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ACTA NÚM. 01/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE GENER DE 2016. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia catorze de gener de 

dos mil setze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 15 de l’ordre del dia 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
XAVIER CARAVACA DOMINGUEZ REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.15 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
 

Excusen la seva assistència la Sra. Monica Lora Cisquer, regidora del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya, el Sr. Esteve Martinez Ruiz, portaveu del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya-Verds-EUiA i la Sra. Anna Maria Caballero Sancho, regidora no adscrita.   
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, 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 

89/2016 d'11 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 14 de gener de 2016 

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 14 de gener de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens 
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
                                                              ORDRE DEL DIA  
 
 
1 Aprovació,  si s'escau,  de les Actes de les sessions ordinàries de 5-11-2015 i 

3-12-2015.  
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de 

Portaveus de data 11-1-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular  per l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’economia social i 
solidària. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
3 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9129/2015 de 4 de desembre, de 

modificació decret de delegació de competències a regidors delegats. 
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4 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9324/2015 d’11 de desembre, de 
nomenament 5è Tinent d’alcalde 

 
5 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9325/2015 d’11 de desembre, de 

nomenament membre de la Junta de Govern Local. 
 
6 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9389/2015 de 14 de desembre, de canvi 

de retribució regidor de la Corporació. 
 
7 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9619/2015 de 23 de desembre, de 

modificació composició Mesa de Contractació. 
8 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9620/2015 de 23 de desembre, de 

modificar denominació competències delegades regidoria d’Igualtat i Joventut.  
 
9 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 9303/2015 de 10 de desembre, de designació 

Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
10 Aprovar la retribució corresponent a la regidora delegada de Promoció 

Econòmica i Innovació.  
 
11 Aprovar modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals de 

Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic i Comissió Especial de Comptes. 

 
12 Aprovar nomenament dels nous vocals de la Fundació Hospital Sant Jaume i 

Santa Magdalena 2016-2019. 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
 
   Direcció de Recursos Humans 
 
13 Sol•licitud reconeixement compatibilitat segona activitat senyor BVB. 
 
14 Sol•licitud reconeixement compatibilitat segona activitat senyor SAG. 
 
          
         CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre 

l’arbrada a Mataró. 
 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular de suport i compromís actiu de l’ajuntament de Mataró amb la 
Banca Ètica. 
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17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-MES demanant el canvi de nom dels carrers dedicats als 
Borbons. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
18 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre diversitat 

funcional.. 
 
19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre l’encariment de les tarifes de climatització dels equipaments connectats 
al Tub Verd. 

 
20 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

sobre la circulació d’automòbils al carrer Calella i l’accés al parc de la Llàntia. 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la situació del Centre d’Acollida del carrer Galicia de Mataró.  
 
22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la 

reactivació de la Comissió sobre Amuntegaments i sobreocupació de vivendes 
a Mataró. 

 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía sobre determinades exigències derivades de la “Llei de 
Transparència”. 

 
24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre l’acord amb la Fundació Intermedia. 
 
25 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES relatiu a la lleialtat institucional de l’ajuntament de Mataró envers el 
Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat. 

 
26 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES en relació a l’àrea de les Cinc Sènies. 
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre la cavalcada de Reis. 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la ciutat. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

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

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

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

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

 

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

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

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

ORDINÀRIES DE 5-11-2015 I 3-12-2015.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (22). 

 
 
 

2 DESPATX OFICIAL  
 
  

El Sr. David Bote, Alcalde President, dóna compte de la carta de felicitació 
enviada al nou President de la Generalitat de Catalunya  la qual exposa: 
 

 
Benvolgut President, 

 

Vagi per endavant la meva felicitació per la vostra elecció com a President de 

la Generalitat de Catalunya. Teniu a l’horitzó una feina difícil i podeu comptar 

amb la meva col·laboració i la lleialtat institucional de l’Ajuntament de Mataró. 

Vivim i viurem, moments complicats i us demano que tingueu presents les 

necessitats de la ciutadania i que feu tot el possible per preservar la unitat del 

poble de Catalunya. Aporteu a la Presidència de la Generalitat de Catalunya la 

visió de qui ja estat Alcalde, coneixeu bé les dificultats per les que passen els 
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responsables municipals. La ciutadania ens exigeix més serveis, més 

polítiques socials i els Ajuntaments disposem de menys recursos per atendre 

aquestes demandes. Confio sincerament que sota la vostra presidència fareu 

tot allò que estigui a les vostres mans per canviar aquesta situació.  

 

President, jo us vull parlar de la meva ciutat. Mataró passa per moments molt 

complicats, la crisi se’ns està fent molt llarga i molt dura i els símptomes de 

recuperació són molt dèbils. El nostre índex d’atur està per sobre de la mitjana 

de Catalunya i de la província de Barcelona. Des de l’Ajuntament fem allò que 

podem, fem actuacions urgents i emergents contra els efectes de la crisi i 

l’atur, però també volem alçar la mirada cap a un futur i per això treballem per 

un canvi del nostre model de desenvolupament econòmic i pel posicionament 

estratègic de la nostre ciutat. Tot amb un sòl objectiu, la cohesió de la nostre 

ciutat i la superació de la crisi. Sols, però, no podem, necessitem el Govern de 

Catalunya al nostre costat. Us necessitem també per garantir el correcte 

funcionament dels serveis públics bàsics i que en aquest moment de crisi, són 

encara més imprescindibles. Aquí em permeto fer-vos atenció sobre la situació 

econòmica i financera del nostre hospital, que necessita una solució immediata 

i una perspectiva clara de futur. Segur de poder comptar amb el vostre suport 

us demano que, tan bon punt us sigui possible, trobem l’ocasió de mantenir 

una trobada on compartir la meva visió de Mataró i concretar les polítiques 

conjuntes entre la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró. 

 

En espera de les vostres notícies, rebeu una cordial salutació. 

 

 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 11-1-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular  per l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària. 

 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 11 
de gener de 2016,  no va assistir a la sessió la portaveu del grup de PxC. 
 
El senyor Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 
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“Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adhereix a la declaració “Cap a una xarxa de 
municipis per l’economia social i solidària” i es compromet a participar de forma activa en 
les iniciatives que aquesta xarxa dugui a terme, i a habilitar les corresponents partides 
pressupostàries en cas que sigui necessari. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró organitzarà, al llarg de 2016, una jornada d’àmbit 
comarcal, adreçada a tècnics i representants polítics d’administracions, a persones de 
cooperatives, associacions i altres entitats de l’economia social i solidària, i al públic en 
general, per tal de reforçar la col·laboració i el coneixement de les iniciatives existents en 
aquest sector. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords a la Fundació Unió de 
Cooperadors, al Consell Comarcal del Maresme i a tots els municipis adherits a la 
declaració “Cap a una xarxa de municipis per l’economia social i solidària”.” 

 
 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

3 - DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9129/2015 DE 4 DE 

DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ DECRET DE DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES A REGIDORS DELEGATS. 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9129/2015 de 4 de desembre 

Assumpte: Modificació del decret de delegació de competències a regidors delegats 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

El Ple de l’Ajuntament de data 5 de novevembre de 2015 va donar-se per assabentat de la 
renuncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Miquel Rey i Castilla. 
 
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nou regidora de 
l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i 
Unió.  
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
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Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de 
Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
  
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC : 
 
Primer.-  Delegar en la regidora Sra Dolors Guillen Mena les competències en matèria de 
Promoció Econòmica i Innovació (Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa,  
Universitat, Promoció Internacional, Agermanaments). 
.  
Segon.-  Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les 
matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els 
següents: 
 
 
a) Competències del Ple 
 
 
b) Competències indelegables de l'Alcalde: 
 
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els empats 
amb el vot de qualitat. 
 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries de competència 
de l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 
 
 
 
c) Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
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RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
b) Nomenament de personal  funcionari i laboral de plantilla. 
 
 
URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, 
fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases 
d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma 
d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 
milions d’euros segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a 
imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei 
d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 
155.5 LHL). 
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li 
corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les 
modificacions de l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució 
dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la 
matèria.  
 
 
PATRIMONI 
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a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al 
Pressupost. 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
Tercer.-   El titular de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, 
potestat sancionadora inclosa. 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa. 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per 
si de l'òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats per la Regidora-Delegada en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència 
els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat 
de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 4 de desembre 
de 2015,  RESOLC:" 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, 
dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de 
tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en el 
regidor delegat de Serveis Centrals.  
  
Vuitè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
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4   - DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9324/2015 D’11 

DE DESEMBRE, DE NOMENAMENT 5È TINENT D’ALCALDE 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9324/2015 d'11 de desembre 

Assumpte: Modificació nomenament Tinents d'Alcalde. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 4919/2015 de 15 de juny, es van designar els Tinents d’Alcalde 
una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 24 
de maig de 2015. 
  
El Ple de l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2015 va donar-se per assabentat de la 
renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Miquel Rey i Castilla, 5è 
Tinent d’Alcalde. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 
atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa 
que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local. 
 
L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del 
nombre de membres de la Junta de Govern Local. 
 
En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar la Sra. Isabel Martínez Cid, 5è Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, 
absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 
 
Tercer.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.” 
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5 -  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9325/2015 D’11 

DE DESEMBRE, DE NOMENAMENT MEMBRE DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9325/2015 d'11 de desembre 

Assumpte: Nomenament membre de la Junta de Govern Local. 

Òrgan: Secretaria General 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 5337/2015 de 3 de juliol, es va constituir la Junta de Govern 
Local una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el 
dia 24 de maig de 2015. 
  
El Ple de l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2015 va donar-se per assabentat de la 
renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Miquel Rey i Castilla, 5è 
Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Local. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 
institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 
habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre 
de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i 
separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern 
Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per 
delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, 
RESOLC:   
 
Primer.-  Designar a la Sra.Isabel Martinez Cid, 5è Tinent d’alcalde, membre de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Segon.-  Modificar la composició de la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat Municipal de 
caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:  
 
- President:    L'Alcalde-President 
- Vocals :  
1r.   Tinent d'Alcalde  Joaquim Fernàndez i Oller  
2n.  Tinent d'Alcalde  Núria Moreno Romero  
3r.   Tinent d'Alcalde  Núria Calpe i Marquet  
4t.   Tinent d'Alcalde  Joan Vinzo Gil 
5é.   Tinent d’Alcalde   Isabel Martinez Cid 
6é.   Tinent d’Alcalde   Juan Carlos Jerez Antequera 
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Tercer.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.” 

 

 

 

6 -  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9389/2015 DE 14 

DE DESEMBRE, DE CANVI DE RETRIBUCIÓ REGIDOR DE LA 

CORPORACIÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9389/2015 de 14 de desembre 

Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació.  

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En data 10 de desembre de 2015, la regidora Isabel Martinez Cid ha presentat escrit a la 
Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu règim de 
dedicació, passant del 100% al 95%., ja que ha estat nomenada Consellera al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Per Decret d’alcaldia 9324/2015 d’11 de desembre, la Sra. Isabel Martinez Cid .ha estat 
nomenada 5è Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró. 
 
L’acord Plenari de 8 de juliol de 2015 relatiu a les retribucions dels regidors per aquest 
mandat acorda en el seu punt tercer:.  
 
“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de 
modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud d’un grup municipal, 
sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions 
previstos a l’apartat segon del present acord.” 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Modificar la retribució corresponent a la  regidora Isabel Martinez Cid, que serà de 
dedicació parcial en un grau del 95% de la jornada. 
 
Segon.-   Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia 
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  
 
Tercer.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri.” 
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7 - DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9619/2015 DE 23 

DE DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MESA DE 

CONTRACTACIÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9619/2015 de 23 de desembre 

Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
Per Decret de l'Alcaldia 5341/2015 de 3 de juliol, es va crear i constituir la Mesa de 
Contractació.  
 
El Ple de l’Ajuntament de data 5 de novevembre de 2015 va donar-se per assabentat de la 
renuncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Miquel Rey i Castilla. 
 
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora 
de l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i 
Unió.  
 
El govern municipal comunica que la regidora Dolors Guillen Mena substituirà al Sr. Miquel 
Rey i Castilla com a representant del grup municipal de Convergència i Unió en la Mesa de 
Contractació. 
 
En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  
 
Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà de la següent 
manera: 
 
Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis 
Centrals. 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai Públic. 
 
Vicepresidenta:   Dolors Guillen Mena (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció 
Econòmica (CiU) 
Suplent: Núria Calpe i Marquet (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vocals:    Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
            Suplent:  Joaquim Camprubí i Cabané  (ERC) 
           Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
              Suplent:  Sarai Martinez Vega  (VOLEMataró) 
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              Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
               Suplent:  Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
    Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
               Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
               José Manuel López González (PPC) 
                Suplent:  José Luis Calzada Olmedo (PPC)  
            Mónica Lora Cisquer  (PxC) 
                Esteve Martínez Ruiz  (ICV-EUIA) 
      Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
               L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui 
 
Secretaria:        La Cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot. 
 
Segon.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri i publicar la modificació de la Mesa General de Contractació al Perfil del 
Contractant.” 
 

 

8  -  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9620/2015 DE 23 

DE DESEMBRE, DE MODIFICAR DENOMINACIÓ COMPETÈNCIES 

DELEGADES REGIDORIA D’IGUALTAT I JOVENTUT.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 

DECRET 

9620/2015 de 23 de desembre 

Assumpte: Modificació denominació competències regidora Maria Luisa Merchan Cienfuegos. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15  de juny, es va aprovar la delegació de 
competències a regidors delegats. 
 
A la regidora Maria Luisa Merchan Cienfuegos se li van delegar les competències de Joventut 
i Dona. 
 
La regidora Maria Luisa Merchan manifesta que el mot Dona, que figura com a àmbit material 
de la competència delegada, no reflecteix l’esperit que vol infondre a les polítiques que ha de 
desenvolupar en aquest àmbit, sinó que s’ha de parlar  de polítiques d’Igualtat. 
 
Per aquest motiu, el Decret 7995/2015 de 26 d’octubre  de modificació  de l’organització de 
l’administració municipal a l’Àrea de Serveis a les Persones i a l’Àrea d’Acció Social en el que   
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s’ estructuren serveis i seccions,  ja ha denominat el servei que inclou aquestes polítiques 
com a Igualtat i Ciutadania.  
 
En reunió de govern de data 30 de novembre de 2015, es va acordar fer el canvi de 
denominació de les competències delegades en aquest sentit. 
 
A la vista de l'exposat, RESOLC: 
 
Primer.-   Modificar la denominació de les competències delegades a la regidora Maria Luisa 
Merchan Cienfuegos que haurien de passar a ser d’Igualtat i Joventut. 
 
El present Decret tindrà efectes a partir del dia 4 de gener de 2016. 
 
Segon.-  Conservar el mateix règim jurídic a la delegació en els termes establerts al Decret 
d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny. 
 
Tercer.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 

 

9  -  RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9303/2015 DE 10 DE 

DESEMBRE, DE DESIGNACIÓ PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta a ratificar el següent Decret: 

 

DECRET 

9303/2015 de 10 de desembre 

Assumpte: Designar Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  

Òrgan: Secretaria General 
 
 
El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir a la designació del 
Sr. Miquel Rey i Castilla com a President en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.  
 
En data 27 d’octubre de 2015 el Sr. Miquel Rey i Castilla (CiU) va presentar la seva renúncia 
com a regidor d’aquest Ajuntament, renúncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació 
el dia 5 de novembre de 2015.  
 
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora 
de l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i 
Unió.  
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El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant en l’entitat 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en la qual l’Ajuntament participa en els seus 
òrgans de govern. 
 
En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC :  
 
Primer.-  Designar Presidenta en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a la Sra. 
Dolors Guillen Mena, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament 
de Mataró.  
 
Segon.-   Ratificar el present decret d'Alcaldia pel Ple Municipal de l'Ajuntament. “ 
 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana 

al Govern la retirada d’aquest punt, sense menystenir la persona que es vol designar per 

ocupar la Presidència de la Fundació Tecnocampus. Estem preocupats perquè no s’ha donat 

cap explicació a la resta de grups municipals de l’oposició arran de les trifulgues que va haver 

per la substitució de l’anterior regidor Miquel Rey. Volem saber si realment havien 

incompatibilitats o no. Ens mereixem alguna explicació, i una vegada les tinguem no tindrem 

cap problema en votar a la Sra. Dolors Guillen pel càrrec al que ha estat proposada. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que en la mateixa línea que apuntava el Sr. Cuellar, no està d’acord en que 

l’Alcalde de la Ciutat surti als mitjans quan hi ha una trifulga entre els dos socis de Govern 

insinuant que es podria haver comés alguna irregularitat econòmica per part del regidor sortint 

i que ens assabentem que tenim Presidenta del Tecnocampus en un Ple Municipal. No estem 

d’acord en les formes i ningú ens ha explicat si allò que l’Alcalde insinua és cert i si s’ha 

utilitzat una institució en la qual participa l’Ajuntament. No tenim inconvenients en que la Sra. 

Guillen sigui la Presidenta ja que és lògic perquè és la regidora de Promoció econòmica, però 

no és de rebut que no s’hagin donat les explicacions oportunes, no només a l’oposició sinó 

també a tota la ciutadania .Estic d’acord en retirar aquest punt tal i com ha demanat el Sr. 

Cuellar i deixar-ho pel pròxim Ple i que expliquin que ha succeït. No passa res per estar un 

altre mes sense President del Tecnocampus. 
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La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró subscriu tot el que han 

dit els companys de la CUP i del PP. Demano que abans d’anar a la premsa, parli amb 

nosaltres ja que s’han de millorar els ponts de diàleg. 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu literalment que “para no reiterar los argumentos tanto expuestos tanto por el 

Sr Lopez como el Sr Juli Cuellar que nosotros suscribimos absolutamente simplemente para 

posicionarnos que vamos a votar en el mismo sentido que el resto de la oposición.” 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no tenen res en 

contra del nomenament de la Sra. Guillén, però s’han fet acusacions en premsa que mereixen 

una explicació per la seva gravetat per la qual cosa s’hauria de deixar pel proper Ple. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, comenta que en primer lloc ha estat fent 

memòria de quines havien estat les seves paraules en els mitjans i està pràcticament segur 

que no vaig dir algunes de les coses que s’han sentit aquí. Només crec haver dit “qui marxa, 

marxa” en aquest sentit el que s’ha promogut ha estat el relleu que vaig anunciar en el Ple 

anterior. Sí que accepto que hauria d’haver tingut més converses amb els grups per explicar 

que aquest punt s’havia de votar i demano disculpes per no haver compartit aquestes 

converses amb la totalitat dels grups, reconec que em vaig confiar. Tenint en compte que són 

qüestions separades, ja que per un costat estan els aclariments sobre una determinada 

possibilitat i l’altre és el nomenament d’una persona amb la que estem d’acord en que sigui la 

Sra. Guillén. Prego que separem les dues coses, i que avui ratifiquem el seu nomenament i 

que el Tecnocampus pugui seguir funcionant perquè no crec que dels aclariments esdevingui 

res diferent de la proposta que com tots han dit, els hi sembla bé. Demano que considerin la 

petició de retirar aquest punt i prenc nota d’aquesta petició d’aclariments. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que des de el mes de juny que es va constituir l’Ajuntament, tots han tingut prou recorregut 
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perquè aquestes coses no passin. No sap si va fer les declaracions però no les va rectificar. 

Dubto si formava part de les negociacions que tenien els dos grups que formen part del 

Govern o havia alguna cosa més. Crec que el tema és suficientment important com per aclarir-

lo. No tinc inconvenient que la Sra. Guillén sigui la Presidenta de Tecnocampus, però les dues 

coses van lligades i insisteixo en demanar explicacions.   

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, accepta el prec i retira aquest punt de l’ordre del 

dia. Lamento que alguna de les converses no hagin fructificat.  

 

 

10  - APROVAR LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT A LA REGIDORA 

DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 

“En el Ple de l’ajuntament de 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora 
de l’Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena (CIU), per renúncia del Sr. Miquel Rey 
i Castilla.    
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 9129/2015 de 4  de desembre, es va fer la delegació de 
competències relatives a Promoció Econòmica i Innovació a favor de la regidora Dolors Guillen 
Mena, que s’integrarà a la Corporació amb delegacions genèriques d’atribucions de gestió i 
resolució d’assumptes relatius a la seva competència. 
 
En data 15 de desembre de 2015, la regidora Dolors Guillen Mena ha presentat escrit a la 
Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant que el seu règim retributiu sigui del 
95% de manera que aquest sigui compatible amb la seva activitat com a autònoma. 
 
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la relació 
de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant 
amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de 
responsabilitat. 
 
L’acord plenari de 8 de juliol de 2015 relatiu a les retribucions dels membres del Consistori, 
contemplava les retribucions dels regidors per aquest mandat. 
 
En conseqüència, proposo al Ple municipal l’adopció del següent acord : 
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Primer.-  Aprovar la retribució corresponent per a la regidora Dolors Guillen Mena, com a a 
regidora delegada en règim de dedicació parcial del 95%. Categoria A.5a). 
 
Segon.-   Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia retributiva 
resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  
 
Tercer.-  Aquest concepte retributiu tindrà efectes a partir del dia 3 de desembre de 2015  
 
Quart.-  El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat amb activitat remunerada de la 
regidora Dolors Guillen Mena com a autònoma.”  
  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1) i 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

 

 

11  -  APROVAR MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES MUNICIPALS DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC I 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 

Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
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El Ple de l’Ajuntament de data 5 de novevembre de 2015 va donar-se per assabentat de la 
renuncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Miquel Rey i Castilla. 
 
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora de 
l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i 
Unió.  
 
El govern municipal comunica que la regidora Dolors Guillen Mena substituirà al Sr. Miquel 
Rey i Castilla com a representant del grup municipal de Convergència i Unió en les 
Comissions Informatives Municipals següents: 
 

-  Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica 
-  Àrea de Gestió de l’Espai Públic 
-  Comissió Especial de Comptes 

 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de 
Convergència i Unió,  es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord : 
 
Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera:  
 
 
 CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
Vicepresidenta:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
 
 
 

 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
  Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Vicepresidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU) 
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Suplent:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
Vocals :  Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  

Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 
 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 

de la Corporació.  
 

Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
Vicepresidenta:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (5), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (1) i 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  



 23 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

 

 

12  -  APROVAR NOMENAMENT DELS NOUS VOCALS DE LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA 2016-

2019. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“La Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en compliment 
de l’article 10 dels seus Estatuts, va aprovar en la reunió celebrada el dia 26 de novembre de 
2015, a proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, la proposta de persones 
que han de composar el Patronat de la Fundació pel pròxim quatrienni. El càrrec de vocal és 
honorífic, voluntari i gratuït. 

Queda pendent de nomenar com a patró de la Fundació, 1 representant per part del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa- Entesa, el qual serà 
nomenat per l’Alcalde quan el grup afectat comuniqui la seva proposta. 

L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena atorguen 
al Ple de l’Ajuntament de Mataró la facultat de nomenar els vocals de la Junta del Patronat de 
la Fundació. 

En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 

Primer.- Nomenar vocals del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
a les persones següents: 

 Sr. Alberto Martín Martinez (PSC-CP) 
 Sra. Elisa Ruiz Moreno (PSC-CP) 
 Sr. Josep Vilas Melero (CiU) 
 Sra. Gemma Maltas Orriol (CIU) 
 Sr. Pep Molsosa Pujal (ERC-MES-AM) 
 Sr. Ignasi Bernabeu Villa (ERC-MES-AM)   
 Sr. Xavier Caravaca Domínguez (C’s)  
 Sr. Carlos Súnico Batchillería (PP) 
 Sr. David Lloveras Mir  (VOLEMataró) 
 Sra. Carme Polvillo i Alomà (CUP-PA)   
 Sra. Mónica Lora Cisquer (PxC)  
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Segon.-  Delegar a l’Alcalde-President el nomenament del vocal que resta per cobrir a 
proposta del grup polític municipal.” 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (22). 

 
 
 
 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

13  - SOL•LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT SEGONA 

ACTIVITAT SENYOR BVB. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
I. “Supòsit de fet 
 
1. El senyor Bernat Vilert Bosch, treballador de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

professor titular de secundària A, adscrit a la direcció d’Ensenyament, ha presentat per 
registre d’entrada núm. 0812130008-1-2015-037677-1, de 18 de setembre de 2015, i 
0812130008-1-2015-041533-1, de 14 d’octubre de 2015, ambdós escrits de sol·licitud de 
reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix 
en aquesta Corporació amb dues segones activitats privades secundàries: 

 
 - la primera, com a docent en el centre “Teens Center”, acadèmia d’idiomes i reforç escolar, 

emplaçat en el carrer Iluro, 64, de Mataró, amb una jornada laboral setmanal de 8 hores 
(tres tardes) i una remuneració mensual de 365 euros. Aquesta activitat la ve exercint des 
del setembre de 2006. 

 - la segona, com a docent a “Suara Serveis, SCCL”, emplaçada a Ronda Universidad, 22, 
de Barcelona, amb una jornada laboral setmanal de 4 hores i una remuneració mensual de 
350 euros. Tal i com anuncia la pàgina web d’aquesta entitat, és la major cooperativa de 
Catalunya en el sector de l’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials, educació i 
formació, benestar social i ocupació i treball. Els clients de Suara són majoritàriament 
administracions públiques (Ajuntaments de Catalunya, entre els què no es troba Mataró) a 
més de fundacions, entitats privades i clients particulars. 
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2. El senyor Vilert fou contractat mitjançant Decret 7419/2015, d’1 d’octubre, per substitució, a 
temps parcial del 33,33% de la jornada habitual establerta a l’Ajuntament de Mataró, del 14 
de setembre de 2015 i fins, com a màxim, el 26 de març de 2018. 

 
 
II. Fonamentació jurídica 

 
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 

regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 

2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.” 

 Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 

3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari de 
l’interessat.  

En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia. I l'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.  

4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica 
l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat.  

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
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incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici de 
la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, 
no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. En igual sentit així ho regula la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatiblitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, a l’art. 12.2. 

El Conveni que regula el personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb caràcter 
general, per aquest personal que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i 
mitja setmanal (37,5), a excepció del personal de les escoles bressol. 
Respecte aquest punt cal dir que el senyor Vilert, amb una jornada parcial a l’Ajuntament 
de Mataró del 33,33%, realitza una jornada setmanal de 12,5 hores. Si tenim en compte 
que la jornada ordinària municipal incrementada en un 50%, suposa la realització de 56,25 
hores/setmana, i que el senyor Vilert, computant les dues activitats privades que ara ens 
ocupen, realitzarà 12 hores/setmana; la suma total de l’activitat pública i les privades 
sol·licitades (24,5 hores) no supera, amb claredat, el topall establert a la norma. 
En qualsevol cas, resulta comprensible que un treballador de l’administració pública en les 
condicions referides pugui desenvolupar una altra activitat en l’àmbit privat per a poder 
assolir unes condicions laborals que permetin la seva manutenció, sempre i quan es doni 
el degut compliment als paràmetres legals a que està obligat. 

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de 
caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament el senyor Bernat Vilert Bosch amb dues activitats privades 
secundàries de caràcter docent: una en el centre “Teens Centre”, acadèmia 
d’idiomes i reforç escolar, i l’altra en l’entitat “Suara Serveis, SCCL”, en els 
termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs 
de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada haurà 
de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.  

 
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 

règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

 

 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (22). 

 

 

14  - SOL•LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT SEGONA 

ACTIVITAT SENYOR SAG. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
I. Supòsit de fet 
 

El senyor Sebastián Abolafio García, treballador de l’Ajuntament de Mataró, funcionari, amb 
la categoria de sergent de la Policia local, ha presentat per registre d’entrada núm. 
0812130008-1-2015-039562-1, d’1 d’octubre de 2015, escrit de sol·licitud de 
reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix 
en aquesta Corporació amb una activitats privada secundària, per compte propi, com a 
docent en el centre “Triangle Acadèmia”, situat a Mataró i dedicat a la docència i a la 
preparació d’oposicions. La jornada en aquesta activitat consistiria en un màxim de dos 
hores setmanals, durant 9 mesos. 

 
II. Fonamentació jurídica 
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1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 

2. En el cas que ens ocupa, la condició de policia local comporta la seva subjecció al règim 
jurídic establert a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, reguladora de les policies locals de 
Catalunya. Aquest text disposa a l’article 37 que la condició de policia local és 
incompatible amb l’exercici de cap altra activitat pública o privada, feta excepció de les 
activitats no incloses en la legislació reguladora de les incompatibilitats. 

Val a dir que, respecte aquest marc regulatori, la tendència jurisprudencial s’inclina cap a 
una interpretació favorable en la possibilitat de compaginar la tasca policial amb una 
activitat remunerada, sempre i quan aquesta última no minvi de cap manera el complet i 
adequat exercici de l’activitat professional pública, ni comprometi la seva imparcialitat o 
independència. Això, altrament, i especialment en l’activitat secundària de docència que es 
planteja, suposa que la segona activitat s’haurà d’exercir amb escrupolós respecte a 
l’horari assignat al lloc de treball de la persona interessada.  
 

3. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.” 

 L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari de 
l’interessat.  
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia. I l'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat, tal i com 
s’ha referit en el punt 2n del present informe.  
 

4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica 
l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat.  

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment 
reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
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6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici de 
la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, 
no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. En igual sentit així ho regula la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, a l’art. 12.2. 

La jornada i, sobretot, l’horari del cos de la policia local te les seves singularitats, en 
conseqüència caldrà advertir a l’interessat, que si bé l’activitat privada que sol·licita 
compatibilitzar  (dos hores màxim per setmana) no supera, en còmput d’hores, el topall 
establert per la norma, si cal fer especial incís i advertir que la realització de la segona 
activitat no pot modificar ni interferir en la jornada i horari que té establert la interessat en 
aquest Ajuntament. 

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

 En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de 
caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor Sebastián Abolafio García i l’activitat secundària de 
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caràcter docent, en el centre “Triangle Acadèmia”, situat a Mataró i dedicat a la 
docència i a la preparació d’oposicions, en els termes i paràmetres referits en la 
part expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs 
de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada haurà 
de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.  

 
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 

règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (22). 

 
 
En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Miquel Àngel Vadell, regidor del grup 

municipal Socialista i la Sra. Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró. 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE L’ARBRADA A MATARÓ. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la proposta 

següent: 

 Arbrada a Mataró: 
En els últims anys hem vist com Mataró anava perdent arbrat i no s’ha vist una actuació de 
repoblament d’arbrada “Anem contra corrent” quan a les majories de ciutats desenvolupades 
es treballa per fer un model de ciutat amable Mataró esta patint una despoblació d'arbrat al 
voltant de tota la ciutat, però amb una major incidència als barris. 
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De fet ens troben amb la realitat que a Mataró no hi ha una ordenança d'arbrat com es dona a 
qualsevol altre ciutat on els arbres estan protegits i considerats esser vius. Patrimoni de la 
ciutat a cuidar. 
 
Fer política, es cuidar la ciutat, construir un model amable per la ciutadania, més saludable 
l'arbrat contribueix amb totes aquestes necessitats i fa sostenible la ciutat, descontaminant, 
donant ombra, perfumant l'ambient atraient la pluja i moltes mes propietats que no es ara el 
moment de d’escriure, per no fer massa extensiu aquest escrit, però que tots coneixent. 
 
Atès que en l'últim any s'han tallat un alt nombre d’arbres sense  reposició argumentada en la 
situació econòmica que el consistori ha viscut. 
 
Atés que la nostra ciutat es una de les més contaminades de tota la nació catalana, segons 
estudis técnico-ambientals que ho demostren. 
 
Atès que es molt important tant per temes de salut com per temes d'espai i sociològics 
generar espais verds. 
 
Atès que se sap que l‘arbrat ajuda al embelliment de la ciutat a més que augmenta el valors 
de les vivendes properes, l’ombra i el microclima que genera l'arbrat, redueix el consum 
energètic en climatització dels edificis adjacents, el que fa que les despeses de climatització 
de les vivendes properes baixi. 
 
Entenent que es de màxima prioritat establir un pla director urgent per repoblar l'arbrat, 
contribuint en el medi ambient, salut de la ciutadania, contribuir en el bon ànim de la 
ciutadania. Generar espais verds complint amb l'agenda 21. Es a dir tenir el compromís polític 
de contribuir en una ciutat més amable i auto sostenible per tothom, a més de generar llocs de 
treball tant necessari a la nostra ciutat. 
 
Sol·liciten al govern actual que es comprometi amb terminis reals a repoblar d'arbrat tots els 
barris, som conscients de que tenim limitació econòmica, però de mica en mica podem omplir 
la pica. Barri a barri. 
 
Sol·licitem estudiar la possibilitat de rebre subvencions per part de l'estat o Europa per fer 
front a aquest comes. 
 
Sol·licitem, establir immediatament una ordenança d'arbrat per la ciutat de Mataró com ja 
existeix a la majoria de ciutats modernes compromeses amb el medi ambient. Recordem que 
Mataró té mes de 125000 habitants i es mereix una ordenança com cal. 
 
Sol·licitem es prioritzi aquesta necessitat pel bé comú dels Mataronins i mataronines 
 
Sol·licitem una valoració patrimonial de l’arbrat a la nostra ciutat detallada i per barris.” 
 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que des de la CUP es posicionen a favor d’aquesta proposta de resolució però fent 

esment de 4 consideracions. És cert que en la comissió informativa de gestió de l’espai públic 
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de 15 de desembre de 2015 se’ns va informar que el cost de trasplantar un arbre és de 1.500 

euros amb l’inconvenient que la supervivència estimada és d’un 40% i en canvi plantar un de 

nou costa només 350 euros. Aproximadament un 8% dels arbres afecten les voreres. 

Considerem que els tècnics municipals fan bona feina i ja disposen d’eines útils per la gestió 

de les arbredes de la ciutat, però compartim que s’han de repassar els arbres de la ciutat i 

adequar els escocells per impedir el creixement incontrolat de les arrels perquè no s’aixequin 

les voreres, afectades en un 8% aproximat dels casos. La renovació dels arbres s’ha de fer 

d’acord amb els veïns i optant per especies de clima mediterrani i alternatives al plataner.  

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que votaran favorablement però amb un parell de precisions. Segons el IDESCAT 

Mataró està en la mitjana de ciutats catalanes en quant a contaminació, que és un tema del 

qual m’he preocupat i que no he faltat al meu deure com a regidor. He estat atent a que 

s’hagin catalogat els arbres de Mataró, tenim 70 o 80 arbres catalogats com a patrimoni, 

valorats en 1.300.000€ i amb la seva fitxa de localització i estat.. Comparteixo que hauríem de 

tenir una ordenança que digui en quines condicions han d’estar els arbres, que es pot i que no 

es pot fer, però no comparteixo la part expositiva, perquè seria reconèixer que les coses s’han 

fet molt malament, i dono gràcies a que no estigui l’anterior Alcalde perquè es biòleg i hauríem 

tingut un debat acalorat. Votarem que sí però era necessari fer aquestes precisions. 

 
 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu literalment: “Para posicionar a nuestro grupo, nosotros no vamos a entrar un 

poco en el fondo de la exposición, creemos que la exposición de la Sra. Morón ha tenido algo 

de prosa poética, por lo menos en la primera parte, casi solo faltara que rimara y ya teníamos 

un poco… me ha recordado un poco, con ese romanticismo, me ha parecido un poco a sabios 

Machadianos o cosas por el estilo. Realmente lo compartimos, creo que cualquier persona de 

la ciudad lo comparte y nosotros vamos a ir a favor, votaremos a favor, ya por matizar algún 

tema que no se ha tocado y creo que además de replantar, también es importante, más que 

todo por la desgracia que tenemos con las palmeras, es el tema de instrumentalizar todos los 

medios posibles, no solo para replantar, sino que no se mueran los arboles que tenemos. Es 

una pena pasar a veces por zonas de Mataró y ver cómo van cayendo los arboles, las 

palmeras por el escarabajo, etc. Creemos interesante esto de que se haga una comisión de la 
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ordenanza de arbolado, creo que todo lo que hagamos para una ciudad más verde, más 

sostenible, es un elemento positivo, no hay mucho más que añadir. Es una propuesta 

interesante y aunque no muy fundamental, pero sí, que a veces que alguien caiga en él, 

creemos que es muy positivo y con un poco de prosa poética pues mejor.” 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol fer notar que porten 

més de mitja hora de Ple i la part de dictamen i feina de Govern ha durat poc més de 25 

minuts i si descomptem la polèmica del punt 9, encara haurien pogut anar més ràpid. En 

relació al punt del arbrat, manifestar que el grup votarà a favor. Ens sembla una bona 

proposta fer un document que reguli les accions que es porten a terme al voltant de l’arbrat 

municipal, que fixi unes directrius tècniques sobre la intervenció en el mateix. En definitiva, 

ajuntar en una espècie de manual totes aquelles pràctiques que s’han estat portant a terme 

durant els últims anys per part dels tècnics municipals, i així es tindrà tot junt en un document 

consultable per part de tothom. En resum votem a favor de què es faci aquesta Ordenança. 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

confirma el vot favorable a la proposta a la Sra. Montse Morón perquè el Govern ja ha assumit 

aquest compromís polític amb la ciutadania de contribuir amb les nostres polítiques a que 

Mataró sigui aquesta ciutat amable, auto sostenible per tothom i que generi llocs de treball. 

Per fer-ho s’ha de mantenir aquest arbrat saludable i en conseqüència s’ha de protegir. És la 

manera de contribuir a dignificar els espais públics. En els últims anys per les dificultats 

econòmiques de aquest consistori, no s’ha pogut repoblar l’arbrat que per diversos motius 

s’han hagut de treure i no s’han tornat a reposar. Però sempre hem manifestat la nostra 

voluntat de repoblar l’arbrat, d’acord amb els criteris tècnics establerts, començant per el 

centre i acabant en els polígons industrials. Estem d’acord en fer una ordenança de l’arbrat 

però com ha assenyalat el Sr. López, ja s’ha fet molta feina en els anteriors mandats. Tenim 

un pla director d’arbrat viari al que s’estableixen els paràmetres urbanístics, les condicions de 

les plantades amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’arbrat de Mataró. També tenim un 

catàleg d’espècies de Mataró amb especies catalogades per ser protegides. Al 2016 tenim 

previst redactar el Pla de manteniment de l’arbrat, on s’especificarà el contingut d ‘arbres de la 

via pública, es redactarà aquesta ordenança municipal de l’arbrat de Mataró com demanaven i 
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es revisarà el pla director d’arbrat viari on es planifica la replantació d’arbres per garantir la 

qualitat de l’arbrat de Mataró. El meu compromís personal que quan acabi aquest mandat 

tornarem a tenir aquests 1080 arbres que tenim en  inventari i pendents de repoblar. Per tant, 

el nostre vot és favorable. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, recomana al Sr. López 

qualsevol ordenança d’una gran ciutat com pot ser la de Barcelona o Manresa. Diu que a 

Mataró queda molt per fer encara, que reconeix la feina feta, i que tot és millorable. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no 

vol fer oposició de la oposició, però creu que de la part expositiva de la proposta de resolució 

hi ha algunes coses que s’haurien de millorar. Votaran favorablement i ho faran encantats. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SUPORT I 

COMPROMÍS ACTIU DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AMB LA 

BANCA ÈTICA. 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la proposta següent: 

 

“A Catalunya hi ha una tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que ja té més 
de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha 
anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és un dels territoris d'Europa amb més presència 
d'entitats de finances ètiques. 
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Les activitats econòmiques no són èticament neutrals, sinó que qualsevol inversió econòmica 
comporta tot un seguit d’implicacions socials, mediambientals i ètiques, que afavoreixen unes 
persones i en perjudiquen d’altres.  
 
La banca ètica aplica criteris positius, és a dir, prioritza les seves inversions en el suport a 
projectes mediambientals, el comerç just i els microcrèdits a persones amb pocs recursos. 
D’altra banda, aplica criteris negatius, és a dir, evita realitzar operacions relacionades amb la 
producció i venda d’armament, l’energia nuclear, l’especulació financera, els paradisos fiscals 
o les pràctiques d’explotació laboral. 
 
Entitats com el Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre d’altres, han 
esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que volen veure els seus 
estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària. I, de fet, aquesta 
ha estat una resposta social que ha fet possible que durant la crisi, moltes de les cooperatives 
i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les seves necessitats financeres en 
aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes.  
 
La societat catalana ha respost de manera exponencial en aquestes propostes, que és cert 
que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva implantació no són les de 
les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però que compensen aquest esforç amb 
escreix quan ens fixem en els resultats assolits.  
 
El nostres és un país excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap a la 
diversificació d'instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per als nostres 
ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats financeres que ha 
convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència és difícil de veure-la.  
 
Potser no tothom trobi lògic demanar a l'administració pública que faci un canvi sobtat i de 
grans dimensions cap a les finances ètiques, però tampoc sembla lògic que aquesta no es 
mogui en la mateixa direcció que ho fa la societat.  
 
La manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra entitat 
financera, fent ús de la seva operativa bancària.  
 
La manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines àrees de la 
gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb entitats excessivament 
especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de les seves 
campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem trobar una confluència total amb els 
objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el mediambient, les 
polítiques socials, la cultura o la promoció de l'ocupació en els àmbits de l'economia social i el 
tercer sector, per citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del 
món que es busqui la creació d'aliances amb les entitats de finances ètiques.  
 
La gestió dels diners públics acabarà essent molt més eficaç i eficient, social però també 
econòmicament, si avancem en aquesta direcció.  
 
L’Ajuntament de Mataró està compromès amb la difusió de bones pràctiques i en la defensa 
dels valors ètics i la solidaritat. 
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És per això que el grup Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró l'adopció dels següents ACORDS: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà de manera activa amb la banca ètica. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró establirà contacte, durant els propers tres mesos des de 
l’aprovació d’aquesta resolució, amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen 
a Catalunya, per conèixer el seu funcionament i serveis, per avaluar adequadament les 
possibilitats de col·laboració, i per tal de decidir quins recursos econòmics de 
l’Ajuntament de Mataró s’hi poden dipositar. 

 
3. L’Ajuntament de Mataró traspassarà a aquestes entitats, sempre que jurídicament sigui 

possible i paral·lelament als contactes establerts, la gestió bancària de les partides 
pressupostàries dedicades a Cooperació al Desenvolupament de 2016 o el seu 
equivalent. 

 
4. L’Ajuntament de Mataró impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació 

de la banca ètica o social. 
 

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, 
al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de 
Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i 
Solidari).” 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que vot serà d’abstenció perquè crec que és més car accedir a aquests tipus de crèdits que 

anar a una entitat financera convencional. Amb aquest tipus d’entitat ens trobem casos com 

l’Aldea, Cambrils, o molts jubilats de la nostra ciutat amb pensions ínfimes que estan pagant 

haver estat socis cooperadors de la Cooperativa el Forn del Vidre. No se si encara estan 

pagant els préstecs que algú ha decidit per ells. Crec que el que demanen està molt bé però 

en el llistat d’entitats que col·laboren no he vist cap administració ni cap de la CUP. Entenc la 

bona intenció de la proposta i per això no vull votar en contra, ja que jo mateix soc soci 

cooperativista de una cooperativa on em vull jubilar. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró dona la raó al Sr. López, 

però tot i així donaré el meu vot favorable perquè crec que els canvis són possibles, hem 

d’apostar per la banca ètica encara que sigui més difícil ja que al final acaben sent molt més 

bones. Advoco per fer canvis profunds en la societat i aquest és un pas, encara que petit. Es 

pot començar per una economia molt més solidària. Per tant, el meu vot serà positiu. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa literalment: “Cuando leemos esta propuesta hay dos partes, si tuviéramos 

que mirar la parte expositiva, creo que nos abstendríamos o votaríamos en contra, pero claro, 

lo que se vota es la parte dispositiva, que sin duda también compartimos pero desde una 

óptica distinta, más liberal, porque diversificar los proveedores y las personas con las que 

tienes trato bancario es positivo, con lo cual nosotros vamos a votar sí a esta propuesta, 

aunque en la parte expositiva se mezcla mucha cosa. Primero el concepto banca ética es un 

concepto de marketing, y aunque se dedica a actividades de financiación de sectores muy 

loables, a nosotros no nos gusta nada el concepto. No tanto por lo que ellos hacen sino por la 

contraprestación. Esto quiere decir que si existe una banca ética, existe otra banca que no es 

ética y eso no lo podemos aceptar. No porque no seamos críticos con el sistema bancario y su 

comportamiento, sino porque cualquier persona que se llama liberal está en contra de la 

posición de dominio de los bancos. Ahora bien, el trabajo de la banca y entidades financieras 

es un trabajo muy loable, social, imprescindible en el fluir del crédito, base del funcionamiento 

económico. Gran parte de la crisis y de los puestos de trabajo que se han perdido ha sido por 

el estrangulamiento del crédito. Muchas empresas que iban mal, al haber un cerrojazo del 

sistema financiero ha llevado al cierre y a la crisis de muchas empresas. La banca es una 

actividad ética como puede ser tan ético el alquiler del coche o el alquiler de cualquier otro 

producto, incluso, citando a Marx, él hablaba de que el dinero es como mercancía, y esto es 

un concepto que en economía es básico, y es un hecho que los bancos hacen una labor muy 

importante que es alquilar un bien imprescindible para la actividad económica, que se llama 

dinero, y es tan ético prestar para la compra de una máquina o para la compra de una 

furgoneta para transporte asistido, porque  financiar actividades del tercer sector también es 

necesario e imprescindible como lo es financiar actividades del tejido productivo, por eso no 

me gusta este discurso. Es cierto que ha habido comportamientos de la banca en España que 

no tienen nada que ver con la economía, sino con la connivencia de las grandes fuerzas 

políticas con el sistema financiero, priorizando el interés de la minoría frente al interés de la 

población y entonces lo que han hecho es neutralizar a los controladores, como el Banco de 

España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de la 

Competencia. La gran objeción con la banca ética es que es muy poca banca, es decir, uno 

cuando quiere una banca no solo quiere una banca para ingresar dinero sino también quiere 

una banca para cuando quiere comprar un piso o cuando necesita crédito, y a nivel de gestión 

del crédito son una banca con bastantes limitaciones.” 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que votaran 

positiu. Per nosaltres les finances ètiques són una pota més del que denominaríem, la 

democràcia econòmica, que té una sòlida tradició a Catalunya, vinculada en altres èpoques al 

moviments republicanistes i que hauria uns altres àmbits, com el cooperativisme, la economia 

social, les finances ètiques i el consum responsable en la mateixa línia. Cal incrementar la 

col·laboració pública en tots aquests moviments. En quant a l’acció municipal, estem esperant 

a revisar el pressupost municipal per intentar introduir iniciatives per potenciar aquests 

principis, per aprofundir en economies orientades al bé comú, d’acord amb les competències 

municipals, per desenvolupar un balanç social per poder avaluar el grau de compliment de les 

empreses. També proposo incrementar la col·laboració amb la banca ètica i cooperatives de 

crèdit, però fent un esforç per ajustar-se a les necessitats de volum i preu de l’operativa dels 

Ajuntaments i institucions públiques. Fomentar el consum responsable, i em consta que 

l’Ajuntament està impulsant la inclusió de clàusules socials en els concursos i processos 

d’adjudicació de contractes públics. El nostre vot serà favorable. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, comenta en primer lloc que 

durant el Ple de desembre de 2012, el grup municipal de Iniciativa, la CUP i PSC, ja van 

presentar una proposta de resolució semblant a l’actual i que aquest Ajuntament té un dipòsit 

en una entitat d’aquesta banca ètica. Aproximadament el 2% dels treballadors municipals 

cobren les seves nòmines a través de la banca ètica. Sí que hi ha un cert treball de 

l’Ajuntament amb bancs ètics tot i que és cert que s’han d’explorar noves vies. La posició del 

Govern és favorable a la part dispositiva. La petició de traspassar partides pressupostaries de 

cooperació o altres semblants s’ha d’estudiar si tècnicament és possible però és una opció 

més lògica des del punt de vista de la economia social. Comentar també que totes les entitats 

financeres que treballen amb l’Ajuntament han de tenir un comportament ètic i responsable 

socialment. 

 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

replica que no li sembla de rebut fer un discurs de teoria econòmica llibertària i votar a favor 

d’això. Dono la raó al Sr. Ferrando en quant que en aquesta proposta hi ha molt de marketing 
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igual que a la comunicació política que estem vivint. Banca Ètica, Fons Català de Cooperació, 

com si els que dirigien les cooperatives de l’Aldea o Cambrils que han acabat amb el més 

absolut dels fracassos no ho haguessin fet per motius socials, però per desgracia al final 

surten gratis. Hem reprovat a dos banquers en aquesta sala però ningú s’ha dedicat a mirar 

qui havia en el consell d’administració de Caixa Laietana i qui els havia nomenat. Crec que 

tots votem que sí a la proposta per unanimitat encara que critiquem el que s’ha dit, per tant no 

val la pena abstenir-se i  ser la veu dissonant.  

 

 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

els municipis són la base per construir una societat més justa i lliure, per això presentem 

aquesta proposta de resolució. Entenc que cal un compromís de l’Ajuntament en la seva 

actuació fiscal, financera i de tresoreria, per implantar pràctiques bancàries diferents a les 

dominants, pràctiques bancàries de banca ètica que apostin pel bé comú. Em sembla bé que 

el representant de Ciutadans aposti per la diversificació bancària, però discrepo de la lectura 

política econòmica que ha fet. No es pot predicar la pau i com Ajuntament estar operant amb 

entitats vinculades amb la industria armamentística com per exemple amb el BBVA, que és 

una entitat que ha invertit entre el 2011 a 2014 al voltant de 3034 milions de dòlars a finançar 

empreses que experimenten amb l’arsenal nuclear. No es poden obviar situacions injustes, 

com les participacions preferents o els desnonaments, executats per aquestes entitats 

bancàries amb les quals treballa habitualment l’Ajuntament, que també són corresponsables 

de la bombolla immobiliària i que van haver de ser rescatades amb diners públics. Per tot 

això, el que plantegem des de la CUP és una proposta de resolució que planteja una acció 

gradual, a partir de les àrees municipals més sensibles i que amb l’elaboració del pressupost, 

es podrà acotar molt més. Pensem també que és una proposta que presenta una clara 

voluntat de fer pedagogia i de reforçar una opinió ciutadana crítica, fonamentada en una 

relació més atenta amb les entitats bancàries que operen a la ciutat. Creiem que la proposta 

és un posicionament polític que pren l’Ajuntament de Mataró i que s’ha de veure traslladada 

en una praxis amplia. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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17 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

DEMANANT EL CANVI DE NOM DELS CARRERS DEDICATS ALS 

BORBONS. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta 

següent: 

 
 

“Atès que considerem que la institució monàrquica es una institució contrària als drets més 
fonamentals de la democràcia, desfasada en el temps, on tant el rei actual com els seus 
antecessors no han estat mai escollits democràticament. 
 
Atès també que Mataró és una ciutat que vol treballar per recuperar i consolidar els seus 
valors col·lectius, tal com es va demostrar l’any 2014 on Mataró va ser  “Ciutat de Valors”. 
Els valors triats van ser: Compromís, Alteritat Esforç, Justícia, Sostenibilitat Cooperació, 
Civisme, Acollida, Identitat, Experiència, Iniciativa i Il·lusió. 
 
Atès que la dinastia dels Borbons no destaca com a estendard de cap d’aquests valors i sí, en 
canvi, s’ha caracteritzat històricament per la negació dels drets individuals i col·lectius dels 
ciutadans de Catalunya  i ha estat representativa també de la cara més fosca de l’Estat com a 
estructura política contra tot el poble espanyol.  
 
Atès que Mataró compta amb la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics, com a 
òrgan tècnic d’assessorament de l’administració municipal que té assignada la competència 
d’informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a la 
denominació de vies, espais i equipaments públics del municipi. 
 
En conseqüència, i en línia amb el procés que es viu al llarg de tot el país de revisió de noms i 
símbols associats a espais públics dedicats en el seu moment a personalitats i fets que 
podríem considerar , a la llum de la història, contraris als principis democràtics o que atempten 
d’alguna manera contra la dignitat i els drets nacionals del poble català i donat també, que el 
canvi de denominació de carrers o places és competència final del Ple de l’Ajuntament, el 
Grup Municipal d’ERC-Mes, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Encarregar a la Comissió del Nomenclàtor que proposi noves denominacions que 
permetin procedir al canvi de nom dels carrers i espais públics dedicats als Borbons: Ronda 
Alfons XII, Carrer Isabel II, Carrer Cristina i Carrer Amàlia, prioritzant la incorporació de la 
toponímia local, dels elements que formen part de la vida col·lectiva i de la memòria històrica, 
dels senyals d’identitat de la ciutat i dels personatges locals més rellevants, de manera que les 
noves denominacions siguin coherents amb els valors de la nostra ciutat.  
 
SEGON: Que l’Ajuntament faciliti els tràmits administratius, a més de proporcionar tota la 
informació necessària als veïns afectats pels canvis de denominació de carrers, de tal manera 
que es minimitzin les possibles molèsties que això els pugui comportar.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que treballen per la República i que li sembla bé que Mataró faci net amb tots els 

vestigis de la Corona espanyola. Crec que la monarquia és una institució anacrònica basada 

en el dret de sang i no en el principi democràtic, és un anacronisme ofensiu, més encara quan 

és refereix a la nissaga dels Borbons, responsable de l’ocupació de la nostra terra al segle 

XVIII, de l’abolició de les nostres llibertats amb la imposició dels Decrets de Nova Planta, que 

va estar bressolada pel franquisme i actualment embolicada amb la trama de corrupció del cas 

Noos. Compartim la proposta d’Esquerra Republicana, però pensem que primer s’hauria de 

predicar amb l’exemple i que aquest Ajuntament retirés el retrat del Rei d’Espanya de la Sala 

de Plens. Pel que fa a la proposta de canvi dels noms d’alguns carrers, pensem que hi ha 

noms com els dels carrers Amalia i Cristina, que no són percebuts a nivell popular com una 

imposició borbònica. Alhora pensem que en el nomenclàtor de Mataró s’hauria de fer una 

esporga major i també s’hauria de canviar els noms de carrers dedicats als conquistadors, 

com Hernan Cortés, Francisco Pizarro. Considerem que s’han de feminitzar urgentment els 

carrers incorporants noms de dones. 

 
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

comença la intervenció dient la paraula amb que es saludaven els monàrquics als anys 60 a 

70 que treballaven per l’arribada de la democràcia que era “Verde”, que vol dir “Visca el Rei de 

Espanya”. Aquesta proposta, si no hagués estat feta pel Sr. Teixidó me la prendria com un 

insult, i més apel·lant a l’autoritat del Ple, ja que el Ple va decidir que la plaça que es troba al 

costat del cementiri dels Caputxins s’anomenés del Beat Samsó, i fa un parell d’anys revisant 

els expedients de la comissió del nomenclàtor vaig trobar un parell de cartes, una d’ERC que 

en aquella època no tenia representació a l’Ajuntament de Mataró demanant que no es digués 

plaça del Beat Samsó, i un altre carta d’una associació madrilenya anomenada “Enraizados” 

que demanava l’estudi per part de l’Ajuntament de que una via de la ciutat s’anomenés Ignasi 

Julià Ximenis, un monjo benedictí que estava en l’abadia de Montserrat durant la guerra civil 

que morí juntament amb vint-i-dos monjos més. Em pregunto de què estem parlant, si de fer 

justícia, de treure noms de conquistadors. ¿ Li canviarem el nom al carrer Jaume I el 

Conqueridor? ¿Dels Almogàvers?. ¿Jutgem l’actuació d’aquests monarques amb els ulls 

d’avui?. Amb la llista que tenim d’incompliment del nomenclàtor de noms aprovats en el Ple i 

que mai s’han posat que deuen ser uns dos-cents cinquanta, alguns neutres com el primer 
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atleta olímpic que va tenir Mataró o Salvador Dalí reconegut mundialment que no té carrer a 

Mataró possiblement per la seva ideologia. Crec que aquest és un debat estèril que no serveix 

per a res, ja que per exemple es va votar que la ciutat de Mataró tingués una plaça per les 

víctimes del terrorisme votat per tots els grups menys la CUP. Si hem de mirar la història amb 

els ulls d’avui el que ha passat o falsegem la història com per exemple el beat màrtir que es va 

beatificar a Tarragona, nascut a Mataró i que la nostra ciutat va silenciar, i que va haver de ser 

una associació de Madrid que sol·licites la seva inclusió al nomenclàtor. ¿Aquest senyor no 

mereix un carrer a la nostra ciutat?. Crec que s’ha de recordar per no tornar a repetir el que va 

succeir, però passat molts anys hi ha temes que no val la pena remoure. Crec que hi ha molts 

ciutadans de Mataró pels qui significa molt veure que continuïn els mateixos noms encara que 

a molts de vostès els hi molesti. Tampoc no m’agrada que hagués un President de la 

Generalitat que permetés una persecució religiosa contra els mataronins pel fet d’anar a 

missa. Crec que no és justa ni una cosa ni l’altra. Per tant, votarem en contra. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró creu que un estat 

democràtic és aquell que evoluciona, que canvia la constitució les vegades que sigui 

necessari com s’ha fet a altres països. Les cartes magnes estan fetes per evolucionar. 

Agraeixo la tasca del règim del 78 però crec que està esgotat. Crec que la Constitució ha de 

ser revisada al igual que els representants i les institucions, ja que no s’ha tingut la possibilitat 

de votar per tenir aquests senyors com a representants del poble. La memòria històrica s’ha 

de reconèixer per les dues bandes però és l’hora de decidir si volem reines i reis al nostre 

estat, necessitem persones que només per néixer en una determinada família formin part del 

nostre pressupost econòmic d’estat, mentre es violen els nostres drets bàsics com la vivenda, 

l’escola pública, treball o igualtat. Per tant, donem suport a aquesta proposta de resolució. 

Volem veure als nostres carrers noms com Pep Riera, Mariona, i aprendre a ser més 

respectuosos. Advoco per ser més laics perquè així s’és més respectuós amb totes les 

religions, amb la pluralitat i amb la diversitat. Crec que els senyors monàrquics ni del present 

ni del passat, no ens representen a una gran majoria. Votarem que sí. 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu literalment: “La moción que presenta Esquerra es muy desafortunada, por lo 

menos es mi opinión. Aquí hay un elemento práctico y es que esto de los cambios de nombre 

de las calles des de el punto de vista del ciudadano es un quebradero de cabeza des de el 
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punto de vista práctico. Pero des de el punto de vista filosófico, ya la cosa empieza a ser peor, 

porque en el fondo esto del cambio de nombre de las calles tiene mucho que ver con la peor 

historia de España, Catalunya, Mataró; cada vez que ha habido un cambio  se liquidaban los 

nombres anteriores. Gracias a la transición se cambió, se intentó hacer una especie de tabla 

rasa, intentar respetar y que no haya unos sobre otros, y en esto, volver otra vez a las 

políticas de quitar, poner nombres a las calles nos devuelve otra vez a lo peor de nuestra 

historia. Nosotros una de las cosas que hemos hecho, un ejercicio para ver si tenían alguna 

razón los señores de Esquerra, es ir a ver al mapa que tenemos acceso en el segundo piso, 

un mapa de Mataró de 1870 y pico, no recuerdo la fecha correcta del mapa y ver qué nombre 

ponía en las calles estas y ponían estos nombres, con lo cual, estos señores que planificaron 

la ampliación de Mataró, por una serie de razones que más adelante explicaré le pusieron 

estos nombres. No estamos hablando de unos nombres de unas calles como la Riera, que 

fueron pasando gente y poniendo nombres encima, era un nombre primigenio y eso ya de 

entrada es respetable. En cuanto al argumento histórico comparto totalmente lo que decía el 

Sr. José Manuel López; por ejemplo yo vivo en el Pasaje Jaume II el Just, vamos a ver, un 

señor que estaba en Mallorca en un momento que era complicada la situación de Mallorca y 

también era un rey y tampoco fue elegido democráticamente. No en todas las ciudades tienen 

muchos criterios para poner nombres, pero un criterio de pedagogía historia de recordar 

personajes de la historia algunos también con la parte buena y mala. Analizando la propuesta 

de entrada puedo intentar entender a los demás, como que los nacionalistas tengan una 

especie de abrasión, fijación con la monarquía borbónica, porque no podemos negar que la 

monarquía viene a España con un planteamiento territorial que no encaja a los que profesan 

ideas nacionalistas, pero también tendrían que reconocer que la monarquía borbónica frente a 

la anterior, que puede resultar más simpática pero que no deja de ser feudalismo, pues fue 

una modernización, gracias a eso Catalunya entró en el mercado de América y gracias a eso 

en un siglo Catalunya vivió la Renaixença, fruto de la recuperación económica de Catalunya 

en el Siglo XVIII gracias al mercado, al nuevo comercio con América. Es decir, la dinastía 

Borbónica sin duda alguna aportó elementos positivos de modernización y de progreso incluso 

para la población de Mataró. Pero es que además ustedes han empezado a fijarse en 

personas como puede ser Cristina la Regenta Maria Cristina, su hermana Amalia, o después 

Isabel II, que no son personajes ajenos a Mataró sino que están muy vinculados a la historia 

de Mataró. Lo que sucede es que la historia es una historia que empieza en 1714 y empieza 

1931 y parece que entre 1714 y 1931 no exista ni Catalunya ni Mataró. Pues no es verdad, 

existe un siglo XIX en el que entre otras muchas cosas hubo tres guerras civiles, las tres 
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guerras Carlistas. En la primera estaba de Regenta Maria Cristina, Mataró no fue una ciudad 

cualquiera, fue una ciudad que significó profundamente en defensa de los cristinos después 

llamados isabelinos, es decir de los liberares. Fueron fusilados cinco presos Carlistas en esta 

ciudad y en la Catalunya Carlista hubo una verdadera animadversión hacia Mataró. Y por la 

tercera Guerra Carlista nosotros tenemos el nombre en una calle de un verdadero líder, 

liberal, el Sr. Jaume Ibran, que combatió de forma muy eficaz e incluso murió luchando contra 

los carlistas, sino además la milicia nacional de nuestra ciudad. Queremos hacer un carpetazo 

a una parte de la historia de Mataró, y no hablamos de otra historia, no, no, estamos dando un 

carpetazo a una parte de la historia de Mataró que está vinculada al siglo XIX; además tengo 

que decir que Alfonso XII, al final del siglo XIX, coincidió con una época de gran expansión de 

Mataró, de la empresa textil y de la economía. Con lo cual ustedes están replanteando la 

historia, parece ser que ahora es tónica pero no lo compartimos, porque  es historia de ésta 

ciudad incluso de los avatares que vengan en el futuro. Entonces nosotros vamos a votar que 

no, porque no compartimos la filosofía de cambiar los nombres a las calles de unos 

personajes que ahora resulta que no eran democráticos pero sí que eran liberales, con 

constituciones censitarias pero fueron el camino hacia la democracia en España, un gran 

avance. Para acabar considero desafortunado quitarle el nombre a las calles que nunca 

habían tenido otro nombre, que fueron planeadas ya en su honor en principio cuando no había 

nada más que lo técnicos de urbanismo que las planteaban en un plano. Gracias.” 

 
 

El senyor Joaquim Fernández, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, ofereix 

comentar el tema en una propera comissió informativa, perquè dir que la comissió de 

nomenclatura ha fet 200 incompliments segons el Sr. López no és exacte. Crec que deu voler 

dir que hi ha una llista de noms pendents als quals no s’ha adjudicat cap via, plaça, o espai a 

la ciutat, i això és cert, però no queda cap espai lliure. I contestant a la Sra. Moron dir-li que hi 

ha el passatge Mariona Galindo a Mataró proposat per la colla castellera dels Capgrossos. I 

en relació a Pep Riera hi ha uns criteris no fixats per decret per cap govern però aprovats fa 

molt de temps pel consistori, en que Mataró no posa noms de persones vives als seus carrers. 

Considerem que el tema que estem discutint és polític per la qual cosa el Govern ha decidit 

que cada grup es posicioni independentment. En la meva condició de responsable de la 

Comissió del nomenclàtor actualment, i també durant el mandat passat, la meva primera 

reacció és fixar-me més en les afectacions que això tindrà i demanar disculpes per les 

molèsties als ciutadans que resideixin en aquestes vies. Hi ha noms molt interioritzats com 
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Amalia i Cristina i em pregunto si realment és necessari canviar-los ja que segur hi ha altres 

noms que es van posar en algun moment de l’historia però que ara tots voldríem canviar. Crec 

que tant la Presidenta del Parlament com el President de la Generalitat de Catalunya han 

estat menyspreats pel Rei de l’Estat Espanyol i en conseqüència és un menyspreu per tot el 

poble de Catalunya. Potser l’acció-reacció no és la que correspon però en tot cas és 

deplorable i condemnable que el Rei de l’Estat Espanyol no vulgui rebre a la Presidenta del 

Parlament de Catalunya com s’havia fet des de la restitució de la Generalitat de Catalunya, o 

pel que fa als serveis prestats al poble de Catalunya. Aquests fets van fer que el meu grup 

municipal decidís donar suport a la proposta que presenta el grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, moviment d’Esquerres. 

 
 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

manifesta que tal com ha dit el Sr. Fernández, el PSC mantindrà un vot diferent al de 

Convergència i Unió i serà un posicionament contrari. Tinc fermes conviccions republicanes, i 

per tant, soc poc sospitosa de mantenir cap ideologia ni feixista, ni conservadora. Tinc el 

convenciment que la República és la forma d’organització d’un estat que millor reflecteix els 

valors democràtics al ser escollit pels ciutadans, però la república no és la única forma 

d’organització d’un estat democràtic, també ho és la monarquia parlamentaria, que és la que 

tenim i ha estat votada per tots en la vigent Constitució. Estem en un Estat social i democràtic 

de dret per tant si creiem que aquesta constitució està esgotada, s’ha de negociar, pactar i 

canviar una Llei per una altra Llei. Crec que la proposta d’Esquerra Republicana és 

oportunista i innecessària per la ciutat i per les nostres butxaques. El perjudici econòmic pels 

mataronins serà considerable. Canviar documents d’identitat, canvi de documents públics, 

canvi de noms dels carrers a nivell d’escriptures, Registres de la Propietat i empadronaments, 

etc. Tota l’historia té clarobscurs, i no només pel que fa a les dinasties monàrquiques o als 

Borbons, sinó respecte a alguns altres personatges que disposen de carrer a Mataró, com ara 

il·lustres monarques autoritaris, membres destacats de la Santa Inquisició, corsaris 

mercenaris sanguinaris o empresaris que es varen fer rics amb l’explotació a les Indies. 

Creiem que la Comissió de Nomenclàtor, on participen tots els grups municipals, és el marc 

on ha d’estudiar-se les propostes no pas en el Ple. S’han d’evitar confrontacions innecessàries 

i estèrils. Per tot això, el nostre vot serà negatiu. 

 
 



 46 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que vol constatar 

algunes coses. I amb tots els respectes mentre alguns deien “verde” altres deien “mori el 

Borbó”. L’opinió dels grups municipals del PSC, PP i Ciutadans és una opinió diferent a la 

meva i mai m’atreviria a qualificar cap de les seves propostes com un insult o com una 

proposta desafortunada i més, basant-lo en lliçons d’Història. El nostre grup només fa una 

proposta per canviar el nom d’alguns carrers que he intentat justificar de la millor manera 

possible. Agraeixo al Sr. Fernández, al Sr. Cuellar i la Sra. Morón que ens donin suport i que 

s’estudiï, apart dels quatre carrers, els carrers que fan referència a Amalia i Cristina que 

potser no tenen aquesta consideració Borbònica. El canvi de noms de carrers és potestat del 

Ple municipal i es canvien si és voluntat del Ple i després de l’estudi tècnic contrastat de la 

Comissió del Nomenclàtor. Si finalment es fa, sí que tindrà un cost econòmic; i m’ agrada que 

es preocupin de temes econòmics i si volen els hi podrien donar algunes orientacions sobre 

possibles estalvis per poder finançar el canvi dels carrers. 

 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que prefereix cridar “Verde”, en lloc de “Morí el Borbó”, ja que prefereix la vida a la mort. 

Sierra de Yeguas que és un municipi que té molta relació amb Mataró i que fa poc ens van 

visitar el seu alcalde, imagino que quan es juga la final de la copa del Rei i veu que el Molt 

honorable President de la Generalitat somriu quan es pita l’himne espanyol, no veig al Ple de 

Sierra de Yeguas demanant que es tregui el nom de Mataró a la plaça que tenen al poble. A 

més no em sembla bé que s’utilitzi l’excusa del que ha passat aquests últims dies, quan 

aquesta proposta es va presentar el 5 de gener i això ha passat aquesta setmana. Quan volen 

sí que troben noms pels carrers, per exemple, van posar el nom d’Isabel Cristina de Brunswick 

a una plaça, i també van trobar diners per posar una plaça per dir que en aquest lloc va arribar 

aquesta senyora i en canvi no diuen que d’aquest mateix lloc també sortien vaixells de Mataró 

per bombardejar Barcelona el 1714 i que Mataró té una bandera d’una província marítima 

perquè va donar suport als Borbons. Sr. Fernández amb tot el meu respecte no digui que tot el 

poble de Catalunya està a favor d’això, perquè jo no em sento identificat. Sra. Moreno m’ha 

molestat que equipari conservador a feixista i perquè equiparen monarquia a determinats 

països i república a uns altres. República es pot equiparar a Veneçuela o Iran i les monarquies 

les poden unir a Dinamarca, Holanda, Suècia, que són socialment les més progressista del 

món. Només volia fer aquestes precisions.  
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

replica que en referència a l’al·lusió del Sr. López, dir que textualment he parlat d’una 

ideologia feixista o conservadora. He fet distinció i no té res a veure una ideologia feixista 

d’una conservadora. No m’he definit ni com feixista, ni com conservadora. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

i Unió (5), corresponent als membres del grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als 

membres del grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als 

membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).  
Vots en contra: 11,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (2).  

Abstencions: Cap.  

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

 

18  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ SOBRE DIVERSITAT FUNCIONAL. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la pregunta 

següent: 

 

“Quants locals baixos té PUMSA sense utilitzar en aquest moments i que tinguin accés per 
cadires de rodes? 
 
• La meva pregunta bé arrel de que nombrosos col∙lectius de la ciutat amb diversitats 
funcionals es queixem de la desatenció i oblit per part de les administracions locals. 
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• Atès que no tenen locals aliens per les diferents diversitats que hi pateixen, impedir-los fer i 
desenvolupar una vida integrada a la ciutat i normalitzada com caldria a l'actualitat. Ja 
coneixen les dificultats que la pròpia ciutat en si mateixa te. Però a més a més ens troben 
davant un col∙lectiu que te dificultats per pujar al Bus, que no arriba a passar el seu “Bono 
Bus” degut a l'alçada de la maquina destinada a tal finalitat. la quantitat de punts negres que hi 
troben dins de la ciutat, cosa que tenim l'esperança que el nou pla de mobilitat canviï. 
 
• Ateses les Barreres arquitectòniques a una amplia majoria de comerços de la ciutat. 
 
• Voreres poc adaptades, poc amples deteriorades etc. Etc. Per més inri ens troben que els 
locals que facilita l'ajuntament per els col∙lectius amb aquesta realitat puguin fer la seva vida el 
més normalitzada possible l'ajuntament no els hi facilita fem un estudi de la idoneïtat dels 
locals i els proporciona locals que incompleixen la normativa, el que es pitjor que no permet 
fer una vida de ciutat amb igualtat. 
 
• Demanen al ajuntament faci un estudi de necessitats dels grups en actiu a la ciutat de 
persones amb diversitat funcional i un llistat dels locals municipals buits que puguin ser oferts 
a aquest col∙lectiu, com els locals buits de PUMSA que estan espoliant aquestes arques 
municipals fet que no permet a l'ajuntament en un marc de crisis econòmica com l'actual 
desenvolupar les mesures necessaris per poder ajudar a les famílies que tant ho necessiten a 
la nostra ciutat, es a dir acumulen “totxo”. Però obliden als nostres ciutadans amb la frase ja 
famosa de no tenim diners. 
 
• Els polítics hem d'humanitzar les institucions i prioritzar a les persones i degut a les 
polítiques continuistes. Sovint ens obliden. 
 
• Mataró ha d'evolucionar i recuperar la seva solidaritat, generositat començant per 
l'ajuntament. Les institucions han d'acompanyar a les ciutadanes de Mataró i ha de ser un 
facilitador de la vida dels ciutadans, estant al serveis. Mirar a la gent com a usuari, no pas com 
a “clienta” terme capitalista neoliberal que només fabrica desigualtat i discriminació.” 
 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

manifesta que com ja es va dir al darrer Ple, la administració vetlla pel respecte als drets de 

les persones amb diversitat funcionals. Des de el 2009 es desenvolupa el Pla d’Accessibilitat 

que es va aprovar i es fa tot el possible humanament i econòmicament per tal d’eliminar totes 

les barreres tant físiques com socials o públiques. Treballem per millorar la normalitat 

participativa en la vida pública i política d’aquestes persones. Al Consell de Benestar social es 

va crear la taula d’accessibilitat que està integrada per més de 16 entitats que treballen dins 

d’aquests àmbits de diversitat discapacitat, i on les entitats plantegen les seves necessitats. 

En concret, en resposta a la pregunta que ha fet la Sra. Morón, segons el comunicat de 

PUMSA, en tots els locals es compleix les prescripcions del codi d’accessibilitat. Posar també 

de manifest que una de les principals activitats de PUMSA és la gestió del seu patrimoni i 
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dins dels locals que la Sra. Morón ha demanat, un dels que es va oferir a GIMM era el de 

Núñez de Balboa 12, però que requeria una forta inversió per part d’aquesta entitat i que no 

es va poder fer front a la mateixa. Hem analitzat locals que podrien donar aquest servei i 

tenim a disposició el local de la Boixa, de la Llàntia que necessita una inversió aproximada de 

100.000 euros i que actualment està cedit gratuïtament a la PA per a guardar mobles. Tenim 

un altre local de la Boixa, completament acabat per us genèric d’equipament cedit actualment 

a la Creu Roja per la distribució d’aliments però que té previst un nou projecte d’ús. El local 

del carrer Sant Simó 15, té una destinació que s’està negociant que podria ser la Fundació de 

la Unió de Cooperadors. La planta baixa de la nau Minguell que està essent objecte de 

negociació per l’ arrendament per a una activitat privada o per poder ubicar a l’Associació de 

Veïns i el Casal de Gent Gran de l’Habana. Estem treballant amb l’entitat que ha esmentat la 

Sra. Moron per a que puguin utilitzar un dels locals de la Boixa. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró reconeix a la Sra. 

Martínez els esforços que s’estan fent. Penso que amb la GIMM es poder fer més esforços i 

potser es trobin locals que no necessitin aquesta despesa tan important. Demano que ho 

mirin amb més detall i que em facilitin la resposta per escrit. 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

replica que després de l’últim Ple va tenir dues reunions més amb la GIM, per poder visitar 

altres locals que puguin ser de la seva utilitat. En quant al tema de CHESHIRÉ, estem 

pendents d’un procediment complicat de permuta  i futura construcció de les noves 

instal·lacions. Hem de continuar endavant i mirar el Patrimoni i les necessitats d’entitats i 

veure com es pot fer solucionar-ho. Estem treballant i més endavant li donarem per escrit tota 

la informació i que tot allò que necessiti estem a la seva disposició.  

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE L’ENCARIMENT DE LES 

TARIFES DE CLIMATITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS CONNECTATS 

AL TUB VERD. 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la pregunta següent: 

 

“El 24 de març es van privatitzar el 51% de les accions de MESSA, una empresa mal 
anomenada d'energia sostenible, que explota el Tub Verd i que ara depèn de Gas Natural.  
 
Tenim una xarxa d’equipaments municipals connectats de forma exclusiva al Tub Verd, la qual 
cosa els converteix en clients captius d’una empresa que ara està en mans privades i que es 
regeix pel marge de benefici que en pot obtenir. 
 
Precisament, el 27 de novembre de 2015, el Consell d’Administració de l’EPE Tecnocampus 
va informar que la tarifa del proveïdor de clima, MESSA, s’incrementaria un 24% per a 2016, 
passant de 147.000 a 182.350 €.  
 
Aquesta dada fa palès que privatitzar mai és una bona solució. Els diners que va pagar Gas 
Natural per comprar MESSA ara els pagarem entre tots i totes amb escreix. 
 
Des de la CUP pensem que la millor opció seria la remunicipalització de MESSA i l’aposta per 
altres sistemes de climatització més sostenibles. Mentrestant, pensem que cal actuar amb 
criteris socials, ambientals i d’interès general, i exigir a MESSA una congelació de les tarifes.  
 
Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el 
següent: 
 

1. Quin és l’augment percentual i en euros de la factura de MESSA en tots i cadascun 
dels equipaments de Mataró connectats al Tub Verd? 

 
2. El govern municipal dóna per bons els augments imposats per MESSA? Ha valorat la 

possibilitat d’exigir la congelació de les tarifes?” 
 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, explica que per poder tenir 

el detall de totes les dades que es demana que encara no han arribat totes, contestarà per 

escrit a la Comissió informativa sense defugir que es pugui tornar a tractar el tema al Ple. 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que entén que encara no tinguin les dades per poder donar la resposta. Accepto 

que la resposta es doni més tard. Crec que és cert que es produirà un augment de les tarifes 

per part de MESSA, perquè segons se’ns va dir des de el Govern, MESSA era deficitària i per 

tant aniria molt bé aquesta participació de Gas Natural en un 51%. Encara que no ens hagin 

donat les dades, aquesta dada del TECNOCAMPUS és real i nosaltres veiem que amb 

aquesta jugada MESSA deixarà de ser deficitària, però entenem que els que estaran en 
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dèficit seran els ciutadans, que amb els impostos paguen un alt preu pel servei de 

climatització dels equipaments municipals connectats al tub verd amb aquest privatització. 

També des de la CUP hem estat poc inclinats a utilitzar aquesta energia, que es genera a 

través de la crema residual de l’incineradora. Creiem que hi ha una manera més econòmica i 

més sostenible amb el medi ambient d’obtenir energia, com serien les calderes de biomassa i 

les plaques solars. Lamento que el Govern no hagi estat capaç d’incorporar o de buscar un 

altre model energètic més sostenible i econòmic, i que en canvi es vulgui fer funcionar 

MESSA que a sobre vol dir Mataró Energia Sostenible, títol que des de la CUP no compartim. 

 

 

20  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA CIRCULACIÓ 

D’AUTOMÒBILS AL CARRER CALELLA I L’ACCÉS AL PARC DE LA 

LLÀNTIA. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

“Hemos pasado estos últimos días las vacaciones escolares de navidad, y muchos niños y 
otras personas han disfrutado de sus juegos y paseos en el parque de la Llàntia y hemos 
comprobado que la calle contigua a ese parque, que es la calle Calella, muchos automóviles 
circulan a una velocidad inadecuada, poniendo en riesgo a los viandantes que cruzan al 
susodicho parque, por ello consideramos importante y urgente que el paso cebra que está 
delante del numero 24-26 de la calle Calella conlleve un badén u otro medio que persuada a 
los conductores que circulan por esa calle disminuyan la velocidad. 

Rogamos que con la máxima premura se acometa algún tipo de intervención en este sentido. “ 
 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

accepta al Sr. Ferrando el prec i a més amb immediatesa. Conec el pas al que ha fet 

referència, al 2010 es va fer la senyalització preceptiva vertical que indicava aquest pas de 

vianants i el perill de la proximitat d’infants i també es va fer una rebaixa de la vorera. Des del 

2012 fins al tercer trimestre de 2015, per la seva tranquil·litat, no s’ha detectat cap incident en 

aquest punt, però tot i així, hem fet estudis de medició de la velocitat i es pot constatar que a 

partir del mes de febrer, d’acord amb el Pla de Mobilitat que encara està vigent, aquesta zona 

està assenyalada com a zona de 30hm/h. La solució que donava de col·locar un baden  és 
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molt qüestionable pels propis veïns ja que és una solució que dona molta vibració i sorolls a 

les vivendes. Els serveis tècnics constaten que els veïns no estan conformes amb el gual. 

Crec que si des de febrer es circula com a màxim a 30km/h és una mesura dissuasòria per tal 

d’evitar qualsevol imprevist. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu literalment: “ gracias por aceptar este ruego. Planteábamos lo del badén, pero 

estamos abiertos, de lo que se trata es de un tipo de intervención para conseguir el objetivo 

de seguridad que todos deseamos. Si por este medio se consigue bienvenido sea, sino creo 

que se pasará a otro tipo de intervención. Yo creo que ya es positivo este tipo de acción 

siempre que se siga manteniendo un cierto estudio de como se están comportando en ese 

punto los automovilistas.” 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DEL 

CENTRE D’ACOLLIDA DEL CARRER GALICIA DE MATARÓ.  

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, fa 

decaure la pregunta per no entorpir la negociació amb SPAM i demana que se’ls informi 

d’aquestes.  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeixo al Sr. López per accedir a la petició i em 

comprometo a mantenir informat al consistori sobre la situació. 

 

 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER A LA REACTIVACIÓ DE LA 

COMISSIÓ SOBRE AMUNTEGAMENTS I SOBREOCUPACIÓ DE 

VIVENDES A MATARÓ. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 
“Cap a l’any 2005 es va començar a Mataró a treballar a nivell municipal per donar resposta a 
un nou fenomen que s’estava donat arreu conegut com a “Pisos Patera”, aquest fenomen fruit 
del vertiginós increment de la població a ciutats de les característiques com la nostra va crear 
una alarma social important a la vegada que generava important molèsties per aquells veïns, 
bàsicament dels barris tradicionals que el patien a la seva comunitat.  
 
L’arribada de la crisi, la xacra dels desnonaments i les dificultats de moltes famílies va fer 
passar aquest fenomen a un pla molt més discret ja que el que calia era oferir i trobar 
solucions al drama que vivien moltes famílies que estaven perdent la seva llar. No diem que 
aquest tema ara mateix estigui resolt, sobretot amb solucions definitives i de llarga durada 
però si que les administracions s’han posat “les piles” i el drama ja no és de la consideració 
d’anys anteriors, a la vegada que veiem com s’estan produint altres fenòmens que, sota el 
nostre parer, han de fer girar un altre cop el punt de mirada i centrar-lo en noves pràctiques 
que s’estan donat i que estan generant de nou vells problemes, això sí incrementats i 
enquistats.  
 
Ens referim a l’actuació de grups organitzats que fan del negoci amb l’ocupació de vivendes la 
seva “professió” ja que s’han convertit en professionals de l’ocupació, creant xarxes de “venda 
i/o lloguer de pisos buits” i generant com diem vells problemes en comunitats de propietaris 
que a la vegada ja estan prou castigades per la crisi i per la manca de recursos dels seus 
veïns, generant conflictes a la convivència, degradació de les comunitats i també i de pas de 
la via pública. 
 
O també a casos d’assetjament a veïns per tal de que abandonin les seves vivendes venent-
les molt per sota del preu de mercat ja baix de per sí per tal  de que aquests grups es puguin 
fer amb la seva propietat d’una manera legal tot i que els procediments que fan servir siguin 
mafiosos.  
 
Creiem de justícia deixar clar que l’Ajuntament de Mataró està fent passes en la direcció que 
demanem, però també pensem que cal anar més enllà, per gestionar els conflictes que es 
produeixen i també per evitar l’efecte cridar que es pot produir si no s’està donant ja, però com 
diem veiem necessari la reactivació d’aquesta Comissió, i es per això que proposem el 
següent Prec: 
 
 El Govern Municipal reactivarà la Comissió de Sobre Ocupació i Amuntegaments  a 

vivendes per tal de tractar aquest fenomen i per tal de diferenciar-lo clarament d’aquells 
que actuen per necessitat i que ja són tractats a la Comissió sobre Desnonaments.” 

 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

comenta que com ja havia avançat al Sr. López, i com no hi ha cap inconvenient per part de 

cap grup municipal, li admetem el prec. Crec que, tal com hem comentat en comissions 
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informatives i en la mateixa comissió de desnonaments, la problemàtica que hi havia, i que 

s’havia de fer la diferenciació, encara que la llei no la fa, entre la usurpació de béns immobles 

amb finalitat social o no, crec que és de sentit comú fer aquesta diferenciació. Es va crear 

aqueta comissió pel tema dels pisos pastera i per evitar el tornar a generar una altra 

comissió, si no hi ha inconvenient pels altres grups, utilitzaríem aquesta comissió per tractar 

de manera diferenciada la usurpació. Un cop es localitzava un pis usurpat ens posaven en 

contacte amb el titular i amb els ocupants, fent oferiment d’accions als perjudicats en el seu 

cas i posant els equips de servei de mediació per que actuessin i evitar conflictes. Li dono la 

raó que hem detectat que a Mataró amb la situació de crisi, se’ns estaven colant una sèrie de 

situacions que estaven sent utilitzades per grups de delinqüència. Això va provocar que 

s’implementessin tots els protocols d’actuació policials però ens van trobar amb la 

problemàtica que, quan arribava al jutjat, això no avançava. Això va comportar que, ens 

posessin en contacte amb la fiscalia i amb el jutge degà de Mataró i demanessin la protecció, 

perquè necessitaven que el treball que estàvem fent d’evitar que aquestes màfies actuessin 

baixant el preu de les vivendes, provoquessin problemes de convivència i s’aprofitessin del 

principi d’oportunitat de no perseguir certs delictes perquè hi havia una problemàtica social. 

Ja tenim un protocol en marxa per fer aquesta diferenciació, d’avisar a la fiscalia quan és 

donen aquestes situacions perquè ells tinguin coneixement de que són diferents a la resta i 

que no actuïn amb el principi d’oportunitat sinó amb el pes de la Llei i que aquesta gent acabi 

amb una condemna i no només amb un procediment civil. Li accepto el prec i posarem en 

marxa aquesta comissió. 

 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE DETERMINADES 

EXIGÈNCIES DERIVADES DE LA “LLEI DE TRANSPARÈNCIA”. 

 

El senyor Xavier Caravaca, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,  

presenta la pregunta següent: 

 

“El dia 10 de desembre de 2015 va entrar en vigor per a les entitats locals la llei 19/2013, 
coneguda habitualment com a "Llei de transparència". Aquesta data, de fet, establia la fi del 
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termini màxim per a què la llei fos plenament vigent a l’àmbit de les entitats locals, sense 
perjudici de què es comencés a aplicar abans de la mateixa. 
 
Pel que fa a la transparència, la llei bàsicament estableix l’obligatorietat de què les 
administracions disposin d’un portal de transparència on s’ofereixi informació sobre 
determinades matèries institucionals, jurídiques, econòmiques, etc. que la llei especifica (és el 
que la norma anomena "publicitat activa"), així com que s’estableixi un mecanisme mitjançant 
el qual qualsevol ciutadà, de forma personalitzada, pugui accedir a la informació pública per 
fer efectiu el dret d’accés a aquesta informació. 
 
Val a dir que la web institucional del nostre ajuntament ofereix aquestes dues versions del dret 
a la informació: portal de transparència per a la publicitat activa i com a seu per exercir el dret 
d’accés a la informació pública. 
 
A partir de totes aquestes consideracions, el grup municipal de Ciutadans vol formular les 
següents qüestions: 
 
1) S’ha realitzat un seguiment informàtic de les consultes realitzades al portal de transparència 
de l'Ajuntament? Si ha estat així, quines són les àrees més consultades? Se’ns podrien oferir 
dades sobre aquestes consultes ciutadanes?; 
 
2) S’han produït sol·licituds personalitzades d’accés a la informació pública? Quin és l’òrgan 
competent al nostre Ajuntament per tramitar-les? Se’ns podria donar informació sobre la 
naturalesa d’aquestes sol·licituds? Es pensa oferir al portal de transparència informació sobre 
les sol·licituds i la seva anàlisi: ateses, desestimades, per temàtiques, etc.? Creiem que 
aquest exercici del que podríem anomenar "metatransparència" seria molt interessant de cara 
al ciutadà i als grups municipals; 
 
3) Per acabar, s’han produït denegacions d’aquestes sol·licituds que hagin portat a 
reclamacions com les recollides a l’article 23 i següents de la llei? En aquest cas, la Disposició 
Addicional 4ª de la llei n’encomana la resolució a un òrgan independent determinat per la 
Generalitat de Catalunya. En el cas de què s’hagués produït alguna resolució d’aquestes 
reclamacions, ha estat a favor o en contra del sentit de la resolució original de l'Ajuntament?” 
 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que abans de 

respondre a les preguntes concretes dir que estem treballant en la millora i implementació de 

més continguts, no només pel tema normatiu sinó perquè creiem en la transparència  per que 

afecta a tot el Ple i a l’organització municipal. En quant a les respostes, els hi donaré per 

escrit a tots els grups, però ara donaré algunes dades concretes. Des de juliol de 2015, es 

sistematitzen la recollides de dades. A la pregunta de si s’ha realitzat un seguiment informàtic 

de les consultes realitzades i quantes podrien ser, dir que des de juliol de 2015 han estat 

13.055 pàgines vistes de continguts vinculats amb la transparència, tenim el desglossament 

de les mateixes. En quan si s’han produït sol·licituds personalitzades d’accés a la informació 

pública, les tenim comptabilitzades per data i per qui les ha fet, i han estat totes contestades. 
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Passaré a tots els grups el desglós de les preguntes i les contestacions. En quant a la darrera 

pregunta, fins el moment no s’ha produït cap denegació de cap sol·licitud d’informació. 

 

 

El senyor Xavier Caravaca, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 

agraeix aquestes dades que presenta el regidor responsable de l’Àmbit i que serà molt 

interessant rebre tota aquesta informació desglossada. Celebro que hi hagi un compromís per 

introduir més informació,  que sempre és bo pel ciutadà. He sabut que hi ha algunes ONG’s 

que fan avaluacions sobre la transparència i que hi ha un ONG que es diu TRANSPARÈNCIA 

INTERNACIONAL que va premiar a l’Ajuntament de Mataró.  

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE L’ACORD AMB LA 

FUNDACIÓ INTERMEDIA. 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la pregunta següent: 

 

“El 24 de juliol, es va signar un preacord entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació 
Intermedia, on es manifestava el compromís de l’Ajuntament de posar a disposició de 
l’esmentada Fundació un espai i infraestructura necessària per a la realització del programa 
d’Orientació i acompanyament a la inserció, en el supòsit que li fos atorgada una subvenció 
per l’esmentat programa per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Donat que ja li ha estat atorgada la subvenció  a la Fundació Intermèdia, i que per tant ja 
s’està posant en marxa la coordinació de serveis de l’Ajuntament amb Intermedia per a la 
implementació dels projectes “Programa Orienta” i “Programa de Noves Oportunitats”, el Grup 
Municipal de la CUP preguntem al govern municipal de Mataró el següent: 
 

1. Quin és l’acord final al que ha arribat l’Ajuntament de Mataró amb la Fundació 
Intermedia, per implementar els programes ORIENTA i el de NOVES 
OPORTUNITATS? 

 
2. Quins espais i infraestructures es posen a disposició de la Fundació Intermedia per tal 

de portar a terme els esmentats programes?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que l’acord continua 

igual que el preacord. És un conveni de col·laboració per cedir els espais que necessita 

aquesta fundació per realitzar accions d’orientació i acompanyament a d’inserció laboral de 

persones més vulnerables que estan a l’atur. Els espais, igual que en el preacord explicat fa u 

mes, són una sala de 20m2 per l’atenció grupal, 12 hores setmanals repartides en 4 dies, i 

despatx de 5m2 per fer atenció individualitzada i una sala d’informàtica amb 5 ordinadors que 

aporta la Fundació per desenvolupar el mòdul d’alfabetització digital, pagant 620 euros 

mensuals segons preus públics aprovats en les ordenances fiscals del 2015. 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

replica que sí van enviar una pregunta en el que demanaven quin havia estat el preacord i fa 

15 dies es va tornar a demanar informació perquè la resposta que s’havia donant no era 

precisament aquest preacord. Crec que no ens devíem entendre ja que la demanda d’aquest 

preacord mai se’ns ha fet arribar. Per tant la pregunta al Ple era més com a full de ruta polític 

que no pas en quan a la Fundació Intermedia. La pregunta era que no sabiem res d’aquest 

preacord, sabiem que la subvenció havia estat atorgada i el que demanaven era informació 

sobre els termes en que l’Ajuntament havia establert aquesta col·laboració amb la Fundació 

Intermedia. Em dona la sensació, malgrat no tenir tota la informació, que aquesta subvenció 

també la va demanar IFO, empresa lligada a UGT, i no se’l va concedir i no enteniem com és 

que l’Ajuntament signava un acord de col·laboració amb aquesta Fundació quan aquest era 

un servei que des de IFO i UGT ja es donava, i que no augmentava l’atenció als usuaris. Crec 

que el tracte és un tracte de favor a aquesta fundació. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que es va concedir a 

aquesta fundació perquè van ser els primers que la van demanar i disposaven d’espais en 

aquell moment i que, com era un servei que s’havia de fer a Mataró, era més adient que el 

tinguessin controlat, que no el poguessin fer a qualsevol altre punt. Si IFO o UGT haguessin 

fet aquesta demanda d’espais amb anterioritat, els haguessin concedit. No hi ha intenció de 

privatitzar. Estem molt contents, Hem fet quatre reunions amb treballadors, van informar a la 

Comissió Informativa que estem encantats amb la feina que fan al servei d’Ocupació 

Municipal i en cap cas el Govern té intenció de privatitzar cap servei que oferta l’Ajuntament. 
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25  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIU A LA LLEIALTAT 

INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ ENVERS EL 

PARLAMENT DE CATALUNYA I EL GOVERN DE LA GENERALITAT. 

 

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

següent: 

 
“Una vegada formalitzada la investidura del nou president de la Generalitat, el Parlament de 
Catalunya, que en base al mandat democràtic obtingut a les eleccions del 27 de setembre va 
declarar solemnement, mitjançant la Resolució 1/XI de 2015,  l’inici del procés de creació d’un 
estat català independent en forma de república, pot iniciar la nova legislatura. 
 
En aquesta mateixa declaració, el Parlament de Catalunya instava el futur govern de la 
Generalitat, a complir exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, 
legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta 
resolució, i que són: Pobresa energètica,  Habitatge, Sanitat, Educació, Garantia de les 
llibertats públiques, Administracions locals, Refugiats, Dret a l’avortament, Finançament d’un 
pla de xoc social i gestió del deute. 
 
Encara que probablement sigui innecessari per obvi,  per un govern com el que hi ha avui en 
dia a Mataró, pensem que és important per la ciutadania disposar d’aquesta informació 
orientativa, per tal de determinar i clarificar actituds futures. 
 
En virtut de tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres presenta el següent prec: 
 
1. El govern municipal mantindrà la lleialtat institucional al Parlament i al Govern de 
Catalunya, i acatarà totes les disposicions que siguin aprovades per aquesta Institució. “ 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, torno a llegir un fragment d’una carta que he 

compartit amb tot els regidors en el despatx oficial en què en un dels paràgrafs, deia “Tenim a 

l’horitzó una feina difícil i poden comptar amb la meva col·laboració i lleialtat institucional de 

l’Ajuntament de Mataró”. 

 

 

26  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN RELACIÓ A L’ÀREA DE LES 

CINC SÈNIES. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 
“La ciutat, en general, identifica l’àrea agrícola de les Cinc Sènies com un dels grans pulmons 
de la ciutat. I per aquest motiu, entre molts d’altres, ha lluitat durant molts anys per la seva 
preservació, intentant facilitar l’activitat agrícola dels pagesos que encara es dediquen a 
aquesta activitat. 
 
El Camí de les Cinc Sènies és una ruta que els pagesos necessiten per a treballar i arribar a 
casa i que molts ciutadans utilitzen per a distreure’s ja sigui passejant, o fent esport. També és 
habitual que molts escolars hi facin sortides per conèixer l’entorn de la ciutat. 
 
El camí, doncs, hauria d’estar en bones condicions, hauria de disposar d’una mínima 
il·luminació i hauria de servir per fer-hi passar alguns serveis mínims (internet sobretot) pels 
veïns d’aquesta àrea. 
 
Unes bones condicions, que impliquen també la vigilància constant per a impedir, o al menys 
eliminar, els efectes d’alguns comportaments incívics, com poden ser abocaments il·legals de 
runa o desenes d’ampolles de vidre al terra a l’abast de qualsevol infant, i que amb una 
passejada normal s’hi poden trobar. 
 
Tanmateix, els voltants urbanitzats de la Riera Sant Simó, com ara la Ronda Cervantes, el 
Parc de Rocafonda o el Pas de Sant Simó també presenten un aspecte molt brut, ple de 
deixalles i trastos, incloent algun senyal de trànsit de grans dimensions al terra. 
 
Per això, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres formula el següent prec:  
 
1. El Govern municipal garantirà el perfecte estat del Camí de les Cinc Sènies (manteniment, 
il·luminació) i actuarà contra els abocaments de runes (netejant-los i perseguint els autors). 
 
2. El Govern municipal garantirà també el perfecte estat dels entorns urbans de la Riera de 
Sant Simó.” 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

manifesta que respecte al primer prec contesta que si bé els camins són via pública de 

responsabilitat municipal, la il·luminació és una obligació dels propietaris. Però en els dos 

temes sempre s’ha mantingut una actitud de corresponsabilitat entre l’Ajuntament i els veïns. 

Els veïns s’ho fan ells mateixos quan es tracta de temes menors, però quan hi ha temes 

d’envergadura, l’Ajuntament s’encarrega des del Servei d’Espais Públics. Segons em consta, 

hi ha bona relació entre els veïns i no hi ha hagut mai cap inconvenients en resoldre les seves 

peticions. Pel que fa al tema de la il·luminació del camí, dir que encara que no és obligació de 

l’Ajuntament perquè és una zona agrícola i forestal, és cert que la il·luminació la van posar als 

anys 70 i està desfasada. Proposem que dins del Pla de l’enllumenament públic que s’està 
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portant a terme es podrien buscar opcions de millora a la il·luminació de la zona per dotar-la 

de millores, però cercant la  necessària cooperació dels propietaris. En quant als abocaments 

de runes, confirmo que s’estan fent actuacions des de la Policia Local de forma regular. 

S’estan aixecant moltes actes pels abocaments il·legals que es detecten. No obstant, la 

Policia té dificultats en la identificació dels autors. També hi ha la Unitat d’Investigació que 

està a sobre, però el problema és la identificació dels autors. Respecte a la Riera de Sant 

Simó, la competència del seu manteniment és de l’Agència Catalana de l’Aigua, però des del 

Servei d’Espais Públics a través de l’empresa contractada, es realitzen els marges de la riera. 

La neteja es realitza des del moment que els serveis d’inspecció detecten l’existència de 

deixalles i amb una periodicitat de dos cops a l’any. També es neteja quan es fa la tala de les 

canyes del Servei Comarcal i també pel propi servei de jardineria dels espais públics. Aquest 

any està previst fer-lo en aquest primer trimestre de l’any. 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, troba encertada l’actuació 

de la Policia Local i que s’aixequin actes, però li preocupa que quan hi ha un abocament 

il·legal, a més de perseguir a l’autor, s’ha de retirar. Sé que la neteja de la riera de Sant Simó 

és responsabilitat de l’ACA però crec que els voltants és una part de la ciutat. 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

deixo constància que en quant a l’abocament de runes, disposem d’uns determinats mitjans, i 

que amb aquests s’intenta dissuadir als autors. A vegades els abocaments els fan els 

mateixos propietaris, però el problema es detectar qui ho fa. Insisteixo que la neteja de la 

Riera és competència de l’ACA i en tot cas, subsidiàriament, l’Ajuntament sempre farà les 

feines de neteja. 

 

 

27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

CAVALCADA DE REIS. 
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“La percepció general respecte la cavalcada de Reis, un dels actes amb més participació 
popular de tot l’any a Mataró, és molt positiva. Tothom està d’acord en que va ser una 
magnífica Cavalcada de Reis.  
 
Una cavalcada ben pensada i dirigida, i en la que es notava clarament la gran implicació de 
tots els participants: entitats, associacions, escoles, voluntaris, així com la bona tasca del 
personal de Cultura. A tots ells, la nostra sincera felicitació. 
 
Aquest any, a més, gràcies a la retransmissió televisiva de TV3, el país sencer ha pogut 
compartir amb nosaltres la vigília de Reis tot seguint la Cavalcada de Mataró, transformada en 
un excel·lent aparador de promoció de la ciutat. 
 
Per això, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta:  
 
1. En relació al pressupost habitual d’aquest esdeveniment, quin increment econòmic ha 
suposat la retransmissió en directe per TV3? “ 
 

 

El senyor Joaquim Fernández, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, agraeix i 

comparteix que digui que va ser una magnífica cavalcada, que es va notar la implicació dels 

participants i que va ser un excel·lent operador de Mataró. Hem d’estar orgullosos de la 

imatge que va donar Mataró. Vam tenir, durant una hora i mitja, un publireportatge i agraeixo 

al periodista mataroní Espartac Peran. La cavalcada va ser anunciada al telenotícies de TV3 i 

felicito també i dono les gràcies als més de 800 voluntaris, a l’equip professional de la Direcció 

de Cultura, Direcció artística que, amb el suport de molts altres serveis de la casa, van fer 

possible que això fos realitat. En resposta a la seva pregunta, dir que ens hem compromès a 

presentar un informe a la Comissió Informativa, tal com va demanar el PP, i això ho farem a la 

Comissió que està prevista pel 22 de gener. Però ara mateix els puc dir que el cost afegit per 

la retransmissió a TV3 és aproximadament de 25.000€ que correspon a un 30% del total que 

és habitual del pressupost a la Cavalcada de Reis. També és cert que per fer front a aquesta 

despesa s’ha intentat estalviar en totes les altres partides i això s’ha pogut fer gràcies a la 

col·laboració de promoció Econòmica. El cost total de la infraestructura necessària per fer la 

retransmissió és molt més elevat que això i va anar a càrrec de la cadena catalana. 
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28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT 

DE LA XARXA ELÈCTRICA A LA CIUTAT. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“A molts carrers de tots els barris de la ciutat, i en uns barris més que d’altres, existeix una 
estesa aèria de línies de distribució elèctrica de baixa tensió. 
 
Pel nostre parer, a manca de soterrament d’aquestes línies de distribució és element de risc 
que caldria corregir, ja que: 
 
 Poden esdevenir causa de perill permanent en un nombre considerable d’habitatges, 
donat que els cables passen a poca distància de les finestres i balcons. 
 
 Poden representar un gran entrebanc pels bombers en casos d’emergència en què 
resultés impossible accedir a l’habitatge per la pròpia escala o ascensor de l’habitatge. 
 
 També poden suposar un maldecap pels serveis sanitaris, en cas d’evacuació de 
qualsevol persona malalta o en estat greu en el supòsit anterior. 
 
 En els trams de vanos de llargària considerable, l’acció de vent fort pot suposar un 
major risc de caiguda del cablejat, amb el conseqüent perill d’electrocució de vianants. 
 
 Suposen un impacte antiestètic, tant dels fils com dels ferros encastats als edificis. 
 
 Existeixen multitud de casos d’elements provisionals, com ara pals de fusta, que ja 
comencen a tenir els seus anys i que han quedat com a definitius. Molts d’aquests pals es 
troben en voreres, dificultant el pas de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
En conseqüència, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres formulem la següent 
pregunta:  
 
1. Té el Govern municipal endegada alguna línia d’actuació intensiva per tal de soterrar les 
línies elèctriques de baixa tensió? 
 
2.  Té previst el Govern municipal acabar amb la provisionalitat d’alguns elements en les 
voreres i adequar aquests espais a les persones amb mobilitat reduïda?” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

manifesta que està d’acord que han de fer entre tots una ciutat més amable i sostenible. Un 

dels temes que s’ha d’abordar és el dels cables de baixa tensió. El problema que tenim és 

que aquestes línies elèctriques són propietat de la companyia ENDESA i és la seva 

responsabilitat el mantenir-les en bones condicions i garantir que no representi cap tipus de 

perill als ciutadans que ho suporten a les seves façanes així com per els vianants. La 

reclamació s’ha de fer a la companyia i ho pot fer un particular com també ja ho fa 

l’Ajuntament. Quan la reclamació la fa un particular que ens informa del mal estat, 

l’Ajuntament també fa un escrit i fa el seguiment de la resposta i de l’actuació que s’escaigui 

segons els criteris de la companyia. En quant a si tenim una línea d’actuació per soterrar les 

línies elèctriques, dir que no tenim cap d’aquesta magnitud però si el que es fa des de fa anys 

és que quan hi ha obres de reurbanització dels carrers, també soterrem els serveis que són 

susceptibles i les línees de baixa tensió típiques de quatre fils i la típica guitarra es substitueix 

per un trenat grapat a la paret. El fet que no es soterrin es degut a que les escomeses estan 

situades a la part alta del edifici i el soterrament comportaria posar un muntant a la façana 

que seria molt antiestètic i gens funcional, o baixar l’escomesa a la part baixa en un armari, i 

no sempre hi ha lloc. Aquestes línees antigues estaven col·locades d’acord a la normativa 

que existia en aquell moment i el requeriment de canvi representa un cost important per 

l’Ajuntament en cas que el propi implicat ho demanés .El que podem fer es convocar una 

reunió amb el cap de la Xarxa de Baixa Tensió de l’Àrea del Maresme, per tal de demanar-li 

formalment la renovació d’aquests línies de baixa tensió per millorar i donar un bon servei al 

ciutadà. En quant a la provisionalitat d’alguns elements en les voreres, senyalar que tenim els 

pals de fusta provisionals, col·locats quan es produeixen obres i que quan ha hagut 

construccions fallides han quedat al lloc i que l’Ajuntament fa un requeriment als promotors 

per a que el retirin. Alguns altres elements es retiren quan es fa la reurbanització dels carrers. 

 
 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta. En 

el cas de les Cinc Sènies ha dit que són els propietaris els que aboquen les runes i ara s’ha 

fet referència també que són els propietaris que han d’instar la substitució d’algunes línies 

elèctriques i que la responsabilitat recau en la companyia subministradora. La visió que tenim 

des del d’ERC-MÉS és que l’Ajuntament ha d’intervenir d’ofici i actuar amb eficàcia. Crec que 

no podem defugir la responsabilitat, ja que és l’Administració que ha d’intervenir. 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

replica que en quant a l’abocament de runa he dit que poden ser els propietaris però en cap 

cas afirmo que siguin ells ja que tenim la dificultat d’identificar als autors. 

 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

 

Conclòs l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, 

s’han presentat una proposta d’aprovació per canviar representants de l’Ajuntament de Mataró 

en la Fundació Privada Unió de Cooperadors, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en 

aquesta sessió plenària :  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat dels 24 assistents. 

 

 

APROVACIÓ CANVI REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ DE COOPERADORS. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de 
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa 
en els seus òrgans de govern. 
 
En data 27 d’octubre de 2015 el Sr. Miquel Rey i Castilla (CiU) va presentar la seva renúncia 
com a regidor d’aquest Ajuntament, renúncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el 
dia 5 de novembre de 2015.  
 
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora de 
l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i 
Unió.  
 
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant municipal Sr. Miquel 
Rey i Castilla per la Sra. Dolors Guillen Mena  en la Fundació Privada Unió de Cooperadors en 
la qual participa l’Ajuntament de Mataró.  
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.-  Canviar provisionalment els representants de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació 
Privada Unió de Cooperadors, en els termes següents: 
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS 

Nombre de representants:  President: Alcalde – David Bote Paz- 
2 persones amb responsabilitat en el món de la promoció 
econòmica i de l’urbanisme de Mataró 
Dolors Guillen Mena  (CiU) 
Núria Calpe i Marquet (CiU) 

  
1 vocal per grup municipal 
Maria Carme Maltas Freixas (PSC) 
Anna Salicrú Maltas.(ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Joan Jubany i Lorente (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Francesc Villà  (ICV-EUiA) 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:30 hores del vespre, el Sr. President 

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

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 
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