ACTA NÚM. 03/2017 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE FEBRER DE 2017.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia setze de febrer de
dos mil disset, essent les 19:05 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
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR -DELEGAT
REGIDORA – DELEGADA
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE

(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
ISABEL MARTÍNEZ CID
JOSEP MARIA FONT MORERA
DOLORS GUILLEN MENA

TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR -DELEGAT
REGIDORA –DELEGADA

(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ
IGNASI BERNABEU I VILLA

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(C’s)
(C’s)
(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

REGIDOR

JULI CUÈLLAR I GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

(CUP)
(CUP)

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

(PxC)

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

(ICV-EUiA)

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita

(PP)

No assisteix a la sessió el Sr. José Luis Calzada Olmedo, regidor del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.
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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
1238/2017 de 13 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 16 de febrer de 2017
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que
tindrà lloc el proper dijous 16 de febrer de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
DICTAMENS
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
1

Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici
2017.

2

Aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats
depenents: Aigües de Mataró, SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró,
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, EPE Tecnocampus i Fundació
Tecnocampus.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda les regles per a les
intervencions en aquest Ple d’aprovació definitiva de pressupostos. Hi haurà una sola
intervenció per grup de 13 minuts i després una única rèplica per grup de 7 minuts,
per després passar a votar.

DICTAMENS
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

1-

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2016. El període d’exposició pública es va
iniciar amb la publicació en el BOP del dia 27 de desembre, finalitzant aquest el dia 18 de
gener de 2017. Les al·legacions presentades han estat les següents:
82 al·legacions del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
32 al·legacions del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
29 al·legacions del Grup Municipal Ciutadans (C’s)
18 al·legacions del Grup Municipal Iniciativa per Catalunya-Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUA)
15 al·legacions del Grup Municipal Plataforma per Catalunya (PxC)
10 al·legacions del Grup Municipal Volem Mataró (VolemMataró)
5 propostes recollides a l’Audiència Pública
A continuació, s’incorpora com annex 1 a aquesta proposta d’aprovació definitiva del
Pressupost el Recull global d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost
2017, presentades durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern
Municipal. Per a les al·legacions valorades favorablement, consta el Sí i el Sí Parcial a la
columna d’acceptació, mentre que per a les valorades desfavorablement, consta el No.
Pel que s’ha exposat,
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ES

P R O P O S A:
1. D’acord amb la voluntat municipal i en resposta a diverses al·legacions presentades
pels grups municipals, l’equip de Govern PROPOSA modificar el pressupost aprovat
inicialment per a l’exercici 2017 de la següent manera:
•
•
•
•

Augmentar el crèdit destinat a la política d’habitatge social en un import de
50.000,00€.
Augmentar el crèdit destinat a les polítiques preventives en la platja en un import
de 52.000,00€.
Augmentar el crèdit destinat a la millora de les instal·lacions municipals en
15.000,00€.
Disminuir en -117.000,00 € el crèdit de la partida 700300 44110 47900 “Aportació
Corporación Española del Transporte, S.A.” que té un crèdit en el pressupost
inicialment aprovat per al 2017, de 3.378.504,60€. Amb la informació actual aquest
crèdit té un sobrant superior a 120.000,00€. En data 12 de gener de 2017 el ple ha
aprovat el pressupost per al servei del transport col·lectiu urbà per a l’exercici 2017
i els serveis municipals han calculat l’import de la liquidació definitiva del servei
corresponent a l’exercici 2016.

2. En resposta a diverses al·legacions presentades pels grups municipals, es proposa la
modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017 introduint a l’article 1
el següent punt:
“
2.

Procediment d’elaboració i aprovació del pressupost

L’elaboració i aprovació del pressupost, ordenances fiscals i programa d’actuació serà
conjunta. Aquest procés s’ajustarà al següent calendari:
Entre els mesos de juny i juliol s’elaborarà un marc pressupostari
Entre els mesos de setembre i octubre es presentaran per a la seva aprovació
inicial i conjunta seguint el procediment regulat en el ROM.
En aquest procés s’inclourà un model participatiu que es definirà i afegirà en aquestes
bases durant el primer semestre de l’exercici.
En relació a les ordenances fiscals, per a les taxes i preus públics vinculats als
principals serveis municipals, en la documentació que s’entregui al contribuent
expressament es donarà informació del cost del servei. Les propostes d’ordenances
referents a taxes i preus públics vinculats a temes de mobilitat i a serveis educatius,
seran tractats prèviament a la seva aprovació, en el Consell de Mobilitat i en la
Comissió Especial d’Organització, respectivament”.
I a fi d’aclarir el text que regula la tramitació d’aportacions i subvencions, s’han
incorporat en l’article 25è de les bases els textos que a continuació es detallen:
“
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2. L’article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
estableix que les administracions atorgants de subvencions hauran de trametre a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, les subvencions concedides, amb
indicació, segons escaigui, de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari
al qual s’imputin, persona beneficiària, quantitat concedida i objectiu i finalitat de la
subvenció. No seran publicades les subvencions concedides quan la publicació de
les dades de la persona beneficiària per raó de l’objecte de la subvenció pugui ser
contrària al respecte i a la salvaguarda de l’honor, la intimitat personal o familiar de
les persones físiques en virtut d’allò establert per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, i hagi estat previst en la seva normativa reguladora.
A l’empara del precepte citat, així com d’acord amb els articles 7 i 8 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, no seran publicats els ajuts i les subvencions concedides per raons
socials, els quals són:
o
o
o

Ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals, per als exercicis 2016 i
2017.
Ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós
amb pocs recursos econòmics, per als exercicis 2016 i 2017.
Ajuts econòmics del Reglament municipal de prestacions econòmiques
d’urgència social, per als exercicis 2016 i 2017”.

En l’apartat de subvencions nominatives, en l’aportació a països subdesenvolupats
s’afegeix el següent redactat:
“El Fons Català de Cooperació al desenvolupament rebrà les aportacions tant per
projectes propis com per als que gestioni com a entitat col·laboradora.
Les aportacions al Fons Català de Cooperació al desenvolupament es gestionaran en
les fases d’atorgament, pagament i justificació de forma diferenciada per projectes de
cooperació.
El pagament de les aportacions per cada projecte queda condicionat a la justificació i
acreditació per part del Fons Català de Cooperació al desenvolupament a l’Ajuntament
de Mataró de les aportacions anteriors per al mateix projecte”.
3. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2017 integrat per:
3.1. Pressupost de l’Ajuntament pel 2017, amb el següent desglossament per capítols:
Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons
de
contingència
i
altres
imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
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50.789.957,54
38.800.692,96
2.419.644,00
10.421.651,12
589.068,97
16.616.200,98
1.185.291,61

Capítol VIII
Capítol IX
Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

244.025,30
13.746.373,56
134.812.906,04

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

50.238.240,85
3.795.730,07
21.578.195,41
40.596.336,46
2.022.460,84
4.493.336,73
219.025,30
11.869.580,38
134.812.906,04

3.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Despeses:

13.826.920,00

Ingressos:

15.414.720,00

Ingressos:

17.206.550,00

Aigües de Mataró, SA
Despeses:

15.506.440,00

3.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques
empresarials:
Mataró Audiovisual
Despeses:

Ingressos:

498.933,32

498.933,32

Parc Tecnocampus Mataró
Despeses:

4.024.412,00

Ingressos:

4.024,412,00

4. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades
favorablement per l’equip de govern d’acord amb el que s’expressa a la part expositiva
d’aquesta proposta (annex 1) i desestimar les que han estat valorades desfavorablement
pel govern municipal en aquest annex 1.
5. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici
2017, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, d’acord amb el que
estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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6. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.”

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que escoltant al Sr. Jérez
semblen els millors pressupostos de la història, però són perspectives. Volem fer referència,
que la premsa local ha publicat que el Govern té el suport d'alguns grups municipals, per tant
no haurà sorpreses i el pressupost, em sembli millor o pitjor tirarà endavant. Votarem
desfavorablement. S'han fet gairebé 200 al·legacions als pressupostos. Algunes d'elles han
estat valorades favorablement, altres parcialment i altres han estat rebutjades. La participació
es limita a que es puguin presentar al·legacions, propostes o pactes. Per tant, aquesta
participació en els pressupostos, com entenem que hauria de ser, no existeix. La participació
dels ciutadans només ha estat en cinc propostes, la qual cosa indica que alguna cosa no
s'està fent be per part de l'administració. L'Ajuntament ha de promoure uns pressupostos que
comptin amb la participació de tots els mataronins i s'ha de trobar la manera que tothom pugui
intervenir en els assumptes econòmics que ens afecten i que això es solucioni amb les
comissions creades. El pressupost total és de més de 166.000.000€ incloent les empreses
públiques. La nostra ciutat presenta una imatge de deixadesa i brutícia en general. Els carrers
més transitat són els més cuidats i els que no són de pas els que menys, això no hauria de ser
així, tots paguem impostos. Esperem que el projecte de millora presentat avui per la regidora
de via pública ho resolgui. Creiem que al nostre Ajuntament hi ha sous molt elevats per
determinats càrrecs, especialment els de confiança, a vegades superior al de l'Alcalde.
Trobem a faltar una auditoria pública del deute i seria desitjable que els crèdits sol·licitats es
poguessin liquidar dins la mateixa legislatura i no deixar deutes pendents. La prioritat és la
qualitat de vida de les persones i hi ha moltes en risc d'exclusió social que no poden fer front a
les necessitats bàsiques; aquests pressupostos estan lluny de ser els pressupostos socials
que necessita la nostra ciutat. A data de 2017 consten 3.000 persones de Mataró que viuen a
l’estranger per raons de treball i que no apareixen a l'estadística de l'atur, amb més de 10.000
persones desocupades, per tant el desenvolupament econòmic i creació d'ocupació és
imprescindible.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, diu que la política fa estranys companys de viatge. Els
socialistes no han dubtat ni un minut en deixar-se acompanyar per Ciutadans i a última hora
han signat un acord amb el Partit Popular. Deriva cap a la dreta del Partit Socialista que ens
demostra que només es volen entendre amb la dreta i que només és aquesta parella de ball
amb qui vol governar. No ha volgut arribar a un acord amb els fins ara, aliats naturals de
l'esquerra. La conclusió és que aquest acord amb la dreta és per nosaltres un motiu de prou
pes per pensar que aquest no és el pressupost radicalment social que necessiten els nostres
veïns. Més inversemblant ens sembla que Convergència i Unió s'hagi d'empassar això. Ens
preocupa que un dels socis del govern decideixi, sense tenir en compte l'altra mitja taronja,
pactar amb foto inclosa, amb un partit de dretes nacional espanyolista que ha forçat a
Convergència a plantar al PSC en la firma de l'acord. Ens preguntem que si no es posen
d'acord en un tema tan important com aquest, ¿com pretenen governar amb un mínim de rigor
i garantia?. Aquest pressupost, des del nostre punt de vista, no rescatarà socialment les
persones tant com nosaltres creiem que ho hauria de fer, perquè els recursos destinats no són
suficients. La partida pressupostària per polítiques d'habitatge només s'incrementa en 50.000€
addicionals i en canvi es dota amb 100.000€ una partida per canviar la gespa artificial d'un
camp de futbol. Tampoc entenc que se augmenti en un 50% el pressupost d'esport i no
s’augmenti, com a mínim en la mateixa proporció, el pressupost dedicat a rescat social de les
persones. Nosaltres prioritzaríem les partides socials per damunt d'altres que en alguns casos
no són de primera necessitat. En definitiva aquest pressupost no ens representa i per tant
votarem en contra del mateix.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
exposa que a l'aprovació inicial van fer una exposició dels motius per els quals feien un vot
contrari. Ens basàvem principalment en una declaració de principis que per nosaltres
segueixen sent primordial per la nostra ciutat. Declaració de principis que no veiem reflectida
en aquests pressupostos com ens agradaria. La màxima prioritat són les persones i la seva
dignitat. Creiem que l'Ajuntament ha de posar totes les eines al seu abast per garantir això i
que les necessitats més bàsiques dels nostres ciutadans estiguin cobertes. En les al·legacions
que vam fer, demanàvem entre d'altres, ampliar el parc públic d'habitatges i ens contesten que
s'incrementarà en 50.000€ respecte a la proposta inicial, que creiem que no és suficient.
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Demanàvem també un pla de natalitat per a famílies de casa nostra que inclogui incentius
fiscals per evitar el descens de naixements i animar que les famílies tinguin fills. Ajudes pels
pares i mares que treballen i han de portar els fills a una escola bressol. Ens ho han denegat i
per nosaltres és un fet que demostra el nul interès del govern en les famílies de la nostra
ciutat. Hem demanat que s’inclogui la partida per la construcció del poliesportiu cobert
polivalent al barri de Cerdanyola, i no l’han acceptat i ni tan sols han posat data simplement
diuen que faran un estudi per veure les necessitats concretes que pugui tenir el barri. En
matèria de seguretat ens agradaria que es portés a terme un pla d'acció amb polítiques
dissuasòries de caràcter policial per prevenir i combatre dos eixos que creiem que són molt
necessaris, la inseguretat i l’ incivisme a la ciutat. També creiem que és molt necessari fer
accions per dignificar els agents de la policia local i la seva tasca. Ens contesten que això ja
es fa amb el dia de la policia local, però creiem que no és així. Vam demanar també més
recursos per prevenir i combatre la violència de gènere a la ciutat, així com plans de treball
que anessin encaminats a persones que estiguin empadronades a la nostra ciutat i que donin
preferència a la gent de casa. Al·legació totalment denegada pel govern. Accions concretes en
els comerços de tota la ciutat, no només en els del centre. Tots són importants. Pla efectiu per
atreure indústria als nostres polígons. Amb tot això seguim pensant el mateix i el nostre vot
serà contrari a aquests pressupostos.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que és un pressupost que no difereix massa del que es va aprovar inicialment el
passat mes de desembre, que no hi massa cosa a afegir i reitera allò que ja va plantejar. És
un pressupost extremadament conservador, no dona resposta a les emergències socials, no
és útil per reactivar el teixit productiu local, i no servirà per revitalitzar la cultura. Per això
votarem que no. Aquest pressupost compta amb el suport de Ciutadans i del PP. Quina
vergonya que hàgiu d'anar amb la dreta espanyolista per aprovar aquest pressupost. El marc
pressupostari que ens dibuixa el Govern és desolador i no deixa marge per millorar la nostra
ciutat. No és un pressupost participatiu, no qüestiona el pla d'ajust ni el pagament del deute
municipal que frega el 96% del rati i no planteja una gestió 100% pública dels serveis
municipals. Sabíem que era inútil presentar al·legacions a uns governants que centren tots els
esforços en mantenir un model de gestió i de ciutat contrari als interessos de les classes
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populars. Les modificacions introduïdes respecte del pressupost inicial aprovat el passat mes
de desembre, són ínfimes i ridícules. Augment del crèdit de polítiques preventives a la platja,
vinculada al pla d’usos de la platja amb el qual sembla que us esteu proposant convertir el
litoral en un parc temàtic. Ajustament pressupostari del MataróBus que momentàniament
permet alliberar 120.000€ però ens agradarà veure que passarà al final, ja que tot fa pensar
que l’empresa concessionària acabarà imposant una modificació al alça del pressupost inicial.
Han augmentat en 50.000€ per l’habitatge social, això a tot estirar pot permetre disposar d'un
pis més pel parc d’habitatges que disposa l'Ajuntament. No hi ha prou. Necessitem un pla
d'habitatge dotat amb un pressupost adequat que hauria de servir per donar resposta a les
100 famílies que ara mateix es troben en una situació d'emergència habitacional. Falten
5.000.000€. Queda clar que necessitem un pla d'habitatge que també ens hauria de servir per
disposar de recursos per la rehabilitació i disposar d'una amplia oferta d'habitatges de lloguer
social distribuïts arreu de la ciutat. La resignació en aquest punt no va amb nosaltres i ens
sembla irresponsable passar la pilota a altres administracions. En quant a pressupost
participatiu, aquest de 2017 no ho és. Implantar mecanismes de democràcia directa i
participativa no té cap dificultat tècnica insalvable, és una qüestió de voluntat política. Doneu
d'una vegada la veu i el poder decisori a la ciutadania. No es conformen amb uns estudis de
viabilitat sobre la gestió directa municipal dels serveis que ara mateix estan gestionats per
empreses privades. Es nota que als membres del govern us ve gran i no va amb vosaltres.
Sabem que la gestió directa és la millor manera de retenir riquesa a la nostra ciutat i de
garantir la qualitat del servei. En resum, tenim un pressupost conservador que apuntala un
govern sociovergent amb el suport de la dreta espanyolista, que confon la justícia social amb
la caritat, que practica el clientelisme polític, que desatén les urgències socials del moment,
que no es posa d'acord en política cultural, que no té una política clara de dinamització del
comerç urbà. El nostre posicionament és clar i coherent amb la votació inicial. Votarem no.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, diu que no pot deixar passar certs comportaments com trencar papers i muntar
una escena per dissimular que no s’ha treballat ni s’han molestat en presentar al·legacions.
Nosaltres sí les hem presentat. Agraeixo que no s’hagin prorrogat els pressupostos però
agraeixo que se'ns hagi donat la possibilitat als grups de participar i intentar millorar-los i així
evitar una situació de bloqueig. Tots sabem quina és la situació social i econòmica de la
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nostra ciutat. Tenim clar que a aquesta situació se li ha de donar la volta. Tenim sobre la
taula, de tots els grups municipals, fins a quatre plans estratègics, el de Mataró 20/22, el del
Port, el del Tecnocampus i el de IVECO PEGASO. També l’ampliació del MATARO PARC i la
zona del Sorrall. També tenim endavant nostre com enfortim el comerç tradicional, el del
centre i el dels barris. La nostra ciutat aspira a ser la capital d'una comarca, el Maresme, que
també encara reptes importants, com el de la mobilitat i la defensa del front marítim. Tenim
infinitat de plans i comissions en marxa. Ara mateix estem enllestint el pla de mobilitat, el de
joventut i el de la dona. En definitiva, pel PP, el qual m'honoro en representar ens trobem en
un moment crucial com a ciutat. Hem de guanyar pes polític o continuarem on estem. Per
nosaltres l'estabilitat econòmica i social és més fàcil d’assolir des de la estabilitat política i
això no significa fer-nos corresponsables del que han fet governs anteriors. Nosaltres no hem
tingut responsabilitats de govern. Això no ha de significar deixar de ser crítics, sinó posar el
nostre esforç per millorar la vida dels mataronins. Per tot això votarem favorablement.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que ha trobat a
faltar coses que no s'han fet en aquests pressupostos. Ens hagués agradat molt tenir una
reunió en la segona part d'aprovació amb l'alcalde, perquè això hagués estat a l'alçada política
de tota l'oposició, de tot el consistori. El debat de pressupostos és un dels més importants de
qualsevol consistori, per tant que l'alcalde no es reuneixi amb l'oposició és una mica de falta
de respecte. Sí que és veritat que ens hem reunit moltes vegades amb el Regidor delegat Sr.
Jérez però ens hagués agradat tenir totes les al·legacions de tots els grups polítics, per saber
quins han estat els acords i què ha presentat cadascun, qui ha treballat, qui no ha presentat
cap al·legació i només ha vingut a fer-se la foto. Jo sóc d'esquerres però pel bé comú no tinc
cap problema en parlar amb gent de dretes i més si estan escollits democràticament, però si
tindré problemes amb aquells que intentin introduir al·legacions de tipus xenòfobes o que faltin
al respecte, amb aquests no seure. Aquests pressupostos són molt continuistes i no ens
agraden. Pensem en un altra model de vida digna pels nostres habitants però tenim el que
tenim de moment. Per això donem la cara a les comissions i donem la cara al ple fins i tot
quan el cor em diu que voti en contra d'aquests pressupostos, però la raó i la honestedat
desprès de la feina que hem fet tots preferim l’abstenció. Sr. Jérez ens ha fallat en el calendari
vostè i el seu equip, perquè no ens ha donat la feina quan ens l'hauria de haver donat. Tenim
un any per donar-nos un temps per continuar treballant i continuar millorant les coses perquè
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no pensem rendir-nos. No m'ha agradat tampoc les formes. M'hauria agradat que el senyor
alcalde en una d'aquestes reunions de tots els grups hagués dit perquè pacta amb PP o de
Ciutadans. Falta transparència, claredat i contundència. Nosaltres volíem que es recollissin 4
o 5 eixos de canvis molt importants. Amb el tema de l'habitatge hem plantejat ampliar amb
associacions i entitats de cooperativisme, que ja s'està fent en altres municipis amb molt d'èxit
i que s'encarreguen de promocionar en la ciutat el lloguer social. Ho hem parlat, treballat, hem
arribat a un acord, crec que ha quedat plasmat i ens hem posat un calendari. En quant al tema
dels animals, hem aconseguit 100.000€, no sabem fins a on arribarem però nosaltres hem
proposat 4 corre cans, que ja està pressupostat i assignat. Ens preocupava la llei de barris,
pensem que és un gran projecte que s'ha quedat a mitges. Hem aconseguit el pacte de
continuar, una vegada s'acabi aquesta llei de barris, en fer projectes fins on l'ajuntament pugui
fer-ho. Ens hem compromès a fer una diagnosi i introduir-la dins del pla 20/22 amb el tema de
l'habitatge. Volem estar en aquesta comissió. Està pendent el tema de les clàusules socials, li
van demostrar al ple passat que es podia millorar molt en aquest tema. Volem treballar i
deixar-nos la pell. També hem arrancat un compromís amb el comerç de proximitat i el comerç
als barris. Estem treballant en un projecte amb algunes persones del teixit social d'alguns
barris que esperem que l'ajuntament ho aculli i el puguem desenvolupar. Pensem que val la
pena abstenir-nos i donar aquesta oportunitat, però no és un xec en blanc.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, diu que és injust i irreal que siguem ni la dreta ni espanyolistes. En una
conversa que vaig tenir fa anys, on en van preguntar si volia espanyolitzar Mataró vaig
respondre que no, que el que volia era llibertat. Primer donar les gràcies a la direcció territorial
de Ciutadans que a diferència d’altres forces polítiques son capaços de distingir els problemes
i necessitats de Mataró del posicionament polític que té en el conjunt del Principat. La nostra
ferma defensa de l’ordre constitucional no ha impedit que pactem amb una força política que
representa els posicionaments secessionistes. Agrair a la direcció del partit per facilitar-nos el
tema. Haig de dir que el nostre posicionament dels pressupostos ve determinat pels elements
previs que el govern ha marcat: Grans pactes de mobilitat, el del tercer sector, etc. Que han
fet una cultura d’entesa amb el govern positiva per poder haver arribat a aquest acord. També
és important destacar la falta d’estratègia que tenia el govern amb el PAM al principi de la
legislatura que ha anat corregint. Amb els plans estratègics, el de Mataró 20/22, el del Port, el
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del Tecnocampus i el de IVECO PEGASO, el govern ha pres una bona direcció i és un
element molt important perquè nosaltres donem recolzament al pressupost de l’exercici 2017.
Nosaltres hem presentat una sèrie d’al·legacions que han estat ben rebudes, per tant, no
tenim queixes. Hi ha un tema puntual que sí que vull recalcar: Hem demanat reforçament en el
català pels nouvinguts ja que es necessitàvem dos grups i amb un no era suficient. També dir
que nosaltres no tenim cap front obert amb la llengua catalana. Som totalment lliures i creiem
en la multiculturalitat. Nosaltres hem arribat a un acord per un compromís amb la ciutat de
Mataró. Diferenciem l’urgent de l’important. El govern està fent tot el possible en els temes
socials. L’important per nosaltres és sortir del pou en el que ens trobem i per això no només
necessitem polítiques socials sinó que necessitem polítiques estratègiques, econòmiques,
potenciant l’economia, els eixos comercials, manteniment sostenible de les zones d’oci, etc.
Per tot això votarem a favor. Creiem que el govern va cap aquesta direcció, podríem haver
votat en contra però el millor pels ciutadans de Mataró és que votem a favor. I que estem al
costat del govern. Tenim un compromís amb la ciutat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el
pressupost és el resultat econòmic de la suma de diferents accions programades pel govern.
Un llistat d’accions que aquest any no hem tingut accés fins passat el període d’al·legacions,
ni hem pogut veure les al·legacions i respostes donades als altres partits. L’audiència publica
de pressupostos es va portar a terme l’últim dia dificultant als ciutadans la seva participació.
Entrant al tema del PAM i pressupost, aquest PAM hauria de ser el definitiu per desencallar
alguns grans temes de ciutat. Cal prendre decisions i tancar temes, com ara El Corte Inglés,
que 10 anys després encara no sabem com es resoldrà i la seva derivada de la casa de la
cultura popular amb un cost estimat de 5.000.000€ que potser es podrien destinar a altres
partides com habitatge. Mataró Parc, comerç urbà, plaça gran i entorn, desenvolupament del
casc antic son temes pendents. La resta d’al·legacions han estat les mateixes que l’any
passat, reforçant els tres eixos que vam presentar l’any passat: d’acció social, activitat
econòmica, emprenedoria i comerç. La majoria d’al·legacions van estar aprovades l’any
passat com inclusió social, habitatge, convivència, salut, compromís al dret d’enterrament de
tothom. En quant a la proposta d’incrementar els recursos no hem tingut tant èxit. Ni en la
partida d’habitatge només hem tingut un increment de 50.000€ i ens han remes al pla
estratègic. Hem demanat un nou sistema de model de gestió del centre comercial de cel obert
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de Mataró, i ens han proposat la creació d’una nova taula transversal de comerç i que en
opinió dels agents comercials no aspira a gaire més que a discutir qui pagarà els llums de
Nadal d’aquest any, esperem que no sigui així. També reclamàvem l’actualització dels barris.
La resposta ha estat favorable i que el 2018 quan a més del estudi de Cerdanyola tinguin
també el de Rocafonda els desplegaran els dos. També hem demanat posar en concurs les
parades que estan buides a la plaça gran, la resposta positiva de l’any 2016 no ens deixa molt
convençuts. També hi ha dues propostes ja acceptades l’any passat amb respostes poc
compromeses, com és el monument a l’alcalde Abril o, l’increment de cartelleres per les
entitats. Molts sí parcials i per interpretar això només cal mirar la història, i veure que no tot el
que s’inclou en el pressupost es porta a terme. Estarem al cas perquè així sigui. El conjunt de
les nostres propostes té un cost estimat de 2.500.000€. El govern no ens ha cridat per
conèixer la nostra posició al respecte. Finalment els dos partits del govern han triat arribar a
un acord signat i rubricat en públic amb Ciutadans i PP, que permet aprovar els pressupostos.
Aquest acord podrà facilitar moltes respostes anteriors com si l’acord és només aprovar els
pressupostos. ¿Quines partides es veuran afectades? ¿Quina és la credibilitat d’aquells que
no es volen comprometre ni amb una fotografia amb aquells que els hi aprovaran els
pressupostos? ¿Serà aquest el grau de compromís de les regidories o és una operació de
maquillatge de la dreta? Em recorda el discurs del ple d’investidura quan deia que havíem
xocat amb la vella política i torno a tenir aquesta sensació. Estem a mig mandat i veiem un
govern sense un relat compartit entre els socis, i sense una cohesió interna. Estem en un
moment importantíssim pel futur de la ciutat. Tot el que he dit, seria suficient per donar un vot
contrari, però no llençarem la tovallola d’oposició responsable, per això les nostres
assemblees ens han orientat cap a l’abstenció, això sí, més propera al no que l’any passat.
Pel bé de Mataró estem oberts al diàleg, sense intransigències, dogmatismes, ni afany
fiscalitzador però implacables en el seguiment del govern i en l’estímul de les polítiques social.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
afirma que el seu grup, com és evident, votarà positivament. Defensaré el pressupost, perquè
estem segurs que tenim un bon pressupost perquè persegueix crear ocupació i millorar
l’economia. Vetlla per un espai públic que destina més del 25% dels recursos a la protecció
social. Aposta pels emprenedors, comerciants, i per les petites empreses, dona impuls
comercial cultural i patrimonial del casc antic. També per altres barris de la ciutat. Vetlla per un

14

espai públic millor i més ben conservat, millora la neteja, la millora de la il·luminació, amb més
llum però menys cost. Agraïm els grups municipals que donen suport a aquest pressupost i a
aquells que s’abstindran. Tenim un ideari polític i un concepte d’Estat molt diferent però ens
uneix trobar el millor per Mataró, i hem deixat de banda les diferències per arribar a un punt de
trobada en benefici dels ciutadans. És un bon pressupost perquè continua sent sensible amb
les persones més vulnerables, i més del 25% és per a protecció i promoció social i
ensenyament. Per primera vegada aquestes partides superen el retorn del deute. Passem
dels 30.000.000 al 2016 a 35.000.000 al 2017, gairebé un 17% més. Quan l’increment total del
pressupost és del 7%. En resum, és un pressupost amb una alta càrrega social, que vol donar
solucions a problemes de la ciutat des de punt de vista comercial, de la creació d’ocupació i
des de la reactivació econòmica identificant el Casc Antic com un motor. Volem posar Mataró
al dia per encarar millor el seu futur. El pressupost ha estat una feina d’equip on les prioritats
dels grups municipals ha estat la protecció social i la protecció de l’espai públic.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, posa de manifest que li
hagués agradat tenir resposta a les al·legacions, esmenes, aportacions dels grups municipals
i de la ciutadania molt abans. És una cosa que hem de millorar pels propers pressupostos, i
millorarà segur, ja que estem treballant en la comissió de com encarar el futur dels processos
participatius. Espero que fem un esforç en millorar-ho. S’han fet 439 aportacions: 186 dels
grups municipals, més les de l’audiència pública, ciutadania i els diferents consells. 439
aportacions, que no esmenes, ja que aquestes han de tenir uns condicionants que tenen a
veure en parlar de quina partida concreta per fer quin increment o disminució en funció de
quina partida es treu. No ha estat així, la immensa majoria de les aportacions han estat
descriptives, i això comporta una feina ingent pel conjunt dels serveis municipals que han de
donar resposta, primer tècnica i després intentar donar coherència política a la resposta. Fa
uns dies em van preguntar que els havíem donat per tal que votessin favorablement. No hem
donat res, simplement hem contestat positivament a moltes de les al·legacions presentades.
Però no acaba de ser cert del tot, sí que hem donat coses a tothom: informació, dedicació,
mostres de compromís, diàleg. Es molta feina i constància. Per això, m’avanço, i agraeixo a
tothom que ens ha votat que sí. Tothom podrà comptar amb nosaltres alhora de fer el
seguiment de les seves al·legacions.
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que les inversions quantificades en 17 milions són insuficients per a que la ciutat
pugui remuntar, i estan centrades en el manteniment de la via pública i d’edificis municipals. A
més, estaran finançades amb un endeutament de 12 milions i les aportacions d’altres
administracions. Cal recordar que pagarem 7,4 milions en concepte d’aportacions a PUMSA.
Mentrestant, tenim edificis municipals que requereixen d’inversions i no estan incloses en
aquest pressupost. La ciutadania paga més impostos que mai, en canvi la inversió per capità
no remunta, situada molt per sota de les xifres de 2014 i molt lluny del 2007, el que ens porta
a parlar del deute municipal de 200 milions. Les dades de millora a les que apunta
l’ajuntament són discutibles. El rati d’endeutament viu es el mateix al 2015, un 77,03%, que el
previst per 2019, d’un 77,8%. L’ajuntament pagarà 16 milions, un 17.47% del pressupost
consolidat. Estem hipotecant el futur de la ciutat. Cal per tant revisar la qualitat del deute i els
terminis de pagament. Nosaltres apostem por una moratòria i una auditoria del deute. Per
últim, lamentem que les politiques fiscals no tinguin en compte les rendes dels ciutadans, fent
servir els valors cadastrals dels habitatges per designar qui pot accedir a bonificacions. Des
de la CUP insistim en la necessitat de que l’ajuntament estableixi unes tarifes progressives
d’acord amb la capacitat econòmica dels contribuents, en funció de la renda i no del cadastre.
Entenem que aquest pressupost és conservador, i que no és moment de ser-ho ni d’anar a la
baixa en segons quins capítols. Per tot això votarem que no.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix la inclusió
del tema dels arbrats en el pressupost, ja que ho consideren molt important. Demanem una
revisió del sistema de confecció de pressupostos i el PAM, diferenciant les partides i incloure
una partida participativa per a que la gent pugui expressar i decidir en que consideren
necessari gastar els pressupostos.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, agraeix al senyor Jérez la seva intervenció ja que ha explicat molt bé l’acord
segons el qual votaran a favor del pressupost. La transparència, el compromís i l’ empatia
amb el ciutadà, treballant a favor de tots, des de el govern o en l’ oposició.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que no sap si la política és nova o vella
però el pressupost es nou. Passem a les votacions.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), 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 (1).

Vots en contra:

5,

corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del
grup municipal de Plataforma per Catalunya (1), corresponent als
membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).
Abstencions:

6,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2).

2 -

APROVACIÓ

DELS

CONTRACTES

PROGRAMA

ENTRE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS DEPENENTS:
AIGÜES

DE

MATARÓ,

SA,

CONSORCI

MUSEU

D’ART

CONTEMPORANI DE MATARÓ, PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE
MATARÓ, SA, EPE TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent:
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“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A.
(AMSA), el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de
Mataró S.A, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus estableixen, en el punt V.2., que
anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l’Ajuntament,
s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal
corresponent als propers exercicis, fins inclòs l’any de termini de la vigència d’aquest
contracte. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada
pel Consells d’Administració de les entitats, en la mateixa sessió en què s’aprovin els
pressupostos generals de la Corporació.
Anualment coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l’Ajuntament s’han
anat actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb
aquestes entitats, comprenia el període 2015-2019 i va ser aprovat per acord del Ple de data
13 d’abril de 2016.
La proposta actual té com a finalitat la d’establir el contingut de les relacions financeres entre
l’Ajuntament i la resta d’entitats dependents de l’Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat
es procedeix a l’actualització dels contracte-programa aprovats en el Ple de data 13 d’abril de
2016 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, el
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.
En el cas de l’EPE Mataró Audiovisual es farà un nou contracte programa quan es faci
efectiva la fusió amb el Consorci Digital Mataró-Maresme, prevista per al mes de juny del
2017.
El Consell d’Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data
10 de novembre de 2016 el contracte programa per al període 2017-2020.
El Consell d’Administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.
va aprovar en data 13 de desembre de 2016 el contracte programa per al període 2017-2020.
El contracte- programa 2017-2020 amb el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
resta pendent d’aprovació definitiva per part del seu Consell General. Ha estat aprovat pel seu
President per acord de data 31 de gener del 2017 i es presentarà per a la seva ratificació en el
proper Consell de l’entitat.
El Patronat de la Fundació Tecnocampus va aprovar en data
l’actualització del contracte programa per al període 2017-2020.

24 de gener de 2017

El Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus no han aprovat l’actualització del
Contracte Programa però es portarà a aprovació en el proper Consell de l’entitat.
El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té
com a finalitat assegurar el compliment per part d’una empresa pública de les seves finalitats
d’interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d’objectius. Es tracta
d’un contracte plurianual de renovació anual on s’estableixen les relacions recíproques entre
una empresa pública i l’Administració de la qual depèn.
A l’àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com un instrument jurídic i de
planificació a través del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els
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ens dependents i que té com a finalitat concretar l’establiment d’un marc que ha de regular per
una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de
vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de
la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a
l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents
termes: “En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den
lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de
capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado (...)”.
Tanmateix a l’article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument
específic del control d’eficàcia de les entitats públiques empresarials: “El control del
cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad
pública en un convenio o contrato-programa(...)”.
L’article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrmioni de les Administracions
Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions
entre l’Administració General de l’Estat i aquelles societats mercantils en les que “sea
necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)”.
Aquest article tot i no ser d’aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura
com un instrument financer i de planificació.
D’altra banda l’article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària,
financera i comptabilitat i el programa d’actuació que han d’elaborar les societats mercantils
de capital públic. Més concretament, el programa d’actuació, inversions i finançament s’ha
d’elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l’article 210 del mateix cos legal (que regula les
especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa
d’actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en
justifiquen l’existència. A més, aquest programa s’inclou com a annex al Pressupost General
del Ple de la Corporació.
Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’art. 18.B.1 de les bases d’execució del pressupost
de 2016, es proposa l’adopció dels següents acords al Ple municipal:
Primer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i
Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d’aigua potable,
clavegueram i laboratori per al període 2017-2020, d’acord amb el text que s’acompanya com
Annex I.
Segon.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2017-2020, d’acord amb el
text que s’acompanya com Annex II.
Tercer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2017-2020, d’acord amb el text que
s’acompanya com Annex III.
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Quart.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i
l’EPE Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per
al període 2017-2036, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex IV.
Cinquè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció
Econòmica, per a la signatura dels referits contractes.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), 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 (1).

Vots en contra:

4, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i
corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions:

7, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als
membres del grup municipal VOLEMataró (2).

El senyor David Bote Paz, alcalde president, abans de tancar la sessió fa esment al
atemptat que ha hagut al Pakistan on han mort unes 70 persones, traslladem el nostre condol.
També informa que en el proper ple farem un minut de silenci per la última dona assassinada
a Catalunya per motius de violència de gènere.
Acabem d'aprovar el pressupost, ho fem per segon any consecutiu en aquesta sala. Vull agrair
als grups que ho han fet possible amb el seu vot favorable o la seva abstenció. Un pressupost
és un exercici de concreció de les idees en accions. Cadascú realitzaria aquest exercici de
manera diferent però compartim un tant per cent elevat de la radiografia de les necessitats de
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la ciutat. Necessitats que no poden esperar i que ens recorden la nostra responsabilitat de
donar resposta. Aprovar el pressupost implica que una part de l'oposició entén aquesta
necessitat i ha posat l'accent, no en la diferència sinó en la radiografia comuna, sense
renunciar a millorar la proposta inicial en les seves al·legacions. El govern ha mirat de
correspondre aquest esforç constructiu amb una voluntat de diàleg intentant recollir el màxim
nombre possible de propostes. D'aquest procés han resultat els acords amb el grup de
Ciutadans i del PP que han votat a favor, els text dels acords son públics. I les abstencions
dels grups d'ERC i VOLEMataró. Gràcies per la vostra confiança respondrem amb més treball
i més diàleg i farem seguiment de manera periòdica. El camí no s'acaba aquí, l'any passat
vam prometre un debat conjunt d'ordenances i pressupost i així ha estat, però hem de seguir
millorant en el calendari i en el mètode recollits en les bases d'execució del pressupost i
sobretot en el nou model de gestació del pressupost que ha de permetre depurar el
pressupost en els propers anys. Gràcies al Sr Jérez i al seu equip per la feina feta, per haver
complert la paraula donada, però sobretot perquè ja estan pensant en futures millores.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:50 hores del vespre, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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