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ACTA NÚM. 06/2022 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE JUNY DE 2022.   

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

 

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

mil vint-i-dos, essent les 19:01 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els/les  Senyors i Senyores: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES 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) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 

 

 

És excusada la Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES.  
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Assisteix com a Secretària Accidental de la Corporació la Sra. Gemma Garcia Ramos, que 

dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de juny de 2022 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res 

que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juny 

de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 

consignats en el següent  

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2022.-      

 

2.-  DESPATX  OFICIAL.- 

 

 

   DICTAMENS 

 

   JUNTA DE PORTAVEUS 

 

3.-  Aprovar la recuperació d’ofici béns domini públic municipal finca carrer Rocafonda 

núm. 30 de Mataró.-  

 

 

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

 Servei de Gestió Econòmica     
4.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita 

contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2022.-  
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5.- Aprovar la minuta “segona addenda” al Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la 

Fundació Hospital Sant Jaume per la concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la 

segona.- 

 

 

 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

 

 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

6.- Aprovar la suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del 

Pla general d’ordenació (MPG 110) per a l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el 

sòl urbà consolidat.- 

 

7.- Aprovar la suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del 

Pla general d’ordenació MPG-113 carrer del Prat.- 

 

8.- Aprovació del Text Refós de la Modificació Puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera 

referida a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del 

PMU.- 

 

 

 

 CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS  

 Verd Urbà i Espai Agrari i forestal  

9.- Sol•licitud a la Generalitat de Catalunya de declaració de forests d’utilitat pública de 

diferents finques municipals.-  

 

 

 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 Servei d’Habitatge 

10.- Donar compte del 4t. Programa d’inspecció d’habitatges buits per a l’any 2022.- 

 

 Direcció de Cultura 

11.- Aprovació de noms de vials a proposta de la Comissió del Nomenclàtor.- 

 

 

   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  

  

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

  

12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre la necessitat d’actualitzar el Reglament del Defensor del Ciutadà i 

de seleccionar i nomenar un nou titular del servei.-  

 

13.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa a la 

redacció d’una proposta d’actuació per accedir al finançament del programa d’ajuts a la 

construcció d’habitatges en arrendament social finançat per la Unió Europea-Next 

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

Ciudadanía per a l’adhesió al programa “Agente Tutor” de la FEMP.-    

 

  

   PRECS I PREGUNTES 

 

15.- Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la 

celebració d’un Ple extraordinari monogràfic sobre ocupació a Mataró.-   

 

16.- Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per donar 

visibilitat al Dia Mundial de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) el proper 21 de juny.- 

 

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

utilitzar un llenguatge clar que faciliti la comprensió de les comunicacions oficials de 

l’ajuntament de Mataró a la ciutadania.- 

 

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

l’absència de Plans d’usos a diversos immobles públics i privats de la ciutat.- 

 

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

projecte de recuperació ambiental, paisatgística i social de la Riera d’Argentona.- 

 

20.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per 

millorar la comunicació i garantir l’acompliment de les ordenances municipals.- 

 

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

sobre la SAREB i sobre el Registre de Solars Buits.- 

 

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

sobre l’incompliment per part de l’ajuntament de l’Ordenança de Via Pública.- 

 

23.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’Hospital de 

Mataró.- 

 

  

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=58.0 

 

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple, dóna compte de l’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.  

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=58.0
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Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada.  

 

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

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=161.0 

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MAIG DE 2022.      

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

DICTAMENS 

 
JUNTA DE PORTAVEUS  

 

3 - APROVAR LA RECUPERACIÓ D’OFICI BÉNS DOMINI PÚBLIC 

MUNICIPAL FINCA CARRER ROCAFONDA NÚM. 30 DE MATARÓ.  

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=218.0&endsAt=1166.0 

 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, presenta la proposta següent: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=161.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=218.0&endsAt=1166.0
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“Per Decret 4935, de data 6 de maig, l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró ordenà la incoació 
d’expedient contradictori de recuperació d’ofici de la possessió del bé immoble municipal de 
domini públic situat a carrer Rocafonda, núm. 30, de Mataró – finca coneguda com antiga 
escola Menéndez Pelayo- que ha estat ocupat sense autorització municipal. En concret, 
aquesta usurpació de la possessió va tenir lloc (segons diligències de la policia local núm. 
360843/2022, de data 2 de maig de 2022, a la qual es remetem) el dia 1 de maig de 2022, a 
les 12:40h., després de que, convocada una manifestació no comunicada en defensa dels 
treballadors, aquesta finalitzés el seu recorregut forçant la porta d’accés del pati de la citada 
escola, situat en el carrer Alarcón, núm. 75-77, i accedint-hi gairebé la totalitat de les 
persones que conformaven la manifestació. I que en el moment dels fets d’usurpació, segons 
les diligències policials esmentades, la pluralitat de persones es quantificà aproximadament 
en unes 70. Persones les quals resulten ignorades ocupants i únicament resulta identificada 
la senyora A.P.S.R., amb DNI XXXX. La persona identificada és la persona que dirigia la 
manifestació i es va dirigir als participants expressant que “havien ocupat aquesta escola 
amb intenció de fer un ateneu i que a partir d’aquell moment aquest espai es diria La 
Teixidora”.  
 
Donat que en aquesta resolució es referí el Decret núm. 4645/2022, de 2 de maig de 2022, 
adoptat per la Regidora Delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, i en la qual 
s’aprovà l’adjudicació de la contractació dels treballs d’enderroc d’aquesta finca municipal.  
 
Vistes les següents actuacions, a major acreditació de l’ocupació no consentida: 
 

-  Diligències de constància de data 6 i 12 de maig de 2022, de les diverses 
publicacions que s’han vingut divulgant públicament (en perfil públic) a través de 
diverses xarxes socials, en les quals s’observen imatges dels espais ocupats, de les 
activitats que s’hi realitzen, la programació d’activitats a realitzar-hi i la pluralitat de 
persones que en aquestes i en la pròpia ocupació hi intervenen, entre les quals 
s’aprecien persones adultes i infants. En aquestes publicacions s’observa la frase o 
proclama de “Espai Sota Control Popular”. 

 
-  Acta d’inspecció d’establiments públics i activitats recreatives, aixecada per la 

Policia Local, de data 6 de maig de 2022, a les 14:39, en la qual es conté que a la 
persona ocupant en aqueix moment és la  identificada com a responsable de 
l’activitat La Teixidora a A.P.S.R., amb DNI XXXX (la mateixa persona que la 
anteriorment referida), se la informa que no disposa de llicència municipal per a 
realitzar activitats recreatives en relació a l’acte que es publica en les xarxes socials 
per aquell dia. A lo qual aquesta manifesta que intentaran mantenir l’ordre i la 
seguretat dels assistents. 

 
-  Informe del Servei de la Policia Local, de data 11 de maig de 2022, en el què es 

refereix l’estat de persistència en l’ocupació no consentida de la finca municipal. 
 
Vist que l’esmentat acord va ser degudament notificat i publicat. I atorgat termini d’audiència, 
s’han presentat al·legacions en data 20/05/2022, dins el termini concedit a l’efecte, per part 
de la senyora A.P.S.R., amb DNI XXXX, la qual manifesta, en extracte, el següent: 
 

-  que respecte els fets del dia 1/5/2022, descrits en les diligències policials objecte del 
present, ella mateixa resulta persona identificada en el procediment objecte del 
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present com a persona que donava consignes durant la manifestació i que n’hi 
havia d’altres, les quals no van ser identificades per la Policia Local; 

 
-  que, contràriament al contingut de les diligències policials, la persona identificada i 

la que va expressar verbalment “havien ocupat aquesta escola amb intenció de fer 
un ateneu i que a partir d’aquell moment aquest espai es diria La Teixidora”, són 
persones diferents. També que la dita expressió no es correspon amb les paraules 
textualment dites. Fets que es poden corroborar en el material de les xarxes socials; 

 
-  que ella va estar en tot moment a l’exterior de l’espai, motiu pel qual ha estat 

identificada; 
 
-  que el Sindicat de l’Habitatge de Mataró (SHM, en endavant) ha tingut voluntat de 

diàleg i negociació amb l’Ajuntament de Mataró; 
 
-  que a l’espai en qüestió el SHM hi està desenvolupant diverses activitats de 

carácter social (banc d’aliments, armari solidari, escola de reforç i escola 
d’idiomes…) per donar resposta a les necessitats més bàsiques de la gent dels 
barris de Mataró. 

 
-  que l’edifici no presenta danys estructurals ni amenaça de ruïna, només 

desperfectes per abandonament temporal, segons informe tècnic i motius pels quals 
s’hi estan duent a terme reparacions; 

 
-  que a més del SHM, en l’espai hi participen activament altres organitzacions i 

associacions de la ciutat i comarca. 
 
-  que es sol·licita: de forma immediata la facilitació de contracte de cessió d’ús de 

l’espai i la immediata alta en el subministrament d’aigua en aquest, les despeses 
pertinents del qual manifesta voluntat d’abonar.  

 
Analitzades les al·legacions i de l’anàlisi de la resta d’actuacions, especialment de l’informe, 
de data 27/5/2022, emès per part del funcionari policial del Servei de la Policia Local (que va 
realitzar les diligències policials 360843/2022 objecte del present) en relació a l’escrit 
d’al·legacions referit, en el qual s’afirma i ratifica en el contingut d’aquestes diligències; es 
considera que aquestes han de ser desestimades per quan: 
 

-  resta provat que el dia 1/5/2022, a les 12:40 es produí una ocupació no autoritzada 
per l’Ajuntament de Mataró en la forma i per les persones que consten en el present 
expedient: la pròpia al·legant i altres ignorats ocupants; 

 
-  la persistència fefaent en la usurpació de la possessió i els elements que la 

substancien queden provats en les actuacions i refermats pel contingut de les 
al·legacions vessades, per quan en aquestes es detalla no només l’ús interessat 
que se’n fa del bé (banc d’aliments, etc...) per part de les persones usurpadores 
d’aquest des de que fou ocupat, sinó que també explicita la descripció de l’estat físic 
en que l’immoble es troba i les actuacions que s’han emprès perquè es creuen 
necessàries realitzar-hi per poder-lo seguir utilitzant.  
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-  la pròpia sol·licitud de contracte de cessió d’ús de la finca i de donada d’alta del 
subministrament d’aigua, és un element indubtable de la inexistència del 
corresponent títol habilitant per ocupar la finca municipal. 

 
Vistes les restants actuacions i informes emesos pels diversos serveis municipals dels quals 
es desprèn, de forma resumida, que: 
 

a) l’Ajuntament de Mataró l’utilitzà aquesta finca fins l’octubre de l’any 2018, com a seu 
de l’Escola Municipal de Música. 

b) L’edifici de l’escola Menéndez Pelayo està situat a la confluència dels carrers 
Rocafonda i d’Alarcón amb la Ronda d’Alfons X, en un solar de 1.435m2 i es troba 
actualment sense ús.  

c) L’únic subministrament de servei que disposa d’alta és l’electricitat (núm. cte. 
082014559959) 

d) L’edifici disposa de sistema d’alarma que resta fora de servei des del passat 1 de 
maig 2022. 

e) Per Decret núm. 4645/2022, de 2 de maig de 2022, adoptat per la Regidora 
Delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, s’aprovà l’adjudicació de la 
contractació dels treballs d’enderroc d’aquesta finca municipal. I que s’ha formalitzat 
en data 09/05/2022 contracte d’enderroc de l’immoble i que s’ha d’estar al disposat 
en el Plec Administratiu respecte els terminis per a l’execució del contracte.  

 
 
Resultant acreditada la plena propietat municipal sobre l’esmentat immoble demanial i 
resultant acreditat que l’Ajuntament ha ostentat la possessió administrativa immediata 
d’aquest fins el dia 1/05/2022, moment en qual ha quedat provat es va veure privat, despullat 
de la possessió en la què es trobava, per l’ocupació no consentida realitzada i amb carència 
absoluta de títol legítim que habiliti a la/les persona/es pertorbadora/res esmentades en el 
present per a posseir el bé.  
 
Vist l’informe jurídic respecte el procediment contradictori instruït i la proposta en aquest 
continguda. 
 
En conseqüència, aquest Ajuntament de Mataró està facultat per a recuperar d’ofici la 
possessió d’aquest immoble, mitjançant l’adopció del corresponent acord plenari.  
   
D’acord amb el previst a l’article 41, 55 i ss de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), el qual habilita les administracions a 
recuperar la possessió indegudament perduda dels seus béns de domini públic i 
patrimonials.  
 
D’acord amb el disposat a l’article 82 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL), i a l’article 227 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), desenvolupat als articles 147 i següents del reglament de patrimoni dels ens 
locals (RPEL). L’esmentada normativa s’ha de posar en relació amb els preceptes 
corresponents, en virtut del disposat a l’art. 2 i l’article 100 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
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Per tot l’exposat, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 2200/2022, 
de 28 de febrer  PROPOSO AL PLE, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.-  Desestimar les al·legacions presentades per A.P.S.R., amb DNI XXXX, en els 

termes exposats a la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Disposar la recuperació possessòria del bé immoble municipal de domini 

públic situat a carrer Rocafonda, núm. 30, de Mataró – finca coneguda com 
antiga escola Menéndez Pelayo-, el pati del qual te accés pel carrer d’Alarcon, 
núm. 75-79, de Mataró, que ha resultat pertorbat a través d’actes usurpació 
per ocupació. En concret, aquesta usurpació de la possessió va tenir lloc el 
dia 1 de maig de 2022, a les 12:40h., a resultes d’una manifestació no 
comunicada i en els termes que s’han expressat en la part expositiva i que en 
detall es descriuen a les diligències policials núm. 360843/2022, de data 2 de 
maig de 2022.  

 
Aquesta ocupació no consentida per aquest Consistori es realitza per: 
 

-  l’al·legant A.P.S.R., amb DNI  XXXX, en ser la persona identificada 
i que dirigia la manifestació i es va dirigir als participants 
expressant que “havien ocupat aquesta escola amb intenció de fer 
un ateneu i que a partir d’aquell moment aquest espai es diria La 
Teixidora”; 

-  i també una pluralitat de persones, les quals resulten ignorades 
ocupants. 

  
Aquesta finca municipal respon a les següents identificatives registrals, 
cadastrals i d’inventari municipal següents: 
 

- consta inscrita en el Registre de la Propietat Núm. 2, Finca núm. 19923, 
Tom 3932, Llibre 529, Foli 89, Inscripció 1. 

- Referència Cadastral 4097621DF5949N; 
- consta a l’inventari municipal, a la fitxa 12A 75, amb la qualificació de bé de 

domini públic, destinat al servei públic. 
- règim urbanístic: sòl urbà, sistema d’equipaments comunitaris. 

 
TERCER.- Requerir a les persones ocupants per què, en el termini improrrogable de cinc 

dies naturals, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, 
deixin lliure i vàcua la finca. 

 
QUART.- Advertir a les persones ocupants del fet que transcorregut aquest termini, 

l’Ajuntament de Mataró procedirà a recuperar la possessió de la finca per via 
de l’execució forçosa. 

 
CINQUÈ.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per què realitzi tots aquells actes 

o gestions que sigui necessaris en ordre a la plena efectivitat dels presents 
acords i, particularment per a dur a terme, en legal forma, els actes d’execució 
forçosa, que si s’escau, calgui adoptar.  
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SISÈ.- Sol·licitar als diferents serveis municipals implicats que comptabilitzin les 
despeses derivades de la tramitació del procediment de recuperació, l’import 
del qual, si s’escau, juntament amb els danys i perjudicis que s’hagin 
ocasionat als béns usurpats, seran de compte de l’/els usurpador/s, podent-los 
fer efectiu pel procediment de constrenyiment.  

 
SETÊ.- Informar dels presents acords als serveis municipals d’Urbanisme i Patrimoni, 

Policia Local, Espais Públics i Compres i Contractacions.” 
 
 
 
 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=236.0 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=365.0 

 

Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=457.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=632.0 

 

Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=957.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=984.0 

 

Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1150.0 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  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 

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

municipal de Ciutadans (2).    

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

Abstencions: Cap.  

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=236.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=365.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=457.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=632.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=957.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=984.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1150.0


 11 

 

 

 
 

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

Servei de Gestió Econòmica  

 

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

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

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1166.0&endsAt=1315.0 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 

Transparència, dóna compte del següent: 

 

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

ACORDS: 
 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 1r 
trimestre de 2022. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 1.    Pagaments realitzats en el 1r trimestre de 2022 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1166.0&endsAt=1315.0
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents és de 37,82 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.999 pagaments, 
d’import global de 21.498.173,52 €. 
 
 

 
 
 

Durant el 1r trimestre de 2022 no s’ha pagat interessos de demora. 
 
 

 
 
 

 
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 31,56 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.168 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 5.401.279,06 €. 
 
 

 
 

 
 

Evolució PMP global 

2014 PMP global variació 

setembre 20,35   

octubre 21,05 0,70 

novembre 21,71 0,66 

desembre 16,97 -4,74 

2015 PMP global variació 

gener  17,98   

febrer 26,91 8,93 

març 19,42 -7,49 

abril -0,08 -19,50 

maig 6,19 6,27 

juny 12,89 6,70 

juliol 13,67 0,78 

agost 19,12 5,45 

setembre 17,98 -1,14 

octubre 8,31 -9,67 

novembre 8,67 0,36 

desembre 1,65 -7,02 

2016 PMP global variació 

gener  15,27   

febrer 8,11 -7,16 

març  2,02 -6,09 

abril 5,57 3,55 

maig 5,40 -0,17 

juny 4,98 -0,42 

juliol 3,65 -1,33 

agost 4,57 0,92 

setembre 11,57 7,00 

octubre 4,40 -7,17 

novembre 3,87 -0,53 

desembre -4,41 -8,28 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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2017... PMP global variació 

gener  12,32     

febrer 9,49   -2,83 

març 2,94   -6,55 

abril 7,93   4,99 

maig 11,70   3,77 

juny 10,66   -1,04 

juliol 8,15   -2,51 

agost 11,99   3,84 

setembre 17,79   5,80 

octubre 11,18   -6,61 

novembre 6,15   -5,03 

desembre 0,82   -5,33 

2018 PMP global variació 

gener  15,45     

febrer 9,26   -6,19 

març 2,38   -6,88 

abril 16,30   13,92 

maig 15,98   -0,32 

juny 15,62   -0,36 

juliol 14,62   -1,00 

Agost 17,37   2,75 

Setembre 20,96   3,59 

Octubre 13,74   -7,22 

Novembre 17,55   3,81 

Desembre 7,70   -9,85 

2019 PMP global variació 

gener  24,86     

febrer 30,94   6,08 

març 21,22   -9,72 

Abril 18,37   -2,85 

Maig 15,71   -2,66 

juny 15,93   0,22 

juliol 14,14   -1,79 

agost 18,83   4,69 

Setembre 20,13   1,30 

Octubre 19,07   -1,06 

novembre 14,12   -4,95 

desembre 18,62   4,50 

2020 PMP global variació 

gener  12,66     
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febrer 17,07   4,41 

Març 17,69   0,62 

Abril 15,54 -2,15 

Maig 19,76 4,22 

Juny 15,12 -4,64 

Juliol 15,91 0,79 

Agost 28,55 12,64 

Setembre 25,77 -2,78 

Octubre 15,30 -10,47 

Novembre 21,15 5,85 

Desembre 12,18 -8,97 

2021 PMP global variació 

gener  9,58     

febrer 13,30   3,72 

Març 11,76   -1,54 

Abril 9,62 -2,14 

Maig 14,54 4,92 

Juny 19,28 4,74 

Juliol 18,63 -0,65 

Agost 19,80 1,17 

Setembre 6,59 -13,21 

Octubre 10,38 3,79 

Novembre 8,89 -1,49 

Desembre 10,18 1,29 

2022 PMP global variació 

Gener 12,41 
 

febrer 13,97 1,56 

Març 13,14 -0,83 

 
  

 
 

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

Quart.- Facultar a la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, o qui 
legalment la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
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Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1182.0 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats 

 

 

 

5 - APROVAR LA MINUTA “SEGONA ADDENDA” AL CONVENI 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA FUNDACIÓ HOSPITAL 

SANT JAUME PER LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC A LLARG 

TERMINI A FAVOR DE LA SEGONA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1315.0&endsAt=1590.0 

 

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

Municipals i Gent Gran Activa, presenta la proposta següent: 

 

“Atès que l’Ajuntament, mitjançant acord de Ple de data 14 de desembre de 2017, va atorgar 
un préstec a la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena,  destinat a cancel·lar el 
deute tributari que la Fundació mantenia amb l’Agencia Tributària de l’Estat, per un import de 
2.492.225,79€.  
 
En aquest conveni es va acordar, entre altres pactes, els següents: 
 
“Primer.- L’AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ convenen en formalitzar una operació de préstec 
a llarg termini, destinat a saldar l’ajut de Caixa reintegrable que l’AJUNTAMENT va concedir 
a la FUNDACIÓ el 18 d’abril de 2017, per un import de DOS MILIONS QUATRE-CENTS 
NORANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(2.492.225,79 €), destinat a la cancel·lació dels deutes tributaris que la FUNDACIÓ mantenia 
amb l’Agència Tributària de l’Estat. 
 
Segon.- El préstec serà retornat en un termini màxim de 25 anys, és a dir, fins a l’any 2042 
(inclòs) a raó de 50.000 € l’any 2018, 100.000 € cada any de l’any 2019 al 2041 i 142.225,79 
€ l’any 2042. El pagament es realitzarà abans del dia 30 de juny de cada any”. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1182.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1315.0&endsAt=1590.0
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Atès que la primera quota d’amortització del préstec corresponia a l’exercici 2018 per un 
import de 50.000€ i la quota de l’exercici 2019 per 100.000€, i que la Fundació Hospital, 
mitjançant escrit de 04 de desembre de 2018, sol·licità a l’ajuntament l’ajornament del 
pagament de les anualitats corresponents a l’exercici 2018 i 2019, a causa de les dificultats 
econòmiques que estava patint la Fundació en aquell moment. Mitjançant decret núm. 
10329/2018 de 10 de desembre, s’aprovà l’ampliació de carència per 2 anys i, per tant, la 
primera quota s’hauria d’haver fet efectiva a l’exercici 2020.  
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2020, entrà per registre el certificat emès pel secretari de la 
Fundació Hospital, on es posà de manifest que en la Junta de patrons del passat 13 
d’octubre de 2020, acordà per unanimitat sol·licitar una nova carència de 2 anys, degut que 
la situació econòmica d’aquell moment de la Fundació, no feia possible la devolució. El Ple 
ordinari de l’Ajuntament que tingué lloc el dia 3 de desembre de 2020, aprovà fixar la data 
inicial de pagament el 30 de juny de 2022. 
 
Atès que la Junta de patrons de la Fundació Hospital celebrada el passat 29 de març de 
2022, acordà per unanimitat sol·licitar l’ampliació de la carència del préstec 2 anys més i 
ampliar el termini del préstec fins  30 anys, donat la dificultat de fer efectiu el seu retorn. 
 
Considerant que aquesta entitat és una unitat institucional pública dependent de l’Ajuntament 
de Mataró, classificada dins del sector de les Societat no Financeres. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’intervenció del qual es desprèn la 
dificultat econòmica de retorn de les quotes del préstec per part de la Fundació Hospital. 
 
D’acord amb el disposat a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual, s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant, 
 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 
2200/2022, de data 28 de febrer, PROPOSA AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
 
PRIMER: Aprovar la minuta “segona addenda” al conveni  entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, tenint en compte les següents 
modificacions:  
 

a) Ampliar el termini de carència del préstec  2 anys més, segons sol·licitud rebuda per 
part de la Fundació Hospital, de manera que la carència total serà de 6 anys, 
establint com a data inicial de pagament el 30 de juny de 2024. 
 

b) Ampliar el termini del préstec fins a 30 anys, segons sol·licitud rebuda per part de la 
Fundació Hospital, i en conseqüència, el préstec serà retornat fins a  l’any 2047. 
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SEGON: Delegar a l’Il·lm. Sr Alcalde de l’ajuntament de Mataró perquè pugui allargar la 
carència 4 anys més, establint, com a màxim, la data inicial de pagament el dia 30 de juny de 
2028, prèvia sol·licitud de la Fundació . 
 
 
TERCER: Facultar a la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, la 
Sra Anna Villarreal Pascual, perquè pugui signar la segona Addenda del Conveni en nom i 
representació de l’Ajuntament de Mataró.  
 
 
QUART: Notificar aquesta resolució a la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, per tal de procedir a la signatura de l‘esmentada Addenda.” 
 

 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i 
Equipaments Municipals i Gent Gran Activa: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1331.0 

 

Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1399.0 

 

Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1426.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1580.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  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 (7) 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.    

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1331.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1399.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1426.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1580.0
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CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

6 - APROVAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AMB LA FINALITAT 

D’ESTUDIAR UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ (MPG 110) PER A L’OBTENCIÓ D’HABITATGES DE 

PROTECCIÓ OFICIAL EN EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1590.0&endsAt=2410.0 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 

“El Pla de mandat 2019-2023 és un  document que assenyala el rumb que el govern 
municipal vol posar per portar a bon port els objectius plantejats amb el Pla estratègic Mataró 
20/22 i conté més d’un centenar de compromisos i accions que es volen assolir dins del 
mandat, tots ells organitzats al voltant de 31 prioritats.  

La prioritat 21ª del document es titula: “Treballar sota el principi d’igualtat d’oportunitats, per 
garantir el dret de l’habitatge a la ciutadania de Mataró, fent de d’urbanisme un element 
integrador i de cohesió amb la corresponsabilitat dels agents del territori.”  

El compromís 70è, inclòs en aquesta prioritat, conté l’acció estratègica núm. 133 que preveu 
la “Modificació del planejament per a l’establiment de reserves d’HPO en sòl urbà 
consolidat.” 

Així doncs,per tal de donar compliment al compromís recollit al Pla de Mandat, es pretén dur 
a terme una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació (MPG 110) per l’obtenció 
d’habitatge de protecció oficial en el sòl urbà consolidat de Mataró. la qual  té per objectiu la 
destinació parcial a habitatge de protecció oficial en el cas d’intervencions d’obra nova i 
determinats supòsits de gran rehabilitació en edificis d’habitatge plurifamiliar amb un sostre 
urbanístic d’habitatge potencial superior a 600m2st, per tal de contribuir a garantir el dret a 
l’habitatge de les persones.  
 
Amb la finalitat d’estudiar-ne la seva formulació precisa i per evitar que es consolidin 
situacions que contravinguin la finalitat d’aquesta modificació, es planteja una suspensió en 
la tramitació de l’atorgament de llicències en determinades actuacions edificatòries en 
aquelles zones i subzones de sol urbà del municipi que admeten l’ús d’habitatge plurifamiliar 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1590.0&endsAt=2410.0
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(Sector residencial general (clau 1) i Sector residencial amb edificació oberta (clau 3) i 
subzones desenvolupades en base a aquestes claus)); excloent aquells supòsits on s’ha 
sol·licitat llicència amb caràcter previ a l’adopció de l’acord de suspensió; aquells on s’ha 
sol·licitat llicència amb posterioritat a l’acord, però en base a un certificat urbanístic vigent 
previ, les parcel·les sense edificar provinents de sectors de planejament o polígon d’actuació 
urbanística on s’hagi previst la corresponent reserva d’habitatge de protecció pública i 
finalment aquelles parcel·les que gaudeixen d’una especial protecció d’acord amb les 
determinacions del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.   
 
D’acord amb l’informe tècnic i jurídic unit a l’expedient, i d’acord amb els articles 73 i 74 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya; i d’acord amb els articles 102 i següents del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2022, 
PROPOSO AL PLE l’adopció, si escau, dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar, en l’àmbit de la ciutat de Mataró, en les zones de sòl urbà que admeten 
habitatge plurifamiliar (Sector residencial general (clau 1) i Sector residencial amb edificació 
oberta (clau 3), i subzones desenvolupades en base a aquestes claus), en actuacions 
edificatòries d’habitatge plurifamiliar que tinguin un sostre urbanístic d’habitatge potencial 
superior a 600 m2st, la suspensió de l’atorgament de llicències per a: 

. La construcció i edificació de nova planta en parcel·les no edificades 

. La gran rehabilitació que impliqui la substitució de l‘edifici, encara que mantingui la 

façana o algun element estructural, i suposi, per tant, la creació d’habitatges nous en 
el conjunt de l’edifici 

. Les obres per a canvi d’ús urbanístic a habitatge del conjunt de l’edifici 

. Els edificis inacabats, amb les obres aturades des de fa més de 2 anys, i la llicència 

caducada.  

S’adjunta plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències, el qual estarà a 
disposició del públic durant el termini de suspensió.  

No obstant la suspensió acordada, d’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es podran tramitar les llicències 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou 
planejament un cop aprovat inicialment, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada aprovat 
definitivament.  

SEGON.- Excloure de l’acord de suspensió de l’atorgament de llicències els supòsits 
següents: 

. Les llicències sol·licitades amb data anterior a la present suspensió de llicències. 

. Les llicències presentades posteriorment a la present suspensió de llicències amb 

base a un certificat urbanístic vigent sol·licitat amb anterioritat a la suspensió 



 21 

. Les parcel·les pendents d’edificar, resultants de sectors de modificació de 

planejament general o de planejament derivat i/o polígons d’actuació urbanística on 
s’hagi previst la reserva de HPO  

. Les parcel·les amb un grau de protecció A, Bv i Bs d’acord amb el Pla Especial del 

Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 
 

TERCER..- Publicar l’acord de suspensió de l’atorgament de llicències al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. “ 

 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1605.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1850.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1887.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2061.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2278.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2390.0 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7).   

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.  

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

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1605.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1850.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=1887.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2061.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2278.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2390.0
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7 - APROVAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AMB LA FINALITAT 

D’ESTUDIAR UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MPG-113 CARRER DEL PRAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2410.0&endsAt=2796.0 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“Al carrer del Prat, entre el carrer Campmany i el carrer Solís, hi ha un conjunt de cases de 

cós de planta baixa i un pis, que estan afectades per ampliació de vial pel Pla general 
d’ordenació vigent i en situació de fora d’ordenació, un cop enretirades poden assolir l’alçada 
de planta baixa i tres pisos. 
 
Del conjunt inicial de 15 cases, només dues han retrocedit, de manera que un conjunt unitari 
d’11 cases de cós conserva encara l’alineació i alçades originàries (núm. 9 al 29). 
 
Interessa modificar puntualment el planejament per contribuir a la millora del paisatge urbà  i 
del relat històric patrimonial de l’àmbit, mitjançant una nova ordenació que permeti 
desafectar les parcel·les, mantenir  l’alineació  i façanes actuals i  redistribuir la seva 
edificabilitat ajustant el nombre de plantes i fondària edificable. 
 
La suspensió de la tramitació de plans urbanístics i de projectes de gestió urbanística i 
d'urbanització, i de l'atorgament de llicències urbanístiques, és una mesura cautelar 
justificada per la satisfacció de l’interès públic, amb la finalitat d’assegurar l’efectivitat del 
planejament futur, impedint que mentre no estigui aprovat definitivament puguin produir-se 
aprofitaments del sòl que si bé són conformes amb l’ordenació vigent, vagin a dificultat la 
realització efectiva del futur pla.  
 
El Ple de l’Ajuntament té la potestat d’acordar, amb la finalitat d’estudiar la reforma del Pla 
general d’ordenació, la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes amb 
l’activitat sotmesa a estudi, d’acord amb els article 73.1 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2410.0&endsAt=2796.0
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L’acord de suspensió s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i identificar els àmbits 
afectats gràficament. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 73, 74 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 102 i 103 del Decret 305/2006, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Efectuar els estudis i treballs necessaris per determinar la necessitat de modificar 
puntualment el Pla general puntual del Pla general d’ordenació carrer del Prat, dels números  
9 al 29, amb la finalitat de conservar les cases de cós existents, contribuir a la millora del 
paisatge urbà i del relat històric patrimonial de l’àmbit. 
 
Segon.- Suspendre, en el àmbit del carrer del Prat de la finca núm. 9 a la núm. 29, durant els 
estudis i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions municipals de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, 
d’acord amb allò previst a l‘article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei d'urbanisme.  
 
Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació 
a Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Quart.- Notificar els anteriors acord al Servei de Llicències d’Obres i Activitats.” 
 

 

 

Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2423.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2626.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2696.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2774.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  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 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2423.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2626.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2696.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2774.0
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d’ERC-MES (7) 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.    

 

 

 

8 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PMU-11 IVECO-RENFE/ FARINERA REFERIDA A LES FINQUES 

RESULTANTS 5.1, 5.2, 7.2 I 9.1 DEL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ DEL PMU. 

 
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2796.0&endsAt=3141.0 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“El 19 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment la Modificació 
Puntual del Pla de Millora Urbana 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, referit a les finques resultants 
5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, aprovat 
definitivament per Decret d’Alcaldia 9997/2019 de 16 de desembre´, el qual havia 
d’incoporar determinades prescripcions d’acord amb els requeriments efectuats pels serveis 
tècnics municipals.  
 
El 2 de desembre de 2021, L’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar provisionalment la 
Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, referit a les finques 
resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU 11 “Iveco-Renfe/ 
Farinera”, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia 9997/2019 de 16 de desembre, la 
qual  incorporava un canvi no substancial en virtut del qual es substitueixen les xifres 
errònies de superfície i sostre de l’àmbit del PMU existents al quadre del punt  “2.1. 
Objectius de la Proposta” de la Memòria d’Ordenació, per les correctes. Així mateix es a 
acordar trametre  l’expedient al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori per a la seva aprovació definitiva.  
 
El 7 de març de 2022, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar aprovar 
definitivament de la Modificació puntual del Pla de millora urbana - 11 IVECORENFE/ 
Farinera relativa a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de reparcel·lació del 
PMU, de Mataró, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent la seva executivitat fins 
que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2796.0&endsAt=3141.0
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l’expedient i diligenciat, s’incorporés la prescripció d’adoptar la regulació dels habitatges de 
protecció oficial introduïda pel Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, tot especificant si es tractava d’habitatge amb protecció 
oficial genèrica o específica i en conseqüència, esmenar l’avaluació econòmica i financera, 
si s’esqueia. 
 
El 19 de maig de 2022, el promotor ha presentat el document tècnic per a la seva aprovació 
com a text refós, justificant que  no resulten d’aplicació, en la present tramitació de 
modificació del PMU, les determinacions contingudes al Decret Llei 17/2019, de 23 
desembre de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge ni  resulta necessari, per 
tant, especificar si l’habitatge amb protecció oficial ha de tenir la condició de genèrica o 
específica. 
 
D’acord amb l’informe jurídic unit a l’expedient, i  en virtut de les competències delegades 
per Decret d’Alcaldia de data 28 de febrer de 2022, PROPOSO AL PLE l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
 
PRIMER.- Aprovar el Text refós del Pla de millora urbana del Modificació Puntual del PMU-
11 Iveco-Renfe/ Farinera referida a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de 
Reparcel·lació del PMU, promogut per Maresyterey, S.L. d’acord amb les prescripcions 
establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità Barcelona de 
7 de març de 2022, en el sentit de justificar la no procedència de modificar i/o especificar la 
tipologia d’habitatge de protecció pública en els termes del Decret Llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
SEGON.- Trametre al Departament de Polítiques Digitals i Territori, per a conformar el Text 
Refós, el document tècnic i l’expedient administratiu. 
 
TERCER.- Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 
 
 
 
 
Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2814.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3030.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3124.0 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=2814.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3030.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3124.0
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Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’ERC-MES (7) 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.    

 
 
 
 

 
CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

 
Verd Urbà i Espai Agrari i Forestal 

 

 

9 - SOL•LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 

DECLARACIÓ DE FORESTS D’UTILITAT PÚBLICA DE DIFERENTS 

FINQUES MUNICIPALS.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3141.0&endsAt=3280.0 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal, 

presenta la proposta següent: 

 

“El Catàleg de boscos d'utilitat pública (CUP) es va crear el 1862 i després d’un segle i mig 
d'existència s'ha constituït com un instrument tecnicojurídic fonamental per a la defensa del 
patrimoni forestal de titularitat pública. 
 
L'origen del concepte d'utilitat pública aplicat a les forests en l'àmbit de l'Estat s'emmarca en 
el procés derivat de la política desamortitzadora, especialment en l'anomenada Llei Madoz 
de desamortització general de 1855. D'acord amb la esmentada Llei, s'exceptuaven de la 
desamortització diversos grups de béns entre els quals s'incloïen algunes forests i altres 
terrenys  d'aprofitament comú. 
 
L'any 1859 es va aprovar i publicar la “Clasificación General de los Montes Públicos”, que va 
representar el primer inventari sobre el patrimoni forestal de titularitat pública de l'Estat. 
 
Aquesta classificació de les forests i l'establiment de la categoria dels inalienables de l'àmbit 
públic per motius d'interès general va representar el primer pas per a l'establiment del 
Catàleg de forests d'utilitat pública, aprovat pel Reial decret de 22 de gener de 1862. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3141.0&endsAt=3280.0
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Posteriorment, una nova modificació dels criteris d'excepció a la desamortització (introduint 
el concepte d'utilitat pública) va donar lloc a la creació d'un nou catàleg, l'any 1901. 
 
Actualment, es considera un registre públic de caràcter administratiu en el qual s'inclouen 
totes les forests que hagin estat declarades d'utilitat pública, així com totes les actuacions 
que tinguin a veure amb el seu estat jurídic i patrimonial (atermenaments i fitacions, 
ocupacions, concessions i servituds, segregacions, permutes, etc.) i esdevé un dels 
instruments més importants de l'Administració forestal per a la defensa del patrimoni forestal 
de titularitat pública. 
 
A Mataró la finca del Parc Forestal ja consta catalogada com a forest de utilitat pública. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic; els articles 79, 96, 124.1 i 126.1.e) del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k 
del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de 
l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.-  Sol·licitar l’ampliació de la declaració de forest d’utilitat pública que ja té la finca  del 
Parc Forestal, per a les fiques municipals del Torrent LLuscà, del Cul del Món i de Can 
Gener amb les següents referències cadastrals : 
 

.  Torrent Lluscà les 08120A002000240000ZI i 08120A002000200000ZK (fitxes 12A-3 i 
6131A-8 de l’inventari municipal) 

.  Can Gener, la 08120A002000050000ZY (fitxa 6131A-7 de l’inventari). 

.  Cul del Mon, la 08120A002000310000ZZ (fitxa 6131A-6 de l’inventari).” 

 

 
 

 

Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3157.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3206.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3270.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  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 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3157.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3206.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3270.0
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d’ERC-MES (7) 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.    

 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 

Servei d’Habitatge 

 

10  - DONAR COMPTE DEL 4T. PROGRAMA D’INSPECCIÓ 

D’HABITATGES BUITS PER A L’ANY 2022. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3280.0&endsAt=3793.0 

 

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

 

“Antecedents 
 
1. Mitjançant el Decret núm. 4204, de 20 d’abril de 2022, la regidora delegada de Promoció i 
Polítiques d’Habitatge va aprovar el “Quart programa d’inspeccions d’habitatges buits per a 
l’any 2022”. 
 
2. El resolc segon de l’esmentat decret estableix que cal donar compte d’aquesta resolució al 
Ple Municipal d’acord amb el disposat al punt 4t de l’Ordenança municipal reguladora del 
Procediment sobre verificació d’habitatges buits. 
 
Per la qual cosa qui subscriu, regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides PROPOSA al Ple Municipal donar compte 
del següent acord: 
 
“Antecedents 
 
1. L’11 de novembre de 2021, la Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge va 
aprovar mitjançant Decret núm. 10228 el 3r Programa d’inspecció d’habitatges buits per a 
l’any 2021. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3280.0&endsAt=3793.0
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Aquest Programa centrava la tasca inspectora del Servei d’Habitatge de manera prioritària 
en un àmbit territorial on s’incloïa part del barri de Cerdanyola situats a les seccions censals 
3, 4, 16 i 17 del Districte 5; del barri de Cirera a les seccions censals, 02 i 03 del Districte 4; 
del barri de la Llàntia, a la secció censal 04 del Districte 4; del Barri de Molins, a les seccions 
censals 07 i 08 del Districte 03; del barri de Rocafonda, a les seccions censal 01 04, 05 del 
Districte 03 i del Barri de Peramàs, a les seccions censals 05, 07 i 13 del Districte 06. 
 
De manera secundària aquest Programa també va considerar part del mateix tots aquells 
habitatges o immobles que fossin coneguts pel Servei d’Habitatge a través de les 
declaracions provinents de la ciutadania; pels actes propis del titular o la titular de l'habitatge 
o de l'immoble; per les comprovacions del personal al servei de les administracions 
públiques que tenen atribuïdes funcions d'inspecció i per les comprovacions del personal al 
servei de les administracions públiques i dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de 
les seves funcions. 
 
2. El 28 de març de 2022, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge informa que 
s’ha inspeccionat tot l’àmbit territorial objecte del 3r Programa d’inspecció amb un total de 
622 expedients oberts de diligències prèvies atesa la detecció d’algun indici de desocupació i 
65 procediments incoats per a la declaració anòmala d’habitatge desocupat de manera 
injustificada i permanent. 
 
En conseqüència proposa l’aprovació d’un nou programa d’inspecció per a que es continuï la 
tasca inspectora duta a terme des del Servei d’Habitatge amb l’objectiu de continuar amb la 
detecció d’habitatges desocupats i/o amb mancances en les seves condicions d’habitabilitat 
per la falta de conservació per part dels seus propietari/s delimitant un nou àmbit territorial 
d’inspecció en diferents seccions censals de la ciutat. 
 
Així mateix, es proposa que continuïn formant part del programa, aquells habitatges o edificis 
d’habitatge amb indicis de desocupació permanent i que amb independència de la seva 
ubicació en el municipi i que siguin conegudes pel Servei d’Habitatge a través de: 
 

.  les declaracions de la ciutadania;  

.  pels actes propis del titular o la titular de l’habitatge o de l’edifici 

d’habitatges;  

.  per les comprovacions del personal al servei de les administracions 

públiques que tenen atribuïdes funcions d’inspecció;  

.  per les comprovacions del personal al servei de les administracions 

públiques i dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de les seves 
funcions. 

 
 
Fonaments de dret. 
 
 
1. Vist l’art. 41.3 de la LDH segons el qual llevat que un municipi manifesti la seva voluntat 
d'exercir, amb caràcter general i preferent les competències esmentades, l'exercici de la 
competència per part de les administracions esmentades es concreta i coordina de manera 
concertada. 
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2. Atès que en data 17 de maig de 2021, l’Alcalde de Mataró va manifestar la voluntat de 
l’Ajuntament d’exercir la competència per a les declaracions anòmales d’habitatges 
regulades a l’art. 41 de la LDH amb caràcter general i de manera preferent (BOPB de 07 de 
juny de 2021). 
 
3. Atès que el municipi de Mataró continua estan definit com a àrea de demanda residencial 
forta i acreditada, segons la relació de municipis efectuada per la Llei 4/2016, d’acord amb el 
disposat en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
 
4. Vist que el punt 4 de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació 
d’habitatges buits, aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària el dia 09 de setembre de 
2021 i publicat el seu text íntegre en el BOPB de 21 de desembre de 2021, convé que 
s’aprovarà un programa d’inspecció d’habitatges buits per part del regidor/a competent i que 
tindrà vigència anual i es renovarà automàticament si no es proposen canvis. 
 
5. Atès que s’ha inspeccionat tot l’àmbit territorial definit en l’anterior Programa d’inspecció 
aprovat el dia 11 de novembre de 2021. 
 
6. Atès que la funció inspectora que desenvolupa l’administració ha de regir-s’hi pels 
principis recollits a l’art. 3.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i entre d’altres destaquem els d’eficàcia, eficiència, racionalització i agilitat del 
procediments administratius i transparència en l’actuació administrativa.    
 
En virtut de les competències delegades pel Decret d’alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de 
febrer, RESOLC:  

 
Primer. APROVAR el “4t Programa d’inspeccions d’habitatges buits per a l’any 2022” en 
aplicació dels art. 41.3 i 42 de la LDH i el punt 4t de l’Ordenança municipal reguladora del 
Procediment sobre verificació d’habitatges buits per a la recerca d’indicis d’habitatges 
desocupats. 
 
A efectes d’aquesta nova delimitació del seu àmbit territorial, aquest programa es centrarà a 
tots aquells habitatges o edificis d’habitatges situats dins les seccions censals que no han 
format part dels anteriors programes d’inspecció aprovats. 
 
Així mateix, també es consideraran que són part de Programa aquells altres habitatges o 
edificis d’habitatges, amb independència de la seva ubicació en el municipi, que conegui el 
Servei d’Habitatge a través de les declaracions de la ciutadania; pels actes propis del titular o 
la titular de l'habitatge o de l'immoble; per les comprovacions del personal al servei de les 
administracions públiques que tenen atribuïdes funcions d'inspecció i per les comprovacions 
del personal al servei de les administracions públiques i dels agents de l'autoritat en general 
en l’exercici de les seves funcions. 
 
Segon. DONAR COMPTE al Ple Municipal de la present resolució d’acord amb el disposat 
al pun 4t de l’Ordenança municipal reguladora del Procediment sobre verificació d’habitatges 
buits. 
 
Tercer. INFORMAR de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en 
aquest àmbit, així com al Servei de la Policia Local, als efectes oportuns.  
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Quart. PUBLICAR el Programa d’inspecció sobre verificació d’habitatges buits en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’Edictes municipal per a general 
coneixement.” 
 
 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3288.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3456.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3504.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3575.0 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3711.0 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats 

 

 

 

Direcció de Cultura  

 

11  - APROVACIÓ DE NOMS DE VIALS A PROPOSTA DE LA 

COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3793.0&endsAt=4070.0 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3288.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3456.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3504.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3575.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3711.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3793.0&endsAt=4070.0
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La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 

Desenvolupament, presenta la proposta següent: 

 

“Vistes les actes 3/2021 i 1/2022 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de 
Mataró, corresponents a les reunions dels dies 13 de desembre de 2021 i 12 de maig de 
2022 sobre els nous vials a denominar. 
 
Vistos els acords de la Comissió Municipal de Nomenclàtor dels esmentats dies, 13 de 
desembre de 2021 i 12 de maig de 2022. 
 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Oficialitzar via Despatx Oficial els següents codis i noms de vial: 
 
CODI 4098:  CARRER D’ARENYS 
Aprovar el codi de vial correcte, que és el 4098. 
 
CODI 3150:  AVINGUDA DEL MARESME 
Aprovar la prolongació de l’Avinguda del Maresme fins al límit municipal de Sant Andreu de 
Llavaneres.  
 
 
 
SEGON.- Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial: 
 

CODI 2452:  CARRER DE JORSA-PEGASO 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com JORSA-PEGASO, 
CARRER DE 
 
CODI 1424:  CARRETERA DE LA PEDRERA 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com PEDRERA, 
CARRETERA DE LA 
 
CODI 944:  ROTONDA DE LES TERRES DE L’EBRE 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com TERRES DE L’EBRE, 
ROTONDA DE LES 
 
CODI 471:  CARRER DE LA NAU “LA JULIANA” 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com NAU “LA JULIANA”,  
CARRER DE LA 
 
CODI 572:  PARC DE LA UNIÓ EUROPEA 
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com UNIÓ EUROPERA, 
PARC DE LA 
 
CODI 3701: PLAÇA DE PEP SIVILLA 
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vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com PEP SIVILLA, 
PLAÇA DE 
 
CODI 3702:  JARDINS DE JOAN BONAMUSA 
es proposa denominar els jardins de la Casa de les Esmandies, situats entre la Ronda 
O’Donnell i el carrer del Pintor Marià Andreu. Espai que s’haurà d’ordenar a la llista de 
carrers i altres aplicacions com JOAN BONAMUSA, JARDINS DE  
 
 

TERCER.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi a la corresponent comunicació als serveis 
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a 
les persones interessades.” 
 
 
 
 
 
Intervenció de la Sra. María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 
Desenvolupament: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3803.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3898.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3923.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3955.0 

 
Intervenció de la Sra. María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 
Desenvolupament: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4012.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4018.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4050.0 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3803.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3898.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3923.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=3955.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4012.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4018.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4050.0
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A continuació el Sr. Alcalde acomiada al Sr. Josep Canal Codina, Interventor de 

Fons de l’Ajuntament de Mataró amb motiu de la seva jubilació. 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4055.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4115.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4150.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4202.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4326.0 

 
Intervenció del Sr. Sergio Morales Díaz, regidor del grup municipal d’En Comú Podem 
Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4340.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor del grup municipal Socialista:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4450.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4560.0 

 
Intervenció del Sr. Josep Canal Codina, Interventor de Fons de l’Ajuntament de Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4809.0 

 
 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE LA NECESSITAT D’ACTUALITZAR EL REGLAMENT DEL 

DEFENSOR DEL CIUTADÀ I DE SELECCIONAR I NOMENAR UN 

NOU TITULAR DEL SERVEI.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4055.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4115.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4150.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4202.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4326.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4340.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4450.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4560.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4809.0
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El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4992.0&endsAt=5717.0 

 

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

proposta de resolució següent: 

 

“L’actual Defensor del Ciutadà ostenta el càrrec des de gener de 2001 i després del període i 
pròrroga establerts, ja fa molts anys que es va mantenint en una situació de pràctica 
interinitat.  

El maig de 2021, arrel de la proposta al Ple del Grup Municipal d’ERC-MES per abordar la 
revisió del ROM, es va produir una reunió de la Comissió d’Organització. La proposta del GM 
d’ERC-MES tenia per objecte, entre d’altres qüestions: la modernització i agilització dels 
Plens Municipals per fer-los més atractius per la ciutadania, la promoció de les consultes 
ciutadanes com a eina de participació directa i la revisió i actualització de la figura del 
Defensor del Ciutadà. 

A l’esmentada Comissió d’Organització es van presentar dos informes. El primer, de juny de 
2019, titulat “El defensor del Ciutadà.Proposta de Futur” signada pel Cap de Serveis 
Transversals i Participació i l’altre, amb una anàlisi comparativa de la figura del Defensor del 
Ciutadà entre diferents ciutats, confeccionat per la pròpia Oficina del Defensor del Ciutadà. 

L’informe de Participació, atribueix el fort descens del nombre d’actuacions a partir de 2018 a 
dues coses. La primera, els canvis socials i de relació amb l’administració i la segona, la 
disminució de recursos derivats del relleu per jubilació de la persona administrativa que 
estava al càrrec de l’Oficina del Defensor, que va comportar que algunes de les tasques 
assignades es deixessin de fer. 

En relació als canvis que com comentàvem abans, s’han produït en les relacions entre els 
administrats i l’Ajuntament, en teoria amb una sèrie de canals més fàcils, ràpids i 
transparents (tot i que no és així per la totalitat de la població), l’informe apunta la necessitat 
futura d’aprofundiment de la tasca del Defensor del Ciutadà en qüestions de transparència, 
protecció de dades i accés a la informació ampliant el seu rang d’actuació més enllà de les 
simples queixes administratives actuals (sense abandonar aquesta faceta, naturalment). 

En definitiva, un perfil més actiu   en l’abordatge dels problemes de la ciutat i no tan reactiu 
com és en l’actualitat. 

Algunes qüestions més concretes:  

.  Denominació. Síndic/a de Greuges, com a la majoria d’Ajuntaments de Catalunya. 

.  Correcció del rol estrictament tècnic/administratiu del Defensor en els darrers 

anys i de les limitacions que té a l’hora d’intervenir en algunes qüestions.  

.  El reforç de l’administració electrònica endagat des de 2019, comportarà que el 

Defensor hagi de posar més èmfasi en situacions de vulnerabilitat, exclusió 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=4992.0&endsAt=5717.0
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social i amb més proximitat amb aquells col·lectius amb dificultats d’accés i 
comprensió dels nous canals electrònics (per edat, per desconeixement digital o 
manca d’informació, en general) 

.  Actuacions d’ofici, avançant-se a possibles reclamacions futures en base a 

procediments que consideri millorables. 

.  Dedicació presencial. Pensant sobretot en persones que fàcilment poden quedar 

excloses del circuit habitual de l’administració. 

.  Funcions. Entre d’altres, l’informe en destaca quatre: tràmit, resposta i resolució de 

queixes rebudes, assessorament prestat a les persones que el visiten, mediació 
objectiva i independent i finalment actuacions d’ofici en aquells casos que consideri. 

.  Perfil. Fins ara es pensava, en general amb un perfil jurídic. Probablement 

l’adequació a la realitat actual fa pensar en un Síndic/a amb un accentuat 
component social. 

.  Elecció. L’informe proposa que les diferents candidatures validades siguin 

sotmeses a consulta ciutadana. 

.  Oficina d’Atenció. El Síndic/a ha de comptar amb un espai d’atenció/Oficina, amb 

un horari i amb el suport administratiu necessari. 

 

Algunes altres qüestions de plantejament que cal debatre i corregir serien, en la nostra opinió 
les següents: 

.  Una major consideració institucional a la figura del Síndic per part de 

l’Ajuntament.  

.  Augment del nivell de la relació del Síndic amb l’estructura municipal, superant la 

simple relació tècnica. La capacitat de prendre decisions es situa a un altre nivell. 

.  Reforçant els dos punts anteriors, seria positiu que el Síndic formés part dels 

organismes i comitès d’Ètica i Transparència de l’Ajuntament i inclús, poder 
participar en les sessions formatives que s’imparteixen regularment a tècnics i 
regidors sobre el dret del ciutadà a una bona administració. 

.  Una major coneixement de la figura del Síndic. En aquests moments no se’n fa 

cap difusió. En el moment inicial de posada en marxa s’havia pactat incloure  a 
multes, requeriments, etc l’existència del Síndic per a què les persones hi poguessin 
recòrrer si ho consideraven convenient, cosa que no s’està fent. 

 

Per tot això, des del Grup Municipal d’ERC-MES, pensem que és urgent debatre i sobretot, 
prendre decisions sobre aquesta qüestió, i en conseqüència, proposem al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS 
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1.    El Govern Municipal convocarà de forma inmediata una reunió de la Comissió 
d’Organització Municipal per a consensuar un Reglament modern i adaptat a les 
necessitats actuals de la societat, de la figura del Síndic/a de Greuges de Mataró. 

 
2.    El Reglament prendrà com a base de discussió les propostes presentades pel Servei 

de Participació Municipal i per la pròpia Oficina del Defensor del Ciutadà l’any 2019, 
així com les que apareixen a la present moció. 

 
3.    La figura del Síndic de Mataró gaudirà de la més alta consideració institucional, es 

relacionarà amb tècnics i també amb Regidors i Alcalde, formarà part dels 
organismes d’Ètica i Transparència municipals i podrà fer actuacions d’ofici. 

 

4.    La figura del Síndic de Mataró serà objecte de la màxima difusió amb la finalitat de 
donar a conèixer a la ciutadania aquest recurs a la seva disposició.” 

 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5013.0 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. David Bote Paz, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, 1r. Tinent d’Alcalde:  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5325.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5338.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5396.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5491.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5568.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera,1r.Tinent d’Alcalde (votació):  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5643.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5695.0 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5013.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5325.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5338.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5396.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5491.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5568.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5643.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5695.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (7) 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.    

 

 

 

13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ RELATIVA A LA REDACCIÓ 

D’UNA PROPOSTA D’ACTUACIÓ PER ACCEDIR AL FINANÇAMENT 

DEL PROGRAMA D’AJUTS A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES EN 

ARRENDAMENT SOCIAL FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXT 

GENERATION.  

 

Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, 1r. Tinent d’Alcalde, fa la introducció del 
punt::  
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5717.0&endsAt=6491.0 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“D’acord amb el Pla Local d’habitatge 2018-2023, es fixa com a objectius ampliar el mercat 
d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població, per tal de garantir el 
dret a l’habitatge de la ciutadania de Mataró, fent de l‘habitatge un element cohesionador i 
integrador, amb proximitat, transversalitat i lideratge local, conjuntament amb els agents del 
territori i les administracions supralocals. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5717.0&endsAt=6491.0
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El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha publicat al DOGC de 18 de maig, les 
condicions d’accés  per a la selecció de propostes d’actuacions per accedir al Progama 
d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients 
que preveu  el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per  la Unió 
Europea  amb els Fons Next Generation. Aquesta línia de subvenció dels FNG compta 
amb 160 milions d’euros que permetran la construcció d’uns 3.000 habitatges de protecció 
social. 
 
La convocatòria determina les condicions que han de tenir els projectes per poder presentar-
se posteriorment  a la convocatòria per a la concessió de les subvencions.   
 
Les propostes han de complir, entre altres,  les següents condicions: 
 

. El sòl ha de ser de titularitat pública 

. Els habitatges han de tenir una superfície màxima de 75 m2, tot i que poden 

disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters. 

. Hauran d’incloure paràmtres de sostenibiltiat i eficiència energètica com disposar  

d’un consum d’energia primària no renovable adequat als límits establerts pel Codi 
Tècnic de l’Edificació, segons l’àrea climàtica, entre altres. 

. Es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a 

lloguer o cessió d’ús per a destinataris amb ingressos que no superin 4 vegades 
l’IRSC. 

 
Els criteris per a la selecció de les propostes que es presentin estan detallats en la 
convocatòria, i tenen a veure tant amb aspectes relatius a aconseguir un equilibri territorial, 
 com per afavorir l’accés de les famílies amb condicions d’especial vulnerabiltiat i  també 
aspectes relacionats amb les característiques tècniques del projecte. 
 
Així doncs, obtindran més puntuació les promocions que: 
 

.  Se situin en municipis declarats com a àrees de demanda forta i acreditada, com és 

el cas de Mataró. 

.  Les que reservin més del 25% de la promoció per a joves menors de 35 anys o per 

a contingències especials. 

.  Els projectes que es desenvolupin amb finançament  públic-privat i els situats en sòl 

públic adjudicat de manera gratuïta, entre altres. 

 
Dins de l’estructura organitzava municipal, PUMSA té delegada la gestió del parc públic 
d’habitatge municipal (tant propi com de l’Ajuntament), i de manera conjunta amb el Servei 
d’Habitatge de l’Ajuntament, desenvolupa les funcions que li són encomanades per 
materialitzar els objectius fixats pel Pla d’Habitatge. 
 
Actualment, PUMSA és titular de 3 solars ubicats al barri de la Llàntia de Mataró, i un altre al 
centre del municipi. Per acord del Consell d’Administració de data 28 de desembre de 2021 
de PUMSA, es va aprovar la convocatòria d’un concurs per a la contractació per transmissió 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/
https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/Arees_i_zones_de_referencia/arees_demanda/
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onerosa d’un dret de superfície sobre les parcel·les situades al carrer Alella 1 i carrer 
Llevantina 13-15. Per altra part, en data de 7 d’Abril del present, es va publicar la licitació de 
la transmissió d’un dret de superfície a la finca situada al carrer Churruca número 11, per a la 
construcció, explotació i gestió d'edificis d'habitatges en règim de Protecció Oficial de lloguer.  
 
En el cas dels solars de La Llàntia, En data 30 de desembre de 2021 es va publicar la 
convocatòria, concedint com a data màxima el dia 2 de maig de 2022 per presentar ofertes, 
sense que en l’esmentat termini s’hagi presentat cap proposta. Pel que fa al solar del 
c/Churruca, es poden presentar ofertes fins al 6 de juliol d’enguany. 
 
D’acord amb això, des del grup municipal de Junts per Mataró proposem; 
 

Que, amb l’objectiu de manifestar l’interès en aquesta línia subvencions i optar a 
rebre finançament en la futura convocatòria, l’empresa municipal PUMSA comenci a 
redactar una proposta d’actuació per tal d’accedir al finançament del Programa 
d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament 
eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per 
la Unió Europea-NextGenerationEU, per als solars de La Llàntia i, si s’escau, per al 
c/Churruca.” 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5739.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5959.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6029.0 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. David Bote Paz, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6199.0 

 
Intervenció del Sr. Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6358.0 

 
Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6447.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6482.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5739.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=5959.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6029.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6199.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6358.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6447.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6482.0
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 
 
 

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

L’ADHESIÓ AL PROGRAMA “AGENTE TUTOR” DE LA FEMP.    

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6491.0&endsAt=7080.0 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace años que los Ayuntamientos de Barcelona, Alcobendas, Alhama de Murcia, Coslada, 
Fuenlabrada, Fuensalida, Socuéllamos, Madrid, y Rivas Vaciamadrid junto a la comunidad 
autónoma de las Baleares ayudaron a crear e implantar el Programa Agente Tutor a través 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El programa es un servicio 
que presta la Policía Local y está especializado en promocionar los derechos de la infancia e 
interviene en la prevención y protección de los menores, colaborando con la comunidad 
educativa y coordinándose con el resto de profesionales que forman parte de la red de 
recursos municipales. 

En el programa de Agente Tutor se trata la “delincuencia de baja intensidad” y al actuar 
sobre los menores de edad evita que en el futuro se produzcan situaciones más graves. Los 
resultados a lo largo de los años han sido muy buenos lo que ha provocado que cada vez 
más ayuntamientos estén interesados en este programa de ahí que hasta 2020 se hubieran 
adherido cerca de noventa municipios. La FEMP redactó el Protocolo Marco para el 
Programa Agente Tutor como parte de los compromisos adquiridos en el marco del 
Convenio específico de colaboración a través de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas.  

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6491.0&endsAt=7080.0
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Este programa prioriza la prevención y favorece la integración y normalización del menor en 
su medio social, orientando las intervenciones que se realizan al interés primordial del 
menor. Para ello el acercamiento se produce desde la prevención, trabajando en red.  

El año pasado la Asociación Nacional de Agentes Tutores editó el manual “El trabajo 
invisible de los agentes tutores y tutoras” en colaboración con la FEMP y el Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y donde han participado agentes tutores de los 
municipios de Madrid, Córdoba, Valencia, Mijas, Leganés, Castellón, Alicante, Porreres, 
Murcia, Alhama de Murcia, Cullera, Torrejón de Ardoz, Totana, Boadilla del Monte, Rota, 
Coslada, Astorga, Medina del Campo, Roquetas de Mar, Mallorca, Enguera, Torres de 
Cotillas, Formentera, Santa Eulàlia des Riu, Mahón, La Orotava, Denia, Jávea, Alcobendas, 
Villanueva de los Infantes y Vitoria.  

Sería necesario contar con agentes tutores en la plantilla de la Policía local de Mataró que 
dependan orgánica y funcionalmente de la Policía local y que se centren en los diferentes 
ámbitos que trabajan los agentes tutores. Estos agentes tutores trabajarían en la prevención, 
protección y mediación tanto en el ámbito escolar como en el de salud mental, así como en 
la sensibilización y seguridad vial y prevención de la violencia, especialmente sobre las 
“bandas juveniles”; también abordarían el acoso escolar, las adicciones ya sean del juego, 
consumo de tabaco, alcohol y drogas o uso problemático de las TIC. En el ámbito escolar se 
trabajaría especialmente en temas que afecten al medio ambiente, como el uso de la 
bicicleta, el respeto a la naturaleza y a los animales, el civismo en la vía pública o las normas 
de reciclaje. 

 
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Mataró 
propone adoptar el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 

. Que el Ayuntamiento de Mataró solicite su adhesión al programa Agente Tutor de la 

FEMP firmando el convenio de colaboración.” 
 

 
 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6503.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6669.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6796.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6862.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6941.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6503.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6669.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6796.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6862.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=6941.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació): 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7029.0 

 
Intervenció de la Sra. Gemma Garcia Ramos, secretària accidental: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7062.0 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (5) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

Vots en contra: Cap  

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

Mataró (2) i corresponents als regidors d’ERC-MES (2) Sr. Carles 

Porta Torres i Soraya El Farhi i Ali Afaki.  

 
 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

 

15  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A LA CELEBRACIÓ D’UN PLE 

EXTRAORDINARI MONOGRÀFIC SOBRE OCUPACIÓ A MATARÓ.   

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7080.0&endsAt=7577.0 

 

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

prec següent: 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7029.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7062.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7080.0&endsAt=7577.0
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“Durante los días 19 y 20 del pasado mes de mayo, se celebró en Málaga el Primer 
Congreso de Ocupación Ilegal organizado por la Abogacía de Málaga, el ilustre Colegio de 
Abogados de Mataró y el ilustre colegio de la abogacía de Barcelona. 
 
En dicho congreso, la delegación mataronina estuvo representada por el señor alcalde D. 
David Bote, D. Julio Naveira Manteiga, abogado y decano emérito de ICA Mataró y el Sr. 
Francisco Alonso Verjano, presidente de la asociación de vecinos de la Llantia. 
 
Como lo nutrido de la representación da cuenta de la importancia y la dimensión del 
problema en nuestra ciudad nuestro grupo municipal ruega: 
 
-  Se lleve a cabo un pleno extraordinario en el que de forma monográfica se informe a los 
grupos municipales y, por extensión, a toda la ciudadanía sobre la situación de la ocupación 
en Mataró. 
 
-  Se expliquen las conclusiones extraídas del congreso de Málaga, así como las soluciones 
aportadas. 
 
-  Se debatan en sesión plenaria cuantas decisiones colegiadas sean necesarias para atajar 
este importante problema que afecta a nuestra población y que daña, de manera evidente, la 
imagen de Mataró como se demuestra la trascendencia que el problema tiene en los medios 
de comunicación nacionales.” 
 
 
 
 
 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7090.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7169.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7345.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7475.0 

 

 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7090.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7169.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7345.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7475.0
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16  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER DONAR VISIBILITAT AL DIA 

MUNDIAL DE L’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) EL 

PROPER 21 DE JUNY. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7577.0&endsAt=7801.0 

 

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

el prec següent: 

 
“La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, caracterizada por 
una atrofia progresiva de todos los músculos del organismo excepto el corazón y la 
musculatura que controla la motilidad de los ojos y los esfínteres. 
 
Desde el año 1997 y cada 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. En este día se celebran un gran número de actividades por todo el mundo con el 
objetivo de mantener viva la búsqueda de la causa, el tratamiento y la cura de esta 
enfermedad. La clave es la investigación para una enfermedad que, en la actualidad, no 
tiene cura. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de Mataró, ruega al 
gobierno lo siguiente: 

 
1. El Ayuntamiento de Mataró, en aras de fomentar el conocimiento y la 

investigación de esta enfermedad sin cura en la actualidad anunciará por sus 
Redes Sociales, el día 21 de junio, la celebración del día mundial contra el ELA. 
Asimismo, informará a Mataró Audiovisual de la celebración de este día para que 
analice la idoneidad de destinar una parte de su espacio televisivo a dar a 
conocer esta enfermedad.” 

 
 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7590.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7657.0 

 
Intervenció de la Sra. Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7775.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7577.0&endsAt=7801.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7590.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7657.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7775.0
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17 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER UTILITZAR UN 

LLENGUATGE CLAR QUE FACILITI LA COMPRENSIÓ DE LES 

COMUNICACIONS OFICIALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA 

CIUTADANIA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7801.0&endsAt=8070.0 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“La claredat en els textos administratius és un dret de la ciutadania, sobre tot en aquells 
àmbits en els quals les decisions són importants per les seves vides. 
 
Les notificacions que rebem a casa de vegades són inintel·ligibles i això  produeix un clar 
sentiment d'indefensió, errors de interpretació o necessitat d’ajuda per entendre’ls. 
 
Redactar els textos administratius en un llenguatge clar acostaria l’administració a la gent , 
permetria a la ciutadania trobar la informació, comprendre-la sense dificultat  i facilitaria 
poder prendre  les seves decisions. 
 
El llenguatge clar no és el mateix que la lectura fàcil però comparteixen l’objectiu de fer 
arribar la informació de la manera més comprensible possible. 
El llenguatge clar està dirigit a tota la ciutadania. 
 
Per aconseguir aquesta millora comunicativa, des d’ERC MES  fem els següents precs 
 
1- El Govern estudiarà la manera de fer les notificacions a la ciutadania amb llenguatge clar 
des de tots els seus serveis. 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7801.0&endsAt=8070.0
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2- El Govern promourà l’ús d’aquest tipus de llenguatge a bancs i altres entitats a fi de 
defensar el drets dels ciutadans i per exemple atorgarà un segell de qualitat a aquelles 
empreses que l’utilitzin. 
 
3- Així mateix es portarà  aquesta iniciativa al jutjats per treballar la seva implementació en 
els òrgans judicials.” 
 
 
 
 
 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7818.0 

 
Intervenció de la Sra. Anna Villarreal Pascual, regidora delegada d’Administració, Bon 
Govern i Transparència: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7902.0 

 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8053.0 

 

 

 

18 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ABSÈNCIA DE 

PLANS D’USOS A DIVERSOS IMMOBLES PÚBLICS I PRIVATS DE LA 

CIUTAT. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8070.0&endsAt=8697.0 

 

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

següent: 

 

“La ciutat disposa d’una sèrie d’immobles, alguns amb interés arquitectònic, altres no tant, 
que llangueixen anys i anys sense cap ús ni tampoc cap projecte ni idea per a respondre a 
diferents necessitats de la ciutat. 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7818.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=7902.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8053.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8070.0&endsAt=8697.0


 48 

Sense fer un repàs exhaustiu i només a títol d’exemple, trobaríem des de la nau Gordils a 
l’antiga escola Angeleta Ferrer, passant per els antics locals pels exàmens de conduir, Can 
Cruzate, properament la nau Fontdevila i Torres, (pensar algun altre). I sembla que els Plans 
d’Usos que desenvolupa el Govern Municipal no vagin mai més enllà de l’habilitació 
“temporal” d’aparcaments. Es el cas del Triangle de Molins i sembla que ara també el de 
Menéndez Pelayo.  

Els Plans d’Usos s’han de tenir preparats i a punt per quan hi hagi l’oportunitat d’aconseguir 
recursos per afrontar les obres necessàries. I, naturalment, cal dedicar mentrestant el que 
sigui convenient (si volen vostès, el mínim imprescindible) per conservar la integritat dels 
edificis.  

Per altra banda, i en relació a l’edifici de l’antiga escola Menéndez Pelayo, després de quasi 
un mes d’haver-ho sol.licitat, el Govern Municipal no ens ha facilitat cap informe tècnic que 
justifiqui com és preceptiu la ruina del mateix.  

L’esmentat edifici va ser projectat el 1932, sota l’alcaldia de Josep Abril, com a un Alberg 
Nocturn per a persones sense recursos i va ser projectat per l’arquitecte Lluís Gallifa, autor, 
entre d’altres joies arquitectòniques, del Mercat de la Plaça de Cuba, el Velòdrom o la 
Farinera i malgrat no estar catalogat, té un valor històric i patrimonial innegable (no així 
l’afegit posterior que s’hi va annexar). 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES formula el següent prec: 

1. El Govern Municipal proposarà els usos que té pensats per tots els espais públics que 
actualment estan tancats i vetllarà per evitar la seva degradació programant un 
manteniment adequat.  

2. Per qüestió d’actualitat i en base al compromís del principal partit del govern en 
enllestir el Pla d’Usos d’aquest immoble, voldriem que ens facilitessin el Pla d'Usos que 
el Govern Municipal té previst per a l’immoble de l’antiga escola Menéndez Pelayo. 

3. Finalment, mentre no es porti a terme un estudi tècnic que justifiqui la ruïna de 
immoble, el Govern Municipal, en base a l'interès històric d’aquest edifici, aturarà el 
projecte d’enderroc (que limitarà, en tot cas a l’edifici annexe, sense cap valor 
arquitectònic).” 

 

 

 

Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8078.0 

 
Intervenció de la Sr. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de 
Ciutat i Comerç: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8293.0 

 
Intervenció del Sr. Francesc Teixidó Pont, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8574.0 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8078.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8293.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8574.0
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19  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL PROJECTE DE 

RECUPERACIÓ AMBIENTAL, PAISATGÍSTICA I SOCIAL DE LA 

RIERA D’ARGENTONA. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8697.0&endsAt=9173.0 

 

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

següent: 

 

“A finals del mes passat, l’entitat de medi ambient Natura Maresme va fer fer una petició 
pública, en la que destacava l’importància de la Riera d’Argentona, una àrea geoestratègica 
a la part central de la comarca del Maresme i molt especialment pels municipis d’Argentona, 
Dosrius, Òrrius, Cabrera de Mar i Mataró, però també per les platges de la comarca, el Parc 
del Montnegre-Corredor i, en general, la Serralada Litoral. 

Podria ser: 

. Un connector biològic de primer ordre 

. Un espai de lleure per la població de la seva conca 

. Un espai regulador de les pluges i inundacions (que probablement seran cada vegada 

més freqüents) 

 

Però la realitat actual és: 

.  Un espai degradat en el seu tram central i inferior, amb naturalitzacions molt pobres, 

sense recuperar espais naturals (cas de l’Aixernador d’Argentona o la 
desembocadura a Mataró). 

.   Canonades de clavegueram, de gas i altres en desús, que travessen la llera. 

.   Aqüífers sobreexplotats i contaminats 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8697.0&endsAt=9173.0
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Les intervencions a la Riera s’han limitat a accions puntuals i aïllades per part d’algun 
municipi. Però no hi ha hagut mai un enfoc conjunt i seriós, més enllà de la Carta del 
paisatge de la Riera d’Argentona que va promoure el Consell Comarcal, però que no es va 
arribar ni a aprovar. 

Això és una de les explicacions de la degradació continua que pateix aquest espai i que fa 
que la Riera sigui cada vegada més insostenible i amb més riscos ambientals. 

Segons l’entitat de medi ambient Natura, les administracions, tant els Ajuntament 
d'Argentona, Mataró, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius, com el Consell Comarcal del 
Maresme, el Departament de Territori, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de 
Catalunya i l'Agencia Catalana de l'Aigua, s'haurien de posar a treballar conjuntament i 
coordinada per elaborar un projecte de recuperació ambiental, paisatgística i social de la 
riera d'Argentona, on fer compatible la preservació i millora del medi natural, la connectivitat 
ecològica, la sostenibilitat hidrològica, els usos i el lleure. 

Totalment d’acord amb la necessitat d’impulsar de manera urgent aquest projecte de 
recuperació de la Riera d’Argentona, el Grup Municipal d’ERC-MES formula el següent prec: 

1.El Govern Municipal de Mataró, en tant que municipi més gran i capital de la comarca, 
convocarà a tots els municipis esmentats, així com a GenCat i ACA, per a exercir el 
lideratge comarcal que li correspon respecte a aquesta qüestió.” 

 

 

Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8708.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8929.0 

 
Intervenció del Sr. Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9060.0 

 
Intervenció del Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9141.0 

 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8708.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=8929.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9060.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9141.0
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20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR 

LA COMUNICACIÓ I GARANTIR L’ACOMPLIMENT DE LES 

ORDENANCES MUNICIPALS.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9173.0&endsAt=9629.0 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“Mataró com a  ciutat gran  necessita una sèrie de normes per a facilitar la convivència. 
 
Per aquest motiu ens hem anat dotant de diferents ordenances municipals que regulen  l’ús  
de l’espai públic tot tenint en compte  factors com el soroll, la tinença d’animals de 
companyia, la neteja, la mobilitat. 
 
La societat és viva i les normatives s’han d’anar modificant , adaptant i ampliant. 
 
Ara bé per a ser útils cal que les ordenances s’apliquin i per això  són imprescindibles dues 
premisses:  
 
1. Que la ciutadania les conegui 
 
2. Que se’n vigili el seu compliment. 
 
Si ens fixem en el  nou sistema  de recollida d’escombraries s’ha fet una feina en  ambdós 
sentits i sembla que està funcionant. 
 
Però no podem dir el mateix en altres casos, com els VMP, els excrements de gos o el soroll. 
 
Podem imaginar la societat  com una família amb fills ,però que mai no acaben de créixer i 
necessiten el constant recordatori de què es pot i què no es pot fer, altrament  no hi hauria 
papers i ampolles a terra, excrements de gos sense recollir ni  pipis sense esbandir amb 
aigua, ni  persones fent barbacoes als balcons ,ni joves amb la música a tot drap al bell mig 
del carrer ni d’altres actuacions que no estan permeses. 
 
Per tot el fins ara esmentat , des d’ERC MES formulem les següents preguntes: 
 
1.- Per quins canals s’informa  la ciutadania de les ordenances que cal de complir i de les 
sancions que comporta no fer-ho? 
 
2.- Com se’n vigila el compliment? 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9173.0&endsAt=9629.0
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3.- Quan i de quina manera es fan  recordatoris de les normes vigents més bàsiques?” 

 

 

 

Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9190.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9287.0 

 
Intervenció de la Sra. Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9411.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9541.0 

 

 

 

 

21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

SAREB I SOBRE EL REGISTRE DE SOLARS BUITS. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9629.0&endsAt=10056.0 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“Una de les eines que permetria actuar en pro de la mobilització de solars buits a la nostra 
ciutat seria disposar d’un Registre de Solars Buits. Aquesta és una acció que ja ha estat 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9190.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9287.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9411.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9541.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9629.0&endsAt=10056.0
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debatuda i aprovada en diverses ocasions i sota diferents formats durant el mandat passat i 
inclús l’anterior.  

No obstant, mai es va portar a terme. I en la present legislatura, tot i formar part del Pla de 
Mandat 2019-23 acordat entre PSC i ECPM, tampoc s’ha portat a la pràctica i en aquests 
moments, Mataró segueix sense disposar d’aquest Registre de Solars Buits. 

Per altra banda,  la SAREB, segons publicita al seu web, té a Mataró 249 vivendes amb 89 
annexes, 6 obres en curs, 19 solars i 27 locals terciaris. 

El Govern de Mataró va aconseguir l’any passat la cessió de 15 habitatges. Una xifra que 
contrasta, per posar alguns exemples, amb els 40 de Manresa,els 60 de Lleida, els 80 de 
Sabadell els 200 de Barcelona o els 220 de Santa Coloma de Gramenet. 

S’ha conegut aquestes darreres setmanes que la primera decisió de la nova direcció de la 
SAREB (ara ja amb domini majoritari públic) ha estat la cessió a diversos fons d’inversió de 
la gestió i venda dels seus habitatges. 

En relació a aquestes qüestions, el Grup Municipal d’ERC-MES formula les següents 
preguntes: 

1.   De quina àrea municipal depèn la posada en marxa del Registre de Solars Buits? Per 
què encara no està operatiu?  

2.   Quines gestions està fent el Govern Municipal per aconseguir que la SAREB cedeixi 
a Mataró tots els immobles que té a Mataró? 

3.  Que opina el Govern Municipal d’aquesta primera decisió de la SAREB, ja amb 
majoria pública, de cedir la venda dels seus habitatges a diversos fons d’inversió? “ 

 

 

Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9635.0 

 

Intervenció de la Sra. Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9765.0 

 
Intervenció del Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9968.0 

 

 

 

 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9635.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9765.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=9968.0
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22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’INCOMPLIMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 

L’ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA.  

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10056.0&endsAt=10360.0 

 

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

pregunta següent: 

 
“L’Ordenança de Via Pública és una més de les ordenances i reglaments municipals que 
l’ajuntament de Mataró incompleix. 
 
El dissabte 02/04/22 va tenir lloc la processó de la Germandat de Jesús Captiu i Nostra 
Senyora dels Dolors de Mataró, i el Camí Fondo era dins el recorregut. El divendres 01/04/22 
(és a dir, 24 hores abans) van aparèixer al carrer diversos trípodes amb un senyal, que 
estava tapat per un cartell que impedia la visibilitat del senyal, en el que estava escrit “DIA 2 
A PARTIR DE LES 16 H. PROCESSÓ”. 
 
Quan la processó va passar pel Camí Fondo, encara hi havia un vehicle estacionat que 
dificultava el pas de la processó. Pensem que és una manca de respecte cap a la 
Germandat, que ha preparat aquesta processó durant molt temps, que no s’hagués ordenat 
la retirada d’aquest vehicle, encara que la senyalització no complís l’Ordenança de Via 
Pública. 
 
Donat que l’Ordenança de Via Pública estableix que la senyalització provisional s’ha de 
senyalitzar amb una antelació de 48 hores i especifica clarament el format d’aquest senyal, i 
cap d’aquestes dues circumstàncies es varen produir, incomplint l’ajuntament l’Ordenança de 
Via Pública, el grup municipal d’ERC-MES presenta la següent pregunta: 

 
1) El Govern Municipal pensa senyalitzar correctament la prohibició d’estacionament 

provisional? 
 
2) Quantes denúncies s’han imposat la darrera Setmana Santa i en quins carrers per no 

obeir aquests senyals irregulars?  
 
3) En cas de ser incorrectes les sancions, s’anul·laran d’ofici?” 

 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10056.0&endsAt=10360.0
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Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10064.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10154.0 

 
Intervenció del Sr. Ignasi Bernabeu Villa, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10235.0 

 
Intervenció del Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Seguretat Pública, 
Mobilitat, Salut i Recursos Humans: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10339.0 

 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE L’HOSPITAL DE MATARÓ. 

 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt: 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10360.0&endsAt=11051.276 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta la 

pregunta següent: 

 
“El Maresme compta, oficialment en l’any 2021 amb un total de 459.625 habitants. Les xifres 
de població per municipis indiquen que el nombre d’habitants ha augmentat en 28 dels 30 
municipis. La comarca segueix creixent en termes poblacionals seguint l’estela dels darrers 
21 anys.. La comarca segueix mantenint per sobre dels 20.000 habitants 5 municipis; Mataró 
(129.120), Premià de Mar (28.531), Pineda de Mar (27.984), el Masnou (23.831) i Vilassar de 
Mar (21.035). En el context català, la comarca del Maresme manté la quarta posició quant al 
pes poblacional amb el 5,89% de la població catalana. Actualment, la capital del Maresme té 
molta més població per atendre que moltes comarques, això sí, amb menys llits i pressupost 
que aquestes. D’ença de la construcció de l’hospital, la població ha crescut en més de 
150.000h. La població de referència pel centre está per sobre dels 280.000 
 

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10064.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10154.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10235.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10339.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10360.0&endsAt=11051.276
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Actualment per portar a terme una comparativa de l’atenció hospitalària a nivell de la 
comarca del Maresme, segons fonts expertes consultades, ens cal recórrer als hospitals del 
Consorci Sanitari deTerrassa, Reus i Granollers. Si comparem llits aguts a disposició de la 
població de referència el resultat és el següent: 
 
 

Reus                     352 llits aguts      població de referència 201.000 
Terrassa (CST)    340 llits aguts      població de referència 203.000 
Granollers           295 llits aguts      població de referència 240.000 
Mataró                270 llits aguts     població de referència 280.000 

 
 
És important saber que inicialment el projecte executiu de l’Hospital de la nostra ciutat era de 
tres plantes i 450 llits. La realitat, és que ens vàrem quedar amb dues plantes i 300 llits. A 
nivell pressupostari, cal destacar, que els diners destinats a Mataró són una quantitat que 
està molt per sota de Terrassa, Reus i Granollers. Malgrat l’hospital de Mataró entre els anys 
2009 al 2018 ha augmentat la seva activitat assistencial de forma exponencial, els seus 
pressuposts han minvat considerablement. Destacar, segons auditories realitzades, els més 
de 60 milions de dèficit i préstecs que actualment cal suportar. Mataró té molta més població 
per atendre que moltes comarques i disposa de menys pressupost que aquestes. 
 
A nivell instal·lacions, Mataró disposa d’uns aparells obsolets i amb sobrecàrrega de 
pacients. Per exemple, dir que Granollers disposa del doble d’aparells per fer TAC i 
ressonàncies que Mataró. Segons , les últimes xifres, més de 8000 pacients han estat 
derivats a centres externs per poder rebre atenció, a centres privats, amb un cost que no 
coneixem. 
 
Junts per Mataró, sabent que es tracta d’una infraestructura estratègica per la ciutat; 
coneixent la composició del Consell Rector (on l’Alcalde assumeix la vicepresidència);  
pensant en els seus usuaris i amb la voluntat de treballar, on calgui, de forma conjunta amb 
la resta de grups municipals per donar solució a aquesta problemàtica, Preguntem: 
 
1.- Davant la declaració institucional realitzada el 2016 del començament de les obres del 
nou edifici i amb una estimació de finalització durant l’any 2022. Es disposa de pressupost i 
projecte a data d’avui per la realització d’aquesta inversió? 
 
2.- Davant una població de referència de 280.000 pacients, està Mataró estructuralment 
dimensionat a nivell de pressupost i instal·lacions per atendre aquest volum de pacients? 
 
3.-Està prevista la realització d’un Plà Director per fer un Plà Funcional, un estudi de les 
necessitats reals per donar sortida a la situació actual? Creiem que és la peça fonamental i 
prioritària en aquests moments. 
 
4.-Es preveu incrementar el personal per millorar l’assistència? Actualment, el que es fa és 
procedir convertir contractes temporals a fixes, això no és increment de la plantilla. 
 
5.- Quans estudiants de medicina, un cop superades les proves MIR, trien L’Hospital de 
Mataró coma a primera opció? Creiem que aquesta dada és un indicatiu de l’excel-lència del 
servei. 
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6.- Què podem fer des de l’Ajuntament? Quin és el grau d’implicació per donar solució  a 
aquesta situació? Com és que altres Consistoris amb composicions de Consells Rectors 
similars han aconseguit millores substancials? Cal fer canvis, des del punt de vista de 
l’Ajuntament, en la Direcció perquè es produeixin els canvis imprescindibles per superar la 
difícil situació actual?” 
 
 

 

Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10372.0 

 
Intervenció de la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social, Promoció 
de la Salut, Òrgans i Processos Participatius: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10621.0 

 
Intervenció del Sr. Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10865.0 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=11022.0 

 
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:04 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

L’ALCALDE,  LA SECRETÀRIA Acctal., 
David Bote Paz   Gemma Garcia Ramos   

https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10372.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10621.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=10865.0
https://plemataro.cat/session/sessionDetail/8a8081847f20d3fa018118e7d0700b63?startAt=11022.0

