ACTA NÚM. 06/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 4 D’ABRIL DE 2019.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre d’abril de dos
mil dinou, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr.
DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE

(PSC)
(PSC)

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO

TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE

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

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET

REGIDOR
REGIDORA

(CiU)
(CIU)

ISABEL MARTINEZ CID
JOSEP MARIA FONT MORERA
DOLORS GUILLEN MENA

REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

(CIU)
(CiU)
(CIU)

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(ERC-MES)
(ERC-MES)
(ERC-MES)
(ERC-MES)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO

REGIDOR

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia

(C’s)

MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ

REGIDORA

(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
DAVID LLOVERAS MIR

REGIDORA
REGIDOR

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

REGIDOR

(PP)

JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR

(PP)

JULI CUÉLLAR GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA NO ADSCRITA

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia
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(CUP)
(CUP)
(PxC)
(ICV-EUIA)

VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS

REGIDOR NO ADSCRIT

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que
dóna fe de l’acte.
També hi assisteix l’Interventor Accidental de Fons Municipals, Sr. Joan Francesc Clariana
Roig.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

DECRET
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 d’abril de 2019
Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca
els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà
lloc el proper dijous 4 d’abril de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
1

Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del 7 de març de 2019

2

DESPATX OFICIAL
DICTAMENS
ALCALDIA

3

Presentació informe anual 2018 del Defensor del Ciutadà de Mataró.
CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

2

4

5

6

7

8

9

Donar compte del Decret número 1289, de data 28 de febrer 2019, relatiu
l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament.
Servei de Compres i Contractacions
Aprovar la modificació i pròrroga de l’acord marc per la prestació del servei a
domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.
Acordar la resolució de mutu acord del contracte del servei públic de recollida
de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les platges
adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

Direcció de Recursos Humans
Modificació de l’article 25.n del Text Únic dels Acords Municipals Vigents
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i
l’article 26.b.3) del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal laboral, de l’Ajuntament
de Mataró.
Aprovació de la primera borsa de treball amb termini permanent d’inscripció i
creació de llistes d’espera i aprovació del document de gestió d’aquestes
llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins que
s’annexarà a les bases generals reguladores dels processos selectius de
cobertura temporal i definitiva de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.
Servei d’Estratègia i Governança
Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 11-3-2019 relatiu a
l’aprovació del Protocol d’elaboració de carta de serveis de l’Ajuntament de
Mataró i Carta de Serveis del Servei Públic de Consum.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
10

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les Bases d’atorgament de
subvencions per a la realització d’obres de restauració, conservació i millora en
béns inclosos a l’Inventari d’establiments i elements emblemàtics i en
establiments situats en edificis catalogats al Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic.

11

Aprovació provisional del nou Pla de millora urbana PMU-05 Illa 1a. Torre
Barceló.

12

Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall del carrer Altafulla, 62-64.
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CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament
13

Aprovar el nou nomenament de representant del grup municipal VOLEMataró
al Consell Escolar Municipal.
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya per tal que de manera conjunta entre l’ajuntament de Mataró i la
Comissió de la Setmana Santa de Mataró s’iniciïn els tràmits per demanar a la
Generalitat de Catalunya la distinció d’interès turístic català.

15

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per
reconèixer i millorar la situació de les treballadores del SAD (servei d’atenció
domiciliària).

16

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la regidora no adscrita Sarai
Martínez Vega, per a l’assignació del 0,5% de l’Impost de Béns Immobles
Municipals a projectes de conservació de la natura.

17

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES pel reconeixement i suport a la tasca de l’associacionisme
educatiu.

18

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per adaptar la web de les diferents empreses municipals en el seu portal
de transparència.

PRECS I PREGUNTES
19

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir un espai
públic als nois/es joves que estan creant un “espai-projecte per patinar amb
diverses col·laboracions de la ciutat.

20

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè
l’ajuntament impulsi activitats de difusió de l’obra de Joan Brossa i de Teresa
Pàmies en el Centenari dels seus naixements.

21

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES sobre el compromís d’incrementar el nombre de cartelleres
municipals.
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22

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES sobre les obres al solar d’equipament ubicat a Figuera Major.

23

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre el desnonament d’un immoble al barri de l’Escorxador.

24

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES sobre els contractes de manteniment dels semàfors i càmeres.

25

Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
sobre l'obstinació dels governs locals en prendre petites decisions que afecten
la majoria de ciutadans en contra de la seva voluntat.

26

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el
temps mitjà de residència a Mataró de les persones que pateixen un
desnonament.

27

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
les reunions que ha mantingut l’Alcalde amb responsables de El Corte Inglés
durant les últimes setmanes.

28

Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa sobre el nombre d’edificis municipals que tenen
instal·lat un sistema de plaques fotovoltaiques.

29

Pregunta que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre la manca d’informació promesa pel govern en relació a la PdR que
preveia el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda
o de lloguer, a l’habitatge de protecció oficial.

30

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar la publicitat en
les empreses públiques o subcontractades amb l’ajuntament d’espais que
promoguin els jocs.

31

Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
sobre el funcionament de la nova web municipal.

32

Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la
instància que vam entrar al novembre’18 sobre les persones que havien estat
donades d’alta en el padró municipal sense domicili fix.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
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1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 7 DE MARÇ DE 2019.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2

Unanimitat. (21).

DESPATX OFICIAL


No hi han assumptes a tractar.

En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Núria Calpe, regidora del grup municipal
de CIU, el Sr. José Manuel López, portaveu del grup

municipal del PPC, el Sr. Esteve

Martínez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA, la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup
municipal Socialista, la Sra. Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la CUP i el Sr.
Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de C’s.

DICTAMENS
ALCALDIA

3 -

PRESENTACIÓ INFORME ANUAL 2018 DEL DEFENSOR DEL

CIUTADÀ DE MATARÓ.

El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta l’informe anual del
Defensor del Ciutadà de Mataró de l’any 2018 :

“Bona tarda a tothom,
Els/les Defensors/es o Síndics/ques municipals, centrem la nostra activitat en l’àmbit del dret a
una bona administració, és a dir, que les nostres actuacions, valoracions o decisions van més
enllà de l’estricta valoració jurídica quan revisem l’actuació municipal, per ajudar a la seva
transparència i al seu bon govern.
6

L’Oficina recull la queixa de la ciutadania, la tramita, obté la informació necessària i, finalment,
la resol, amb l’ànim de col·laboració amb l’Administració, per corregir i millorar les eventuals
deficiències, esmenant les equivocacions o insuficiències que es puguin detectar a través de
les seves actuacions o decisions, mai vinculants, dirigides als diferents Serveis de
l’Ajuntament de Mataró i, a la pròpia ciutadania.
El Defensor no té, ni exerceix, cap mena de poder, perquè no té la facultat de canviar
decisions o informes. Tan sols disposa de l’autoritat que es pugui derivar d’una simple
recomanació, del sentit comú, de la lògica i l’equitat, aspectes aquests tots ells emmarcats
dins del denominat dret a una bona administració, anant més enllà de les estrictes
interpretacions jurídiques o jurisprudencials i, per descomptat, mes enllà de fórmules
estereotipades o els automatismes.
Durant l’any 2018 l’estructura municipal ha continuat adaptant-se a les exigències de la Llei
19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació publica i bon govern,
una bona mostra és la recent presentació del Protocol d’elaboració i aprovació de cartes de
serveis de l’Ajuntament de Mataró i la Carta de Serveis del Servei Públic de Consum.
Des del meu punt de vista, el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania
serà la clau de volta en la nova situació jurídica i, encara que estiguem en un moment de
canvi i adaptació, cal començar a difondre’l i explicar-lo.
Un exemple que sempre posem: tot i la política de silenci que puguin practicar algunes
administracions en alguns àmbits i que els Defensors i Defensores considerem una mala
praxis i contrària al dret a una bona administració, la manca de resposta a una sol·licitud
d’accés es considera acceptada, si no obté resposta dins del termini marcat. És el denominat
silenci positiu, que col·loca al ciutadà o ciutadana en el centre de l’activitat administrativa i
que, des del meu parer, s’hauria d’estendre a més àmbits i situacions.
Aquesta normativa comporta també l’obligació de fer i aplicar Codis Ètics, disposar d’una
administració electrònica eficient, d’adaptar les Cartes de Serveis existents que, per cert i
també és destacable, passen a tenir el contingut d’un dret subjectiu, és a dir, són exigibles
pels ciutadans als tribunals en els seus propis termes i, evidentment, a establir els Codis de
Conductes, on es determinen els principis ètics i regles de comportament, publicació de les
agendes, definint les conductes acceptables o que no ho són, les regles d’imparcialitat a
seguir, creant un sistema d’adhesió explícita i sota el control i vigilància d’un Comitè d’Ètica,
que pugui atendre les denúncies que es formulin i pronunciar-se sobre el règim disciplinari i
les sancions.
Obliga també a la millora de la qualitat normativa, a fer les normes entenedores, a fer
publicitat activa de la pròpia activitat, creant estructures d’accés a la informació, a disposar i
oferir permanentment actualitzada tota la informació publicada.
En definitiva, aquesta és la clau de volta de la nova administració i ens porta a una millor
qualitat en la prestació dels serveis per part de tota l’administració, local i autonòmica, a la
fixació d’estàndards de qualitat jurídicament avaluables i exigibles, a una plena aplicació i
efectivitat del dret a una bona administració que, com dèiem és, l’àmbit principal on es mouen
les defensories i sindicatures locals.
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És sens dubte una bona eina de millora de l’administració municipal i un pas endavant en la
protecció dels drets de la ciutadania.”

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix al
Sr. Puigderrajols la seva dedicació a la tasca que porta a terme com a Defensor del Ciutadà.
El felicitem per la bona feina que fa, malgrat les deficients condicions que en algun moment
s’ha trobat la seva oficina i que, en cap cas, han estat responsabilitat seva. El felicitem també
per la informació que, any rere any, facilita a la ciutat a través del Ple municipal i que, com
sempre, requereix un estudi més tranquil que aquests tres dies que hem tingut per llegir-lo.
Llàstima que aquests agraïments no els puguem traslladar al Govern municipal, sinó tot al
contrari. Ha estat de l’interès de tots els grups municipals, i també del govern de torn, trobar la
manera de difondre millor entre la ciutadania el paper del Defensor. Aquesta ha estat
generalment la preocupació més gran, convençuts de la utilitat d’aquesta figura per a la millora
de l’administració i la defensa dels drets de l’administrat. Ara, amb un govern entre els eixos
prioritaris del qual hi té el fet de ser un govern obert, honest i eficient, i entre els seus eslògans
repeteix que és un govern obert i transparent, la situació de la figura del Defensor del Ciutadà
ha estat de complet abandonament. Els dic això perquè quan formàvem part del govern ja
reclamàvem què estava passant amb els informes, el quals es van presentar tard, de forma
conjunta, i posteriorment a una pregunta nostra que va ser contestada un mes fora de termini i
amb algunes falsedats que dissimulaven la desídia d’alguns. El Sr. Puigderrajols es troba, des
de fa anys, en situació de pròrroga; l’any passat el Govern responia que tenia previst debatreho amb tots els grups en el marc de la Comissió d’Organització. Un any i no s’ha fet res.
Quan el 2017 vam aprovar la modificació de ROM, tots vam estar d’acord a abordar
posteriorment i separadament la revisió de la figura del Defensor, atenent la situació actual de
l’administració i el futur Codi de conducta, però no s’ha fet res. En la presentació de l’informe,
el Sr. Puigderrajols ens parla de l’aplicació dels Codis de conducta, de disposar d’una
administració electrònica i del compromís que representa l’aplicació de les cartes de servei.
El primer es va aprovar d’amagat a la Junta de Govern (al Defensor no se li va ensenyar fins a
darrera hora). I acabem el mandat sense Comissió d’Ètica. La segona és un caos i les cartes
de servei tot just treuen el cap en aquest Ple. Un any més, doncs, felicitem el Sr. Puigderrajols
per la tasca que la ciutat li va encomanar i constatem també que el discurs del Govern està
farcit d’incompliments que converteixen les promeses en propaganda i enganys, siguin volguts
o per incapacitat.
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Finalment, agraeixo les persones d’aquesta casa que, amb professionalitat i dedicació, han fet
que allò que responsables anteriors tenien abandonat avui torni a ser a l’ordre del dia del Ple
amb puntualitat.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
dona les gràcies al Sr. Puigderrajols per la feina feta i reconeix que durant aquest mandat i
part del final del mandat anterior hi ha hagut una situació d’interinitat que s’ha notat no només
en la qüestió de la pròrroga, sinó també en altres elements que han fet més difícil la tasca del
Defensor. En general, la majoria dels grups no hem abordat com tocava aquest tema durant
aquest mandat. Ho hem posposat per al proper mandat i ens hem centrat en altres elements
que també són adients per a la ciutadania i que tenen a veure amb la transparència,
l’administració electrònica, el nou portal i altres qüestions en les quals hem avançat molt més
del que hem pogut fer en el cas del Defensor del Ciutadà. En aquest sentit, demano disculpes
per la part que em toca i reitero les meves felicitacions al Sr. Puigderrajols.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, se suma als agraïments a la feina del Defensor
del Ciutadà.

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

4-

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 1289, DE DATA 28 DE

FEBRER 2019, RELATIU L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018 DE L’AJUNTAMENT.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
dóna compte del següent:

Decret de l’Alcalde
“Vista la Proposta del Regidor delegat de Serveis Centrals, Segurat i Bon Govern, i en ús de
les competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 191.3 del
Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons Municipal, pel que fa
referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2018 corresponent a l’Ajuntament
de Mataró, amb un import de 8.365.810,22 euros i segons el detall següent :
Resultat pressupostari 2018

CONCEPTES
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1.Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2.Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2)

DRETS

OBLIGACIONS

RECONEGUTS
NETS

RECONEGUDES
NETES

PRESSUPOSTARI

129.584.158,12 106.147.446,18
751.191,82 13.681.199,65
130.335.349,94 119.828.645,83

23.436.711,94
-12.930.007,83
10.506.704,11

319.628,88
17.688.764,40
18.008.393,28

AJUSTOS

RESULTAT

98.892,16
20.110.995,33
20.209.887,49

220.736,72
-2.422.230,93
-2.201.494,21

148.343.743,22 140.038.533,32

8.305.209,90

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici
II. Total ajustos (II=3+4-5)

(+)
(+)
(-)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

7.167.876,73
4.487.639,88
11.594.916,29
60.600,32

8.365.810,22

SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de l’exercici
2018 corresponent a l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 22.056.855,66 euros.
TERCER.- Aprovar l’estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2018
corresponent a l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports:
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Romanent de tresoreria
COMPONENTS

IMPORT A 31/12/2018

1

(+) Fons líquids

2

(+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

16.702.717,27
18.441.912,24
5.122.432,49

(-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

15.046.698,50
86.960,96
4.949.067,65

3

4

I
II
III
IV

(+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

IMPORT A 31/12/2017

24.413.437,72

11.341.857,03

40.267.062,00

46.486.025,38
15.855.416,53
22.511.339,38
8.119.269,47

20.082.727,11

18.535.265,96
14.169.547,06
200.413,19
4.165.305,71

-1.187.229,65
1.187.229,65
0,00

-586.209,87
586.209,87
0,00

Romanent tresoreria Total (1+2-3+4)

43.410.542,96

38.706.406,58

(-) Saldos de dubtós cobrament
(-) Excés de finançament afectat

22.056.855,66
16.193.789,01

22.717.370,05
7.776.568,57

5.159.898,29

8.212.467,96

526.368,47

5.814.657,84

4.633.529,82

2.397.810,12

Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III)
(-) Romanents compromesos
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE3 A 31/12/2018

QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de març,
es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la primera sessió que
tingui lloc.”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, felicita amb ironia els serveis de recaptació de l’Ajuntament perquè el
percentatge de cobraments, tant d’impostos directes com d’indirectes, està molt per
sobre del que estava previst; sobretot quan es parla de la baixada del deute
municipal, un deute que ara mateix se situa en 1.350 € per cada mataroní.
D’altra banda, pel que fa al rànquing que vostès fan de la despesa, és a dir, a què es
dediquen els diners que es recapten, no és veritat que els diners es dediquin a
l’educació en primer lloc, perquè aquest rànquing està esbiaixat per l’Institut Miquel
Biada, que genera una despesa que no pertocaria assumir a l’Ajuntament de Mataró
sino que l’hauria de finançar absolutament la Generalitat de Catalunya. Per tant, per a
nosaltres les dades estan falsejades en aquest sentit i a allò que dediquem més
despesa no és a l’educació sinó al deute públic.
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Alhora, els volem posar de manifest la baixada que hi ha hagut en protecció social,
gairebé d’un 11% respecte a l’any anterior. Una dada que també ens ha cridat
l’atenció és el descens de la despesa en manteniment de la via pública i en esports.
Suposo que allò que van estalviar l’any passat és el que s’estan gastant ara en la
precampanya electoral. Podem ser bona gent i una oposició lleial que mira per la
ciutat i que és responsable, però hi ha coses que s’han de posar de manifest perquè
la ciutadania les conegui.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, felicita el
personal del Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament. En aquest punt, el Govern dona
compliment a una norma legal que obliga a donar compte al Ple de la liquidació d’un
pressupost ja executat. Més enllà de l’obligació, aquest és un punt que sovint passa
desapercebut quan és tan important com l’aprovació del propi pressupost, amb el qual un
govern hauria de donar pistes d’allò que vol fer, i d’aquí la importància que no només siguin
fulls d’Excel, sinó que vagi acompanyat d’un pla d’actuació amb les accions a realitzar, amb la
liquidació s’hauria de poder saber què ha fet realment aquest Govern.
La informació que tenim és la que legalment hem de tenir, però quan veiem un romanent com
el que figura en aquesta liquidació i veiem l’import no disposat d’inversions, pensem que aquí
passa alguna cosa, i és això el que el Govern ens hauria d’explicar. Això i què pensen fer amb
aquest romanent, perquè recordo que amb el nou Decret 10/2019, de 29 de març, es podrà
destinar a inversions financerament sostenibles per al 2019.
Pel que fa a les inversions, només hem de mirar el full amb les actuacions i millores en
equipaments culturals que la Sra. Moreno ens ha facilitat aquesta mateixa setmana per veure
que els seus incompliments, una vegada més, han aconseguit aprovar el pressupost per al
2019, cosa que, d’altra banda, no ens sorprèn. Alguns dels seus assessors en van fent
ostentació pels passadissos de la casa, fins i tot, i aquest va ser un dels motius del nostre
primer vot en l’aprovació inicial.
En resum, nosaltres poca cosa podrem fer en el que queda de mandat, però davant d’unes
properes eleccions, el que és important és què passarà amb aquests romanents que vostès,
lluny d’estalviar, no han aplicat als compromisos adquirits, així com si pensen complir amb els
adquirits amb l’aprovació del pressupost 2019.

12

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, agraeix la feina feta als serveis econòmics de l’Ajuntament.
Com cada any, durant el mandat, si hi ha algun tipus de romanent el portem a una
proposta de modificació del pressupost per poder-lo destinar, com s’ha fet al 2018 i al
2017, a inversions financerament sostenibles i una part important també a fons de
contingència, és a dir, a aquelles coses que durant l’exercici no havíem previst. Això
serà el que farem amb aquest romanent. No és una falta de previsió, perquè és una
obligació legal tenir-ne i en el nostre cas, a més, la desviació és mínima i podem
parlar gairebé d’excel·lència en l’execució de la despesa.

En aquests moments la Sra. Dolors Guillen, regidora del grup municipal de CiU abandona la
sessió per indisposició.

Servei de Compres i Contractacions

5-

APROVAR LA MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DE L’ACORD MARC

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR
I ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent:
Relació de fets
1. Per acord del Ple municipal data 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar l’ acord marc per la
prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de
Mataró favor de les empreses ABD Associació Benestar i Desenvolupament, Gesex Atenció
Domiciliària SL i Clece, SA, amb una durada de dos anys, i possibilitat de pròrroga dos anys
més. L’inici del contracte va ser el 5 de maig de 2017.
2. Per Decret 11312/2017, de 29 de desembre, ratificat per acord de la Junta de Govern Local
de data 29/01/2018 es modificà l’acord marc en el sentit d’incrementar-lo en 295.480,50 €, IVA
no inclòs.
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3. Per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2018, es va aprovar una nova
modificació per import de 577.792,01 €, IVA no inclòs.
4. Mitjançant informe de data 06/03/2019, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la
modificació de l’acord marc en 190.012,42 €, IVA no inclòs, atès l’augment de la demanda de
serveis de SAD a causa, bàsicament, de l’envelliment de la població.
Aquesta modificació, unida a les anteriors, comporta un ampliació del 15,64 € respecte a
l’import de licitació de l’acord marc.
5. En el mateix informe, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la pròrroga de l’acord
marc per un any addicional, per un import de 3.246.880,98 € IVA no inclòs.
6. Consta a l’expedient informe de la cap de Gestió Jurídica del Servei de Compres i
Contractacions, de data 11/03/2019 sobre la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat pel
servei gestor de la contractació.
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades dels acords
proposats a la partida 820201/231310/22799 del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat 2019, i es preveu la seva existència en el que s’aprovi per l’exercici 2020.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula
3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació
preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les modificacions puguin superar el
50% de l’ import de licitació del contracte
2. D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula
cinquena del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals.
3. És òrgan competent per acordar la pròrroga i la modificació el Ple municipal.
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents
acords:
Primer. La modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar
i atenció a la persona en el municipi de Mataró, ampliant el seu import en 190.012,42 €,
(197.988,79 € IVA inclòs), atès l’augment de la demanda de serveis de SAD a causa,
bàsicament, de l’envelliment de la població.
Segon. Prorrogar l’esmentat acord marc per un any addicional, del 5 de maig de 2019 al 4 de
maig de 2020, per un import de 3.246.880,98 € ( 3.426.449,05 € IVA inclòs).
Tercer. Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar les operacions comptables següents
a càrrrec de la partida 820201/231310/22799.
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Exercici 2019
Doc. ADC núm. 17220 per import de 6.891,02 €.
Doc. ADC núm. 17214 per import de 191.097,77 €.
Doc. AD núm. 17221 per import de 597.732,55 €
Doc. AD núm. 17223 per import de 1.615.054,30 €
Exercici 2020
Doc. AD_FUT núm. 17225 per import de 900.359,40 €
Doc. AD_FUT núm. 17226 per import de 313.302,80 €
Quart. Supeditar els efectes d’aquests acords a l’existència de crèdit adequat i suficient a la
partida 820201/231310/22799 del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi per
l’exercici 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant
l’expressada anualitat.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, posa
damunt la taula la necessitat de replantejar l’actual model de prestació d’aquest servei. Un
servei que està en expansió, no només a Mataró, sinó arreu de Catalunya i a nivell europeu, a
conseqüència de l’envelliment de la població. Per tant, volem replantejar l’actual model i més
tenint en compte que nosaltres volem governar aquesta ciutat a partir del mes de juny que ve.
Pensem que el model externalitzat que s’ha seguit, via tres empreses que es reparteixen el
pastís, no garanteix ni la qualitat del servei ni els drets laborals de les treballadores en un
sector que està altament feminitzat i precaritzat. En aquest sentit ens abstindrem.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, deixa constància que
abans de començar el Ple d’avui hi havia molta gent que estava esperant per pujar a la sala
de plens, a la qual cosa tenen dret, segons els articles 15 i 16 del ROM, i que aquests articles
s’estaven incomplint perquè els policies tenien ordres de l’Alcalde de dir que l’aforament
estava ple, quan aquí no hi havia ningú. És a dir, no s’estava deixant entrar la ciutadania per
poder assistir al Ple. A més, demano que es convoqui una Junta de Portaveus per parlar
d’aquest tema. Respecte al punt que ens ocupa, en primer lloc he de dir que Clece SA ja no
està en aquest contracte, ja fa temps que es va canviar el nom i ara és Accent Social. D’altra
banda, és cert que el contracte del SAD va millorar una mica ara fa dos anys, però som
coneixedors, i el Govern i la regidora Ruiz ho saben, que aquest servei no s’està prestant amb
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garanties ni per a les treballadores ni per als usuaris. Han estat moltes les queixes per totes
dues parts, sense que el Govern n’hagi donat resposta.
Les ràtios de la coordinació en aquest servei són de 150 usuaris per cada persona, més la
coordinació de la gestió. És un tracte inhumà i difícil per a un servei de cures destinat als més
vulnerables. S’està descuidant, per omissió, les treballadores, i com a Govern ens n’hauríem
d’ocupar. Som testimonis d’aquesta falta de dedicació, que no només afecta aquest servei,
sinó també el transport públic i el Pla d’Ajust de l’Hospital. Per tot això, no donarem suport a
aquest contracte i, tal com ja hem fet en altres serveis, diem que no. És hora de cuidar i
respectar els nostres treballadors, que han suportat una crisi sense precedents, resultat d’un
capitalisme agressiu, amb el silenci còmplice dels governs. Hem d’aportar solucions i millores
a la ciutadania, aquesta és la nostra feina.
Sra. Ruiz, vostè s’ha reunit amb les treballadores. I les respostes? I les solucions municipals?
I la seva empatia? Vostès simplement estan cobrint l’expedient amb aquest contracte. També
dono el meu suport a les treballadores del servei públic, especialment a les treballadores
familiars i de la llar. Companyes, sou el nostre pilar social amb els més vulnerables. Ens teniu
al costat en les vostres reivindicacions.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, en primer lloc, té un
record cap als presos polítics i exiliats. Els desitja la seva ràpida llibertat.
En relació amb aquest punt, nosaltres hi votarem a favor. Els empleats són dones, ja s’ha dit.
En els contactes que hem mantingut amb elles, les reivindicacions que manifesten, més enllà
de les estrictament salarials, fan referència a les condicions de treball. I de vegades són tan
simples com tenir un parell de guants o, complint les condicions que recull el plec quan han de
fer operacions físiques de moure malalts o persones a casa seva, tenir una persona de suport.
Això no sempre es produeix i els provoca lesions o malalties, entre d’altres. Per aquest mateix
motiu, tot i que hi votarem a favor, pensem que és una bona oportunitat per a l’Ajuntament per
prendre cartes en l’assumpte i fer-ne una fiscalització més eficaç.

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta
que ens trobem de nou amb una pròrroga. Fa dos anys que ja sabíem que aquesta situació es
podia donar. La regidora Ruiz i el servei tècnic han treballat i hem tingut moltes reunions amb
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la Sra. Morón, el Sr. Teixidó, el Sr. Ferrando i la Sra. Polvillo amb els treballadors per intentar
solucionar les qüestions que s’anaven produint. Tenim una oportunitat per poder fer un plec de
condicions com cal, en el sentit de poder trobar aquest encaix en què puguem donar un servei
realment eficient. Estem treballant amb persones molt vulnerables, no només gent gran, sinó
també jovent amb problemes diversos i complexos, i això ens obliga a tots a posar-nos-hi.
Hi donarem suport perquè pensem que no hi ha hagut temps de preparar ja els plecs perquè
es vol tenir un contracte com cal. A Mataró, el fet de tenir tres empreses facilita els usuaris
poder canviar d’una a l’altra, en funció que rebin un millor servei, però hi ha un marge per
poder millorar. Hem d’agafar aquestes possibilitats que ens donen per aconseguir un bon
contracte. El futur ens porta a una situació d’envelliment de la ciutadania i, al final, el servei del
SAD és un servei essencial. No som conscients de la feina que fan les treballadores i la utilitat
que tenen per a la societat. Creiem que s’està fent un esforç i volem que es compti amb
tothom per intentar trobar aquest encaix per ser pioners en tenir un contracte de SAD eficient,
coherent i sostenible.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (4), 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. (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (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 als regidor/a no adscrit/a (2).

Vots en contra:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular.
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ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE

DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA NETEJA
VIÀRIA, DE LA NETEJA DEL PASSEIG MARÍTIM I LES PLATGES
ADJUDICAT A FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent:

“Relació de fets
Primer. Per acord del Ple Municipal de data 21 de juliol de 2014, es va acordar adjudicar la
contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la
neteja del passeig marítim i les platges, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas,
SA, per un import de 55.455.133,83 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a resta de
condicions ofertes en la seva proposició.
Segon. Mitjançant document signat en data 29 de març de 2019, l’Il·lm. alcalde de Mataró i el
legal representant de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA acorden
proposar a l’òrgan de contractació la resolució de mutu acord de l’esmentat contracte, en base
als fets i fonaments que s’exposen. S’adjunta còpia de l’acord.
Tercer. Consten a l’expedient:
a. Informe de data 25/03/2019, del responsable de la Unitat de Residus i Neteja Viària, i el cap
del Servei d’Espais Públics, referent als serveis addicionals prestats per l’empresa Fomento
de Construcciones y Contratas sa, dins del contracte de gestió dels serveis de recollida de
residus, de la neteja viària, del passeig marítim i de les platges del terme municipal de Mataró.
b. Informe de data 26/03/2019, del responsable de la Unitat de Residus i Neteja Viària, i el cap
del Servei d’Espais Públics i el cap de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, relatiu a la valoració
de les al·legacions presentades per l’empresa Fomento Construcciones i Contratas (FCC) en
referència a la reclamació del retorn de les quantitats descomptades durant el període 20152018 en concepte de l’assoliment dels objectius ambientals.
c. Informe de data 26/03/2019, del cap d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic i del director
d’Equipaments Municipals i Espai Públic, relatiu a la proposta de liquidació del contracte i
continuïtat en la prestació del servei de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del
passeig marítim i les platges.
Quart. Consta igualment a l’expedient informe de data 29/03/2019 del secretari general,
relatiu a la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat.
Cinquè. Per informe de data 29/03/2019, el cap de l’àrea de Gestió de l’Espai Pública, exposa
que la liquidació del contracte s’ha valorat en 508.506,33€ i la seva ampliació en 222.802,85€
per a període 5 d’abril de 2019 fins el 31 de març de 2020; i que el crèdit necessari per a
l’exercici 2019
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en concepte d’ampliació de serveis del 5 d’abril fins el 31 de desembre del 2019 és de
165.423,49€. Per a l’exercici 2020 és necessari crèdit per import de 57.379,36€ en concepte
d’ampliació de serveis de l’1 de gener fins el 4 d’abril del 2020 i en 508.506,33€ en concepte
de liquidació del contracte.
Per tant, Per donar cobertura per a la continuïtat dels serveis i a la liquidació del contracte cal
tramitar els documents comptables que tot seguit es detallen:
Per a l’exercici 2019, en concepte d’ampliació dels serveis des del dia 5 d’abril fins el 31 de
desembre del present exercici (165.423,49€):
· ADC núm. 33420 per import de 100.000€.
· RCMOD núm. 32272 per import de 65.423,49€, actualment en tràmit d’aprovació de la
modificació pressupostària per transferir el crèdit a la partida 710100/162110/22700 Recollida
de brossa.
Per a l’exercici 2020, en concepte de liquidació del contracte (508.506,33€) i d’ampliació dels
serveis des del dia 1 de gener 4 d’abril del 2020 (57.379,36€):
· RCFUT núm. 32293 per import de 482.000€
· RCFUT núm. 32322 per import de 83.885,69€
Fonaments de dret
1.És norma aplicable al present contracte del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
d’acord amb el que disposa la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 d’abril, de
contractes del sector públic.
2. El document signat el 29/03/2019 contempla la resolució per mutu acord del contracte
esmentat. L’article 223c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), recull com una de
les causes de resolució dels contractes el mutu acord. L’article 225.1 del TRLCSP, estableix
que en cas de resolució per mutu acord, els drets de les parts s’acomodaran a allò estipulat
entre elles. En aquest sentit l’Ajuntament reconeix i liquida a favor del contractista, Fomento
de Construcciones y Contratas SA, la quantitat de 459.256,75€ corresponents als imports de
diferents serveis, prestats entre 01/01/2017 i 04/04/2019 al marge dels oferts inicialment, els
quals han estat acreditats per l’empresa i auditats per informe de l’empresa Datambient
Assessors, SL de març de 2019 i conformats per part dels serveis tècnics municipals. Aquests
serveis són:
A. Servei de recollida fracció resta bilateral
B. Servei de recollida amb camió grua (diferents fraccions)
C. Servei de gestió d’incidències
· Posada en marxa de l’APP MataróNeta de gestió d’incidències
· Implantació de 90 sensors volumètrics d’emplenat de contenidors de la fracció vidre
· Implantació de pesadors a tots els vehicles de càrrega bilateral.
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3. D’altra banda el document signat el 29/03/2019 contempla la modificació del contracte amb
les prestacions anteriors entre els dies 05/04/2019 i 31/03/2020. D’acord amb el previst a l’art.
219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula 18a del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la present contractació preveu la possibilitat de
modificar el contracte, entre altres motius, per qualsevol variació no prevista actualment a
prestar en l’àmbit contractual del contracte, sense que les modificacions puguin superar el
20% de l’import d’adjudicació. Aquesta modificació té un valor econòmic de 222.802,85€, molt
per sota del 20% de l’import del contracte i de les modificacions que han tingut lloc al llarg del
mateix.
4. Per últim l’informe tècnic del servei d’Espais Públics reconeix dificultats per al compliment
dels objectius fixats als plecs relatiu a l’increment de la recollida selectiva, motivades per
l’evolució del context socioeconòmic en el que s’ha desenvolupat aquest contracte i a
decisions municipals orientades a minimitzar les molèsties als veïns per la instal·lació d’àrees
de contenidors i control de furts en la fracció de paper i cartró, raó per la qual el contractista no
ha pogut desenvolupar completament les mesures necessàries per maximitzar els objectius;
reconegut l’impacte que aquestes decisions hagin pogut tenir en el compliment dels objectius
retribuïbles contemplats en el contracte, el document de referència ha acceptat una
indemnització a FCC de 49.249,58€.
En virtut de les competències que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acordar la resolució de mutu acord del contracte del servei públic de recollida de
residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges, adjudicat a favor de
Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Aquesta resolució tindrà efectes a 1 d’abril de
2020.
SEGON. El drets i obligacions de les parts derivats d’aquesta resolució, són els recollits en el
document “Proposta de Resolució de Contracte de Mutu Acord”, que s’adjunta a la present
proposta.
TERCER. Modificar el contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de
la neteja del passeig marítim i les platges, en el sentit d’incloure els següents serveis:
A. Servei de recollida fracció resta bilateral Ampliació d’un equip addicional, composat per 1
conductor per a la recollida domiciliaria, a jornada completa, i 1 camió recol·lector bilateral, en
torn de nit.
B. Servei de recollida amb camió grua (diferents fraccions) Ampliació del 53% de la jornada de
servei de l’equip actual, composat per 1 conductor per a la recollida domiciliaria i 1 auto camió
caixa oberta amb grua, en torn de nit.
C. Servei de gestió d’incidències
Ampliació d’un auxiliar administratiu de més, el qual no estava contemplat en l’oferta inicial,
per a la gestió de totes les dades generades pel serveis, fruit de la introducció de noves
tecnologies com:
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- Posada en marxa de l’APP MataróNeta de gestió d’incidències
- Implantació de 90 sensors volumètrics d’omplenat de contenidors de la fracció vidre
- Implantació de pesadors a tots els vehicles de càrrega bilateral.
QUART. Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar les següents operacions comptables
Exercici 2019
En concepte d’ampliació dels serveis des del dia 5 d’abril fins el 31 de desembre del present
exercici: 165.423,49 €:
·
·

ADC núm. 33420 per import de 100.000€.
RCMOD núm. 32272 per import de 65.423,49€, actualment en tràmit d’aprovació de la
modificació pressupostària per transferir el crèdit a la partida 710100/162110/22700
Recollida de brossa.

Exercici 2020
En concepte de liquidació del contracte (508.506,33€) i d’ampliació dels serveis des del dia 1
de gener 4 d’abril del 2020 (57.379,36€):
· RCFUT núm. 32293 per import de 482.000€
· RCFUT núm. 32322 per import de 83.885,69€
CINQUÈ. Supeditar l’anterior acord a l’aprovació de la modificació pressupostària en tràmit, i a
l’existència de crèdit adequat i suficient a la corresponent partida del pressupost municipal que
s’aprovi per a l’exercici 2020.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, recorda que, des que va entrar al consistori l’any 2011, aquest
contracte ha estat un constant malson. No hi ha cap regidor en aquesta casa que no s’hagi
queixat del funcionament del servei, i la ciutadania també se n’ha queixat en reiterades
ocasions. Aquest contracte probablement va néixer coix. La licitació va ser molt ajustada, per
no dir a la baixa, per tal d’adjudicar-se el contracte, i aquest vici de naixement ha fet que el
servei hagi esdevingut un veritable maldecap per a tots nosaltres. Ara s’hi posarà fi i s’obrirà
un període de fins a un any per preparar els nous plecs de condicions. Ja veurem si serem a
temps d’enllestir-ho tot en aquest temps que tenim. Esperem que el Govern que sigui l’encerti
a l’hora de redactar els nous plecs i que hagin pres nota d’allò que no s’ha de fer i actuï en
conseqüència. Nosaltres no renunciem a demanar la municipalització del servei. En aquest
sentit, demanem ja al Govern un informe exhaustiu sobre la seva possible implantació a la
ciutat. No podem segrestar el debat sobre la municipalització d’un servei essencial per a la
ciutat. Estudiar la possibilitat no obliga, però ens permet plantejar-ho com a alternativa si la via
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és factible. Finalment, donarem suport a la resolució en el benentès que iniciarem un nou
procés que ha de millorar el servei i que assegurarem el benestar de la plantilla.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que tots ens podíem imaginar què acabaria passant amb aquest contracte. D’ençà de la
signatura de la nova contracta el 2014, molts vam avisar que aquest contracte coixejava i que
es quedaria curt, no només, com s’al·lega a l’informe, perquè la població ha crescut, sinó més
aviat per una falta de previsió, ja sigui intencionada o no. Aquest contracte neix a la baixa i ja
sabíem que hauria de patir modificacions, cosa que vam poder viure el 2016. Hi votarem a
favor per poder rescindir el contracte i portar a terme la liquidació pertinent, però, sobretot, pel
bé dels treballadors, molts dels quals també son ciutadans de Mataró i també ens devem a
ells. Durant aquesta legislatura han patit molt i jo mateixa vaig presentar unes preguntes el
2018 demanant que el Govern municipal garantís els drets laborals dels empleats de FCC.
Malgrat no ens agradin moltes de les coses que s’han fet o com s’ha mediat amb l’empresa, hi
votarem a favor perquè som partidaris de buscar alternatives a aquest servei. També ens
agradaria que s’estudiés amb cura la possibilitat de municipalitzar-lo.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, està
d’acord a liquidar la relació contractual amb Fomento, però no perquè hàgim superat la crisi, ni
tan sols per l’increment poblacional de 3.000 habitants, ni pel creixement de les zones
residencials, ho fem perquè hem tingut un mal servei prestat per aquesta empresa. Hem tingut
una ciutat bruta i deixada, amb una imatge lamentable d’un servei que no respectava la
separació de fraccions. És cert que el contracte no dona cobertura a les necessitats actuals de
la ciutat, però el que ens amoïna és que les reivindicacions dels treballadors no siguin ateses
com cal i que s’usin sistemàticament per part de l’empresa com a eina de pressió cap als
interessos generals de la ciutat. Des de la CUP celebrem la decisió de liquidar el contracte
amb Fomento, però ens temem que això serà un punt i a part, ja que només amb un any
potser no ens en sortirem. A banda, sembla que aquí el que s’estigui volent sigui acontentar
l’avarícia d’una empresa que va acceptar un contracte a un preu determinat i que ara veiem
que vol guanyar més diners i, per això, ja els va bé trencar l’acord. Segurament ja saben que
tenen molts números de ser un altre cop l’empresa seleccionada.
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No votarem a favor d’aquest punt i ens hi abstindrem, perquè l’acord al qual s’ha arribat amb
Fomento manté el seu servei durant un any, fins a l’abril del 2020, amb un sobrecost de
222.802,85 € pels serveis extres i, sobretot, perquè donarem 700.000 € de més en concepte
de liquidació. Nosaltres no hi estem d’acord. Pensem que a partir d’ara cal plantejar un debat
sobre el model de gestió del servei de la brossa que contempli la gestió directa municipal i, en
el seu defecte, que s’afavoreixin iniciatives de tipus cooperatiu. Tenim l’oportunitat de redefinir
les necessitats i d’encarrilar Mataró en l’òrbita de les ciutats que aposten per una estratègia de
residu zero que arreu de Catalunya s’estan desplegant entorn a la recollida del porta a porta,
del reciclatge i de la reutilització de residus, aspectes que seran cabdals a l’hora de comptar
amb la CUP en un futur govern a la ciutat després de les eleccions del proper mes de maig.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
anuncia el seu vot favorable a aquest punt de l’ordre del dia, perquè és necessari arreglar el
contracte perquè els treballadors cobrin el que els pertoca. Ara bé, cal dir que per a nosaltres
la culpa no és de l’empresa. En tot cas, la culpa és de qui va fer els plecs de condicions per a
aquest contracte. Per cert, no va guanyar l’empresa que va presentar l’oferta més econòmica,
sinó que va guanyar la que suposadament oferia una millor prestació tècnica del servei, tal
com recull l’acta del ple extraordinari del juliol del 2014. Això és, doncs, imputable als requisits
que va posar l’Ajuntament i a la impossibilitat de tancar assumptes en aquesta casa (portem
dos mandats, vuit anys, amb assumptes que cuegen de mandats anteriors). En aquest cas, es
va enganyar els treballadors amb promeses que se’ls arreglaria la situació econòmica perquè
no fessin vaga i després no es van complir. També s’ha de dir que alguns de nosaltres vam
avisar, en aquell ple extraordinari, que això passaria. D’altra banda, hi ha una cosa que no
entenem i és la necessitat de rescindir avui aquest contracte. L’auditoria externa que s’ha fet
al servei que presta l’empresa diu que l’empresa no està incomplint el contracte, sinó que en
algun dels serveis està per sobre de les obligacions que té contretes. Per tant, es podia haver
pagat als treballadors el que els pertoca igual que s’ha fet amb el contracte del SAD, és a dir,
amb una modificació. No fem la modificació i fugim endavant perquè sabem que tenim un
problema a la ciutat que es diu neteja i recollida de brossa, que genera un gran malestar.
I el que estem fent avui, a dos mesos de les eleccions, és el que ja es va fer l’any 2007, per
exemple, quan es va aprovar construir una torre de 25 pisos a dues setmanes de les
eleccions. I el que no sabem és quan s’arreglarà el problema, perquè a la velocitat en què es
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fan els plecs, poden passar dos o tres anys. Ara els demano que em permetin llegir una part
de l’acta del ple extraordinari del juliol del 2014. En aquell ple dèiem:: “Ha sortit guanyadora
l’empresa que ha obtingut la millor valoració tècnica, i no la millor valoració econòmica, la qual
cosa ens sembla bé perquè la diferència econòmica entre una i altra no era substancial”. I
afegíem: “No ens agradaria que d’aquí a tres o quatre anys veiéssim un altre cop els mateixos
problemes que hem patit recentment. És a dir, no voldríem haver de tornar a negociar en
quatre o cinc anys perquè l’empresa ens demana més diners”.
Voldria parlar de la baixa de l’oferta. Nosaltres, quan comencem a veure baixes d’ofertes, ens
comencem a preocupar, perquè algú hi ha de perdre, o bé els treballadors, o bé el servei.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, en relació amb el contracte, recorda que estem en un moment en què la
ciutadania està molt descontenta amb el servei de neteja. I, a més, hi ha problemes laborals
en l’empresa contractista que han estat a punt de desencadenar una vaga. Davant d’això, és
poc comprensible que no es doni una resposta. Als ciutadans els costa entendre les rigideses
legals administratives, com ara la gestió de la neteja. Tots voldríem solucionar-ho de manera
immediata, però existeix tota una normativa legal i una tramitació administrativa que ens
impedeix donar resposta ràpida a les situacions. No obstant això, ens hem d’alegrar que
davant la situació que tenim el Govern hagi donat una resposta. S’ha produït una negociació,
molt vàlida al meu parer, i que avui es porta al ple en el sentit de rescindir el contracte de mutu
acord, sense contenciós, i això obre la possibilitat de començar una nova negociació i un nou
procés de licitació que reculli la nostra realitat per poder gaudir d’un servei de neteja com toca.
Quan les coses es fan bé, ens n’hem d’alegrar. Per tant, em costa pensar que hi pugui haver
grups polítics que avui no donin suport a aquest punt.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, considera que al Servei
de Contractacions se li gira molta feina, perquè se li ajunta la pròrroga del contracte del SAD,
la gossera, el Mataró Bus (quatre anys i algun més hem trigat a resoldre el contracte), el Pla
de Mobilitat... Em preocupa que no hàgim de contractar gent a Contractacions per poder
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abordar tota aquesta tasca. Si en tot aquest temps no han donat a l’abast, no sé si ara seran
capaços de gestionar un altre contracte més que se’ls suma i una ampliació d’un any.
D’altra banda, hem de canviar i plantejar-nos un nou model de gestió dels residus i hem de
veure aquesta gestió com una oportunitat rendible. D’això no hem parlat, ni tampoc de les
clàusules abusives als treballadors. Un dels problemes més greus que tenia aquest plec de
condicions eren les clàusules abusives contra els empleats. Probablement, amb algun
incompliment. Dit això, no és que no s’hagi tingut en compte el creixement de la ciutat, és que
no es va preveure, ni el canvi de model, ni el fet de voler tenir una Mataró neta com es mereix
la ciutadania. Des d’aquests governs no s’ha estimat la ciutadania ni la ciutat com cal. Si vostè
passeja pel carrer Maragall, per Cerdanyola, per Rocafonda, etc., veurà que els carrers estan
bruts. Tenim brossa al costat dels contenidors i no és perquè les persones siguin incíviques,
que n’hi pot haver, però n’hi ha molta més de responsable que fa la seva feina i la seva tasca.
Els irresponsables són les persones que han tancat aquest tipus de contracte en contra dels
treballadors i de la ciutat de Mataró. Nosaltres hi votarem a favor i felicitem els treballadors per
la bona feina i la unitat que han demostrat en aquesta lluita. Si alguna cosa hem de
reconèixer-los és la seva responsabilitat a l’hora de fer la seva feina, malgrat estar maltractats
per aquest consistori i per aquest tipus de contractes. Els agraeixo que vostès sí que s’estimin
la seva feina i la nostra ciutat, i que hagin estat units. És així com es guanyen les lluites i com
s’aconsegueix una ciutat més igualitària i com volen la nostra ciutat, amb gent que lluiti pels
seus drets en una ciutat progressista que avanci. Donarem suport a aquest acord, doncs,
malgrat que la solució arribi tard. I tenim les nostres reserves que això es pugui resoldre
d’aquí a un any en positiu. Sr. Ferrando, permeti’m la broma, l’enamorament entre Ciutadans i
PSC cada dia té més futur.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, en primer lloc, respecte
a les clàusules de revisió salarial, recorda que l’empresa concessionària va concursar, tot i
sabent-ho, considerant que aquesta clàusula seria invalidada per la llei, o que sinó, en negarse a fer-la efectiva, tal com ha succeït, forçant una vaga aconseguiria que l’Ajuntament
finalment hi fes front. Això no ha estat així i crec que cal felicitar la bona gestió de l’equip de
govern, en especial del Sr. Jerez, pel resultat obtingut. En el segon cas, el que fa referència a
les ineficiències o manca de dimensionament del contracte, entenem, com vam dir al 2016,
que l’empresa concessionària va confiar en la mecànica habitual de plantejar millores sobre
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les ineficiències detectades o sobre coses com, per exemple, el nombre de neteges de
contenidors, l’increment de freqüència de la recollida orgànica, la neteja als polígons o a les
platges, etc., cosa que implicaria, com va passar, diverses ampliacions de contracte i, en
conseqüència, la millora dels seus marges. En aquest cas, malgrat l’ampliació del servei del
2016, això ens costarà al voltant de 500.000 € més de liquidació i una nova ampliació de
200.000 € més de contracte. D’altra banda, tothom reconeix que els mecanismes de control i
fiscalització del servei no han estat adequats i l’import de les sancions per incompliment són
molt baixes i no representen, al nostre parer, cap estímul real per a la millora de l’eficiència.
Estem convençuts també que l’episodi conegut l’any passat, amb el vídeo que demostrava la
barreja de fraccions i que va acabar amb una multa de 150.000 € a l’empresa, va posar sobre
la taula, almenys com a percepció ciutadana, una certa manca de compromís de l’empresa
amb els objectius socials de reciclatge i una deslleialtat envers l’Ajuntament. Per tant,
nosaltres votarem a favor de la resolució del contracte.
Pel que fa al nou plec, pensem que ha d’incloure les millores salarials i les clàusules de revisió
convenients amb els treballadors, que han sigut els grans perjudicats d’aquesta situació. En
segon lloc, ha d’incorporar avenços com la sensorització de les àrees de recollida, l’increment
de l’eficiència de les rutes... Ens agradaria que es tingués en compte també, ara que Mataró
presideix i dirigeix el Consorci de Tractament de Brossa Comercial, el fet que el servei pugui
ser prestat per empreses amb participació pública, amb un model similar al de Resmar, amb
un 49%-51% entre el Consell Comarcal i Cespa, que ja opera a la comarca. La ciutat aporta el
negoci i, per tant, participa l’empresa, controla i té informació directa de la gestió del servei, té
un retorn econòmic i adquireix un coneixement molt útil per a estudiar una municipalització
d’aquest servei en concret. Finalment, els treballadors són els que coneixen la dinàmica, els
detalls, la pràctica de la feina en molts punts de la ciutat. Per tant, caldria tenir-los en
consideració a l’hora de redactar alguns punts, almenys, del plec de condicions.
Encara que sigui d’un altre tema, cal repensar també el tema de la brossa comercial, que, de
retruc, afecta de vegades els contenidors de la brossa normal, amb criteris de proporcionalitat
i disciplina.

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que,
malgrat les paraules del Sr. Torrents d’UGT i del seu company de Comissions Obreres, que
ens han dirigit durant l’audiència prèvia i que ens obliguen gairebé a votar favorablement a la
rescissió, vostès, com a Govern, es mereixerien que els hi votéssim en contra per diferents
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motius. En primer lloc, no ens sembla seriós com han portat aquest tema amb la resta de
grups municipals, a qui ara demanen el vot favorable, per resoldre la papereta de no haver-se
de sotmetre’s a una vaga de recollida d’escombraries. El contracte més important que té
l’Ajuntament, no només per la quantia econòmica, sinó per la importància d’un servei tan
cabdal com és la recollida de les escombraries i la neteja viària, i ens hem d’assabentar que
s’ha arribat a un acord de resolució d’aquest i del conflicte amb els treballadors pels sindicats
del Comitè de Treballadors de l’empresa que ens venen a veure a tots els grups municipals i
ens expliquen els acords als quals han arribat i la posició de l’Ajuntament envers el contracte.
La comissió informativa del passat 1 d’abril per explicar aquest tema abans de portar-lo al ple
va durar gairebé el mateix que el ple que havíem fet a les 9 h del matí d’aquell dia per escollir
les meses electorals, és a dir, cinc minuts. Van dir que tenien la informació penjada i res més.
A més, el passat 2 d’abril ja es publica que l’Ajuntament rescindeix el contracte de recollida de
la brossa. Cal, doncs, que votem en aquest ple? Un cop més, ens han demostrat quina és la
seva manera de portar els temes importants de veritat, i aquesta no és la forma responsable
que tenim de treballar i fer política. Menystenen els altres grups municipals i a aquestes
alçades de la legislatura, ja n’hi ha prou. Som conscients que el canvi de normativa en les
condicions laborals respecte de les que hi havia quan es van fer els plecs, que no permetien
en aquell moment ni clàusules d’actualització per IPC ni per millores salarials, i la poca
previsió que segurament va tenir FCC en fer la seva oferta, fan que avui dia aquest contracte
sigui inviable. Per això, malgrat que en aquell moment jo era la regidora responsable i penso
que es van fer uns bons plecs fruit d’un procés participatiu molt important com no s’havia fet
mai a la ciutat, amb participació dels treballadors de la mateixa empresa i molts ciutadans, és
evident que ni el moment econòmic era l’adequat ni les condicions de contractació que hi
havia aleshores poden donar resposta a les necessitats d’avui. És veritat que les empreses
com FCC aprofiten quan s’acosten eleccions municipals per demanar millores en el contracte,
ja que una amenaça de vaga faria molt de mal electoralment. Som conscients que si no se
soluciona aquest tema i es treu un nou concurs que garanteixi no només els drets dels
treballadors, sinó també el millor servei per a la ciutat, això ho acabaran pagant els ciutadans
de Mataró i no és el que nosaltres volem.
Vostès, com a Govern, avui es mereixerien que els hi votéssim en contra per la seva mala
gestió del problema envers els grups municipals, per la forma en què porten les coses
importants de la ciutat i per la poca responsabilitat que demostren de cara als problemes de
Mataró. Per això, nosaltres ens hi abstindrem.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
afegeix al que ha dit abans que en aquest punt es reconeix una liquidació de prop de 500.000
€ del 2017 i 2018 pels serveis prestats de més i que també es porta una modificació del
contracte que té un abast anual de 222.000 €, però que per al 2019, perquè ja hem consumit
alguns mesos, és de 165.000 €. Un any és un temps just, però si el prorrogàvem més d’un
any acabaríem amb el contracte. Liquidar un contracte implica posar un termini curt. Un any
ha de ser suficient. Gràcies als treballadors per la seva dedicació i vocació de servei a la
ciutat, al Comitè i als sindicats UGT i CC.OO., als tècnics i a l’empresa per entendre que la
solució millor és liquidar el contracte.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

20, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
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. (2),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (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 als regidor/a no adscrit/a (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

6, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (4) i corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2).

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. David Bote, Alcalde-President, el Sr. José
Manuel López, portaveu del grup municipal del PPC i el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del
grup municipal d’ERC-MES i la Sra. Isabel Martinez, regidora del grup municipal de CiU.
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MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 25.N DEL TEXT ÚNIC DELS

ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES
CONDICIONS

DE

TREBALL

DEL

PERSONAL

FUNCIONARI

I

L’ARTICLE 26.B.3) DEL TEXT ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS
VIGENTS

SOBRE

DETERMINACIÓ

DE

LES

TREBALL DEL PERSONAL LABORAL, DE

CONDICIONS

DE

L’AJUNTAMENT DE

MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent:

“Fets
1.- En data 7 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el pressupost
municipal definitiu per l’exercici 2019.
2.- Segons l’informe emès pel Servei de Gestió i Atenció a les Persones de data 19 de març
de 2019, en el pressupost municipal definitiu es va preveure, entre d’altres, un augment de les
partides pressupostàries referides a les hores extres del personal laboral i les gratificacions
per serveis extraordinaris del personal funcionari.
3.- En el si de la comissió negociadora del conveni col·lectiu, així com a la reunió de la mesa
general de negociació del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, portades a terme en
dates 21 de juny i 29 de novembre de 2018 i 14 de març de 2019 es va negociar i finalment
acordar la modificació de l’article 25.n del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal funcionari, així com de l’article 26.3.b.3)
del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball
del personal laboral, de l’Ajuntament de Mataró, els quals restaran redactats en els següents
termes:
Art. 25.- Conceptes retributius (del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de
Mataró)
(...)
n)

Gratificacions per serveis extraordinaris
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Són les destinades a retribuir els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària
de treball. En cap cas la prestació de serveis extraordinaris tindrà caràcter habitual i continuat,
i es limitarà al màxim; tampoc no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
acreditació.
En cap cas es consideraran serveis extraordinaris aquelles prolongacions de jornada o hores
treballades fora de la jornada laboral ordinària o en dies no laborables, que no hagin estat
prèviament autoritzades per la persona responsable jeràrquicament. Al seu torn, atès que les
normes d’execució del pressupost exigeixen informe de la Direcció de Recursos Humans per
poder autoritzar-ne el pagament, caldrà que aquestes persones responsables en demanin
autorització prèvia, llevat dels casos d’urgència extraordinària.
L’excés d’hores treballades s’intentarà compensar amb temps de repòs, sempre que les
necessitats del servei ho permetin. En tot cas, les hores extraordinàries fetes en dia no
laborable segons el calendari laboral general, seran retribuïdes econòmicament
Els criteris que regulen aquesta gratificació són els següents:


Compensació
El criteri de compensació d’hores serà:





Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora i 1/2 de
descans.
Una hora extraordinària efectuada en dissabte o vigília de festiu, es compensarà amb 1 hora i
3/4 de descans.
Una hora extraordinària feta en horari nocturn es compensarà amb 2 hores de descans. A
aquests efectes, tindrà la consideració d’hora nocturna l’efectuada entre les 22.00 hores i les
6.00 del matí.
La compensació de les hores es realitzarà durant l’exercici. Si per causes imputables al
Servei no és possible, seran retribuïdes econòmicament.



Retribució econòmica
Quan no sigui possible la compensació horària per no permetre-ho les necessitats del servei
s'abonarà econòmicament, segons la taula següent:

A1
A2
C1
C2
AP

Laborable
29,00 €
25,00 €
21,50 €
20,00 €
18,00 €

Dissabte
33,00 €
28,50 €
25,50 €
22,00 €
19,50 €

Festiva o
Nocturna
37,00 €
32,50 €
29,50 €
24,00 €
21,00 €

Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.
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Les gratificacions extraordinàries es faran efectives a mes vençut. Serà necessari que cada
Servei faciliti a la Direcció de Recursos Humans la informació sobre els serveis extraordinaris
realitzats abans del dia 5 de cada mes.


Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral en dies d’especial rellevància
En atenció a la dificultat que representa per a la conciliació de la vida laboral i familiar , es
consideraran hores extraordinàries d’especial rellevància, les següents:





Hores fetes entre les 22 h del dia 23 de juny fins les 22 h del dia 24 de juny.
Hores fetes entre les 22 h del dia 24 de desembre fins les 22 h del dia 26 de desembre.
Hores fetes entre les 22 h del dia 31 de desembre fins les 22 h del dia 1 de gener.
La retribució dels serveis extraordinaris fets en aquestes dates, que sempre tindrà caràcter
econòmic, es concretarà de la següent manera:



Un pagament fix de 100,00 € cada vegada que la persona hagi estat requerida, amb
independència del grup de titulació o categoria laboral, llevat que les hores extraordinàries es
facin com a continuació de la jornada ordinària de treball sense interrupció d’aquesta.



Retribució de les hores extraordinàries segons la següent taula:

Grup
A1
A2
C1
C2
AP

Preu fix (*)
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Dies
d’especial
rellevància
55,50 €/h
48,75 €/h
44,25 €/h
36,00 €/h
31,50 €/h

(*) Llevat del cas en que les hores extraordinàries es facin
com a continuació de la jornada habitual sense interrupció
d’aquesta

Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.


Límits
El personal només tindrà l'obligació de prestar serveis extraordinaris en els seus dies festius
sempre que necessitats extraordinàries i inexcusables ho motivin. En aquest cas caldrà
prèviament un decret d'Alcaldia o regidor/a delegat/da on constin els motius, el dia, les hores i
el personal funcionari afectat per la prestació dels serveis extraordinaris.
El còmput anyal per persona de gratificacions extraordinàries no podrà excedir en cap cas de
60 hores. A aquests efectes la Direcció de Recursos Humans vetllarà perquè es compleixi.”
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Art. 26.- Conceptes retributius
(...)
b.3) Per qualitat o quantitat de treball
(...)
Hores extraordinàries
Són les destinades a retribuir els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària
de treball. En cap cas la prestació de serveis extraordinaris tindrà caràcter habitual i continuat,
i es limitarà al màxim; tampoc no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
acreditació.
En cap cas es consideraran hores extraordinàries aquelles prolongacions de jornada o hores
treballades fora de la jornada laboral ordinària o en dies no laborables, que no hagin estat
prèviament autoritzades per la persona responsable jeràrquicament. Al seu torn, atès que les
normes d’execució del pressupost exigeixen informe de la Direcció de Recursos Humans per
poder autoritzar-ne el pagament, caldrà que aquestes persones responsables en demanin
autorització prèvia, llevat dels casos d’urgència extraordinària.
L’excés d’hores treballades s’intentarà compensar amb temps de repòs, sempre que les
necessitats del servei ho permetin. En tot cas, les hores extraordinàries fetes en dia no
laborable segons el calendari laboral general, seran retribuïdes econòmicament
Els criteris que regulen aquesta gratificació són els següents:


Compensació
El criteri de compensació d’hores serà:





Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora i 1/2 de
descans.
Una hora extraordinària efectuada en dissabte o vigília de festiu, es compensarà amb 1 hora i
3/4 de descans.
Una hora extraordinària feta en horari nocturn es compensarà amb 2 hores de descans. A
aquests efectes, tindrà la consideració d’hora nocturna l’efectuada entre les 22.00 hores i les
6.00 del matí.
La compensació de les hores es realitzarà durant l’exercici. Si per causes imputables al
Servei no és possible, seran retribuïdes econòmicament.



Retribució econòmica
Quan no sigui possible la compensació horària per no permetre-ho les necessitats del servei
s'abonarà econòmicament, segons la taula següent:

A1

Festiva o
Laborable Dissabte Nocturna
29,00 €
33,00 € 37,00 €
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A2
C1
C2
AP

25,00 €
21,50 €
20,00 €
18,00 €

28,50 €
25,50 €
22,00 €
19,50 €

32,50 €
29,50 €
24,00 €
21,00 €

Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.
En referència al personal que ocupi algun lloc dels relacionats a l’annex 14 d’aquest conveni
(que recull el preu de les hores extraordinàries consolidades), al qual l’aplicació d’aquesta
retribució li suposés una pèrdua, seguirà percebent l’import detallat a l’annex esmentat, que
no serà actualitzat, fins que el preu de l’hora aplicable ordinàriament absorbeixi la diferència.
Les gratificacions extraordinàries es faran efectives a mes vençut. Serà necessari que cada
Servei faciliti a la Direcció de Recursos Humans la informació sobre els serveis extraordinaris
realitzats abans del dia 5 de cada mes.


Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral en dies d’especial rellevància
En atenció a la dificultat que representa per a la conciliació de la vida laboral i familiar , es
consideraran hores extraordinàries d’especial rellevància, les següents:





Hores fetes entre les 22 h del dia 23 de juny fins les 22 h del dia 24 de juny.
Hores fetes entre les 22 h del dia 24 de desembre fins les 22 h del dia 26 de desembre.
Hores fetes entre les 22 h del dia 31 de desembre fins les 22 h del dia 1 de gener.
La retribució dels serveis extraordinaris fets en aquestes dates, que sempre tindrà caràcter
econòmic, es concretarà de la següent manera:



Un pagament fix de 100,00 € cada vegada que la persona hagi estat requerida, amb
independència del grup de titulació o categoria laboral, llevat que les hores extraordinàries es
facin com a continuació de la jornada ordinària de treball sense interrupció d’aquesta.



Retribució de les hores extraordinàries segons la següent taula:

Grup
A1
A2
C1
C2
AP

Preu fix (*)
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Dies
d’especial
rellevància
55,50 €/h
48,75 €/h
44,25 €/h
36,00 €/h
31,50 €/h

(*) Llevat del cas en que les hores extraordinàries es facin
com a continuació de la jornada habitual sense interrupció
d’aquesta
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Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.


Límits
El personal només tindrà l'obligació de prestar serveis extraordinaris en els seus dies festius
sempre que necessitats extraordinàries i inexcusables ho motivin. En aquest cas caldrà
prèviament un decret d'Alcaldia o regidor/a delegat/da on constin els motius, el dia, les hores i
el personal funcionari afectat per la prestació dels serveis extraordinaris.
El còmput anyal per persona de gratificacions extraordinàries no podrà excedir en cap cas de
60 hores. A aquests efectes la Direcció de Recursos Humans vetllarà perquè es compleixi.
Fonaments de dret
L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, EBEP), regula les
matèries objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències
de cada Administració Pública. I, concretament, la lletra b) “La determinació i aplicació de les
retribucions complementàries dels funcionaris.”
L’article 33.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local,
estableix que correspon al Ple la fixació de la quantia de les retribucions.
En virtut de l’anterior, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
PROPOSA al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar l’article 25.n del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, amb
la següent redacció:
“Art. 25.- Conceptes retributius
(...)
n)

Gratificacions per serveis extraordinaris

Són les destinades a retribuir els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària
de treball. En cap cas la prestació de serveis extraordinaris tindrà caràcter habitual i continuat,
i es limitarà al màxim; tampoc no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
acreditació.
En cap cas es consideraran serveis extraordinaris aquelles prolongacions de jornada o hores
treballades fora de la jornada laboral ordinària o en dies no laborables, que no hagin estat
prèviament autoritzades per la persona responsable jeràrquicament. Al seu torn, atès que les
normes d’execució del pressupost exigeixen informe de la Direcció de Recursos Humans per
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poder autoritzar-ne el pagament, caldrà que aquestes persones responsables en demanin
autorització prèvia, llevat dels casos d’urgència extraordinària.
L’excés d’hores treballades s’intentarà compensar amb temps de repòs, sempre que les
necessitats del servei ho permetin. En tot cas, les hores extraordinàries fetes en dia no
laborable segons el calendari laboral general, seran retribuïdes econòmicament
Els criteris que regulen aquesta gratificació són els següents:


Compensació
El criteri de compensació d’hores serà:





Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora i 1/2 de
descans.
Una hora extraordinària efectuada en dissabte o vigília de festiu, es compensarà amb 1 hora i
3/4 de descans.
Una hora extraordinària feta en horari nocturn es compensarà amb 2 hores de descans. A
aquests efectes, tindrà la consideració d’hora nocturna l’efectuada entre les 22.00 hores i les
6.00 del matí.
La compensació de les hores es realitzarà durant l’exercici. Si per causes imputables al
Servei no és possible, seran retribuïdes econòmicament.



Retribució econòmica
Quan no sigui possible la compensació horària per no permetre-ho les necessitats del servei
s'abonarà econòmicament, segons la taula següent:

A1
A2
C1
C2
AP

Laborable
29,00 €
25,00 €
21,50 €
20,00 €
18,00 €

Dissabte
33,00 €
28,50 €
25,50 €
22,00 €
19,50 €

Festiva o
Nocturna
37,00 €
32,50 €
29,50 €
24,00 €
21,00 €

Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.
Les gratificacions extraordinàries es faran efectives a mes vençut. Serà necessari que cada
Servei faciliti a la Direcció de Recursos Humans la informació sobre els serveis extraordinaris
realitzats abans del dia 5 de cada mes.


Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral en dies d’especial rellevància
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En atenció a la dificultat que representa per a la conciliació de la vida laboral i familiar , es
consideraran hores extraordinàries d’especial rellevància, les següents:




Hores fetes entre les 22 h del dia 23 de juny fins les 22 h del dia 24 de juny.
Hores fetes entre les 22 h del dia 24 de desembre fins les 22 h del dia 26 de desembre.
Hores fetes entre les 22 h del dia 31 de desembre fins les 22 h del dia 1 de gener.
La retribució dels serveis extraordinaris fets en aquestes dates, que sempre tindrà caràcter
econòmic, es concretarà de la següent manera:



Un pagament fix de 100,00 € cada vegada que la persona hagi estat requerida, amb
independència del grup de titulació o categoria laboral, llevat que les hores extraordinàries es
facin com a continuació de la jornada ordinària de treball sense interrupció d’aquesta.



Retribució de les hores extraordinàries segons la següent taula:

Grup
A1
A2
C1
C2
AP

Preu fix (*)
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Dies
d’especial
rellevància
55,50 €/h
48,75 €/h
44,25 €/h
36,00 €/h
31,50 €/h

(*) Llevat del cas en que les hores extraordinàries es
facin com a continuació de la jornada habitual sense
interrupció d’aquesta
Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.


Límits
El personal només tindrà l'obligació de prestar serveis extraordinaris en els seus dies festius
sempre que necessitats extraordinàries i inexcusables ho motivin. En aquest cas caldrà
prèviament un decret d'Alcaldia o regidor/a delegat/da on constin els motius, el dia, les hores i
el personal funcionari afectat per la prestació dels serveis extraordinaris.
El còmput anyal per persona de gratificacions extraordinàries no podrà excedir en cap cas de
60 hores. A aquests efectes la Direcció de Recursos Humans vetllarà perquè es compleixi.”
SEGON.- Modificar l’article 26.3.b.3) del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, amb la
següent redacció:
Art. 26.- Conceptes retributius
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(...)
b.3) Per qualitat o quantitat de treball
(...)
Hores extraordinàries
Són les destinades a retribuir els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada ordinària
de treball. En cap cas la prestació de serveis extraordinaris tindrà caràcter habitual i continuat,
i es limitarà al màxim; tampoc no podran ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la seva
acreditació.
En cap cas es consideraran hores extraordinàries aquelles prolongacions de jornada o hores
treballades fora de la jornada laboral ordinària o en dies no laborables, que no hagin estat
prèviament autoritzades per la persona responsable jeràrquicament. Al seu torn, atès que les
normes d’execució del pressupost exigeixen informe de la Direcció de Recursos Humans per
poder autoritzar-ne el pagament, caldrà que aquestes persones responsables en demanin
autorització prèvia, llevat dels casos d’urgència extraordinària.
L’excés d’hores treballades s’intentarà compensar amb temps de repòs, sempre que les
necessitats del servei ho permetin. En tot cas, les hores extraordinàries fetes en dia no
laborable segons el calendari laboral general, seran retribuïdes econòmicament
Els criteris que regulen aquesta gratificació són els següents:


Compensació
El criteri de compensació d’hores serà:





Una hora extraordinària efectuada en dia laborable es compensarà amb 1 hora i 1/2 de
descans.
Una hora extraordinària efectuada en dissabte o vigília de festiu, es compensarà amb 1 hora i
3/4 de descans.
Una hora extraordinària feta en horari nocturn es compensarà amb 2 hores de descans. A
aquests efectes, tindrà la consideració d’hora nocturna l’efectuada entre les 22.00 hores i les
6.00 del matí.
La compensació de les hores es realitzarà durant l’exercici. Si per causes imputables al
Servei no és possible, seran retribuïdes econòmicament.



Retribució econòmica
Quan no sigui possible la compensació horària per no permetre-ho les necessitats del servei
s'abonarà econòmicament, segons la taula següent:

A1
A2
C1

Laborable
29,00 €
25,00 €
21,50 €

Dissabte
33,00 €
28,50 €
25,50 €

Festiva o
Nocturna
37,00 €
32,50 €
29,50 €
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C2
AP

20,00 €
18,00 €

22,00 €
19,50 €

24,00 €
21,00 €

Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.
En referència al personal que ocupi algun lloc dels relacionats a l’annex 14 d’aquest conveni
(que recull el preu de les hores extraordinàries consolidades), al qual l’aplicació d’aquesta
retribució li suposés una pèrdua, seguirà percebent l’import detallat a l’annex esmentat, que
no serà actualitzat, fins que el preu de l’hora aplicable ordinàriament absorbeixi la diferència.
Les gratificacions extraordinàries es faran efectives a mes vençut. Serà necessari que cada
Servei faciliti a la Direcció de Recursos Humans la informació sobre els serveis extraordinaris
realitzats abans del dia 5 de cada mes.


Serveis extraordinaris fora de la jornada laboral en dies d’especial rellevància
En atenció a la dificultat que representa per a la conciliació de la vida laboral i familiar , es
consideraran hores extraordinàries d’especial rellevància, les següents:





Hores fetes entre les 22 h del dia 23 de juny fins les 22 h del dia 24 de juny.
Hores fetes entre les 22 h del dia 24 de desembre fins les 22 h del dia 26 de desembre.
Hores fetes entre les 22 h del dia 31 de desembre fins les 22 h del dia 1 de gener.
La retribució dels serveis extraordinaris fets en aquestes dates, que sempre tindrà caràcter
econòmic, es concretarà de la següent manera:



Un pagament fix de 100,00 € cada vegada que la persona hagi estat requerida, amb
independència del grup de titulació o categoria laboral, llevat que les hores extraordinàries es
facin com a continuació de la jornada ordinària de treball sense interrupció d’aquesta.



Retribució de les hores extraordinàries segons la següent taula:

Grup
A1
A2
C1
C2
AP

Preu fix (*)
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

Dies
d’especial
rellevància
55,50 €/h
48,75 €/h
44,25 €/h
36,00 €/h
31,50 €/h

(*) Llevat del cas en que les hores extraordinàries es facin
com a continuació de la jornada habitual sense interrupció
d’aquesta
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Aquests imports s’incrementaran anualment en un percentatge igual al que prevegi la llei de
pressupostos generals de l’Estat per al conjunt de les retribucions del personal funcionari
públic.


Límits
El personal només tindrà l'obligació de prestar serveis extraordinaris en els seus dies festius
sempre que necessitats extraordinàries i inexcusables ho motivin. En aquest cas caldrà
prèviament un decret d'Alcaldia o regidor/a delegat/da on constin els motius, el dia, les hores i
el personal funcionari afectat per la prestació dels serveis extraordinaris.
El còmput anyal per persona de gratificacions extraordinàries no podrà excedir en cap cas de
60 hores. A aquests efectes la Direcció de Recursos Humans vetllarà perquè es compleixi.
TERCER.- S’acorda que aquesta modificació s’aplicarà de forma efectiva des de la seva
aprovació pel Ple municipal.
QUART.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Mataró. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

19, corresponent als membres del grup municipal Socialista (5),
corresponent

als

membres

del

grup

municipal

d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (1), 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 als regidor/a no
adscrit/a (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

3, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió.

39

En aquests moments es reincorporen a la sessió el Sr. David Bote, Alcalde-President, el Sr.
José Manuel López, portaveu del grup municipal del PPC i la Sra. Isabel Martínez, regidora
del grup municipal de CIU.

S’absenta de la sessió el Sr. Miquel Angel Vadell, regidor del grup municipal Socialista.

8 -

APROVACIÓ DE LA PRIMERA BORSA DE TREBALL AMB

TERMINI PERMANENT D’INSCRIPCIÓ I CREACIÓ DE LLISTES
D’ESPERA I APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE GESTIÓ D’AQUESTES
LLISTES

D’ESPERA

NOMENAMENTS

PER

CONTRACTACIONS

TEMPORALS

INTERINS QUE S’ANNEXARÀ A

I

LES BASES

GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE
COBERTURA TEMPORAL I DEFINITIVA DE LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent:

“Antecedents
1.- L’any 2014, es va crear un grup de treball paritari, amb l’objectiu d’elaborar un únic
document més fàcil i entenedor, que regulés tots els processos selectius de forma conjunta.
Fruit de les reunions efectuades en aquest grup de treball, es va consensuar dos models de
bases reguladores:
• BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE COBERTURA
DEFINITIVA DE PLACES PER LA VIA DE LA CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ
TEMPORAL (COT): consolidació de l’ocupació temporal, per les places cobertes
interinament sense interrupció des de 1/1/2015, que quedaran sense efectes quan
finalitzin les convocatòries amb el distintiu COT.
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• BASES GENERALS ORDINÀRIES: Substitueixen les tres bases generals aprovades
l’any 2008 (promoció interna, modalitat lliure i interins/temporals).
Aquests dos textos es varen aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament de Mataró en data 17
de gener de 2019 i es varen publicar al BOP en data 5 de febrer de 2019.
2.- En el punt 14 de les bases generals ordinàries es va incloure una disposició transitòria que
determinava que mentre no s’aprovés una regulació general sobre la gestió de les llistes
d’espera, es mantindria en vigor de forma transitòria allò regulat a les bases generals de 2008
en aquesta matèria i, en conseqüència, també els criteris generals de gestió de les llistes
d’espera publicats a la pàgina web d’aquesta corporació i els articles 8.2 i 8.4 de l’acord de
condicions del personal funcionari i del conveni col•lectiu del personal laboral.
3.- Fruit d’aquest compromís de regulació de les llistes d’espera, es va crear un grup de treball
paritari que va consensuar dos textos a annexar a les bases generals ordinàries: el primer, un
document relatiu a la creació d’una borsa de treball de l’Ajuntament amb un termini permanent
d’inscripció i creació de llistes d’espera; i el segon, un text regulador de la gestió de les llistes
d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins a l’Ajuntament de Mataró.
Tots dos textos s’han aprovat per unanimitat tant a la mesa general de negociació del
personal funcionari, com a la comissió negociadora del conveni col•lectiu de l’Ajuntament de
Mataró en dates 14 i 21 de març de 2019.
S’acompanyen en el present expedient, els dos documents relatius a la creació d’una borsa de
treball amb termini permanent d’inscripció i creació de llistes d’espera, i a la gestió de les
llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins a l’Ajuntament de
Mataró.
4.- En conseqüència, es proposa deixar sense efecte els articles 8.2 i 8.4 del text únic dels
acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal
funcionari de l’Ajuntament de Mataró i text únic dels acords municipals vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró,
relatius als nomenaments interins i a les llistes d’espera, els quals resten substituïts per
aquests dos documents relatius a la creació d’una borsa de treball amb termini permanent
d’inscripció i creació de llistes d’espera i la gestió d’aquestes llistes d’espera per
contractacions temporals i nomenaments interins que s’annexaran a les bases generals
reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de plantilla
de l’Ajuntament de Mataró.
5.- Així mateix, es proposa deixar sense efecte el punt 14 de les bases generals reguladores
dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de la plantilla de
l’Ajuntament de Mataró, el qual resta substituït pels esmentats annexes que regulen la gestió
de les llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins.
Fonaments de Dret
1.- L’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) estableix que el municipi té
naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius.
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L’article 8 del TRLMRLC esmentat inclou com a potestats dels ens locals, entre d’altres, la
potestat d’autoorganització i la de programació o de planificació.
2.- En relació a l’òrgan competent per a la seva aprovació, l’article 22.i de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre les competències del Ple, atribueix a
aquest òrgan, entre altres eines de gestió de recursos humans, l’aprovació de les bases de les
proves per a la selecció de personal i els concursos de provisió de llocs de treball. En aquest
sentit, els dos textos que es proposen aprovar modifiquen el punt 14 de les bases generals
reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de plantilla
de l’Ajuntament de Mataró i s’acompanyaran com a annexes a les mateixes.
L’article 23 de la mateixa norma, cita l’anterior com una de les competències indelegables i
reservades al Ple.
3.- S’ha complert amb el tràmit de negociació amb la representació dels/ de/les
treballadors/es, en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de
treball i plans i instruments de planificació de recursos humans, de conformitat amb allò
establert a l’article 37.1.c del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. No obstant, cal fer esment al
segon apartat del mateix article, lletres A i E, les quals exclouen de l’obligatorietat de la
negociació de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats
organitzatives i la regulació i determinació concreta, en cada cas, dels sistemes, criteris,
òrgans i procediments d’accés a l’ocupació pública i la promoció professional.
En aquest sentit, en sessions de dates 14 i 21 de març de 2019, tant la mesa general de
negociació del personal funcionari, com la comissió negociadora del conveni col•lectiu de
l’Ajuntament de Mataró han acordat per unanimitat aprovar el contingut dels documents
relatius a la borsa de treball de l’Ajuntament amb termini permanent d’inscripció i creació de
llistes d’espera i els criteris de gestió de les llistes d’espera per contractacions temporals i
nomenaments interins a l’Ajuntament de Mataró, quines actes s’incorporen igualment al
present expedient.
En virtut de l’anterior, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
PROPOSA al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Deixar sense efecte els articles 8.2 i 8.4 del text únic dels acords municipals vigents
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de
Mataró i text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, relatius als nomenaments interins i a
les llistes d’espera.
SEGON.- Aprovar els dos documents relatius a la creació d’una borsa de treball amb termini
permanent d’inscripció i creació de llistes d’espera i la gestió d’aquestes llistes d’espera per
contractacions temporals i nomenaments interins i annexar-los a les bases generals
reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de plantilla
de l’Ajuntament de Mataró.
TERCER.- Deixar sense efecte el punt 14 de les bases generals reguladores dels processos
selectius de cobertura temporal i definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró,
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el qual resta substituït pels esmentats annexes que regulen la gestió de les llistes d’espera per
contractacions temporals i nomenaments interins.
QUART.- S’acorda que aquestes modificacions s’aplicaran de forma efectiva des de la seva
aprovació pel Ple municipal.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Mataró.”

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup
municipal d’ERC-MES.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

Servei d’Estratègia i Governança

9 -

DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE

11-3-2019

RELATIU

A

L’APROVACIÓ

DEL

PROTOCOL

D’ELABORACIÓ DE CARTA DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ I CARTA DE SERVEIS DEL SERVEI PÚBLIC DE CONSUM.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
dóna compte de l’acord següent:
“Relació de fets
El govern municipal, en el marc del seu compromís pel Bon Govern, l’Ètica i la Transparència,
ha iniciat un procés d’elaboració de Cartes de servei com a instrument de gestió i millora
contínua de la qualitat així com de diàleg permanent entre expectatives i prestacions.
Aquest sistema de gestió de la qualitat, basat en les Cartes de Serveis, no només ens
permetrà donar resposta als nous reptes dels serveis públics sinó també donar compliment als
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requeriments de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament a la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.
Inicialment, i a partir de la creació d’un equip de treball liderat tècnicament des de la Gerència
Municipal a través del Servei d’Estratègia i Governança, amb la participació d’un equip
multidisciplinar de professionals que es troben adscrits a altres unitats organitzatives (Àrea de
Drets Socials i Serveis a les Persones, la Direcció de Recursos Humans, la Direcció de
Seguretat Pública, la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica, el Servei de Salut i Consum
i el Servei de Llicències i disciplina Obres i Activitats), ha elaborat un protocol marc per a la
confecció de les diferents Cartes de Servei de l’organització. Així mateix,seguint aquest
protocol marc s’ha elaborat per part del servei responsable una proposta de Carta del Servei
de Consum que inclou a més d’altres apartats, els seus compromisos de qualitat i indicadors
de seguiment.
Fonaments de dret
1. La ratificació d’aquest protocol així com de la Carta de Serveis del Servei Públic de
Consum es fonamenta en l’article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern que indica que “ l’Administració
pública ha d’incloure les cartes de serveis dins del marc regulador dels serveis públics
bàsics”.
2. La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix el dret de tots els ciutadans en
condicions d’igualtat a uns serveis públics de qualitat.
Així mateix determina que les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de
serveis a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals com a instruments de
millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vigent.
En conseqüència, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern proposa a la
Junta Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Protocol d’elaboració de cartes de serveis de l’Ajuntament de Mataró i de
la Carta de Serveis del Servei Públic de Consum.
Segon. Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament en la propera sessió
que celebri”.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que en el seu
informe el Defensor del Ciutadà ja ho ha dit i ha donat molta importància a la Carta de Serveis
de Consum. Tal com vaig dir a la comissió informativa, i davant la participació de l’equip del
Servei de Llicències, d’Activitats i Obres, considerem que abans d’elaborar protocols i cartes
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de serveis s’ha de procurar que el servei funcioni i, en aquest cas, el Servei de Llicències s’ha
convertit una mica en un fre per a l’activitat econòmica de la ciutat. En termes de concessió de
llicències, s’està parlant de mesos. Enhorabona per les cartes de servei, però alguns serveis
concrets requereixen més acció i activitat tècnica i menys basar-ho tot en les ordenances.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
afegeix que, al marge de les cartes de servei, respecte als serveis pròpiament dits, fa temps
que s’estan treballant temes d’organització de tres serveis fonamentals: Serveis Econòmics,
per unes causes; Serveis de Llicències, per unes altres; i Serveis Socials. Per tant, abordarem
la reorganització d’aquests tres serveis abans de generar les cartes.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Anna Salicrú, regidora del grup municipal
d’ERC-MES.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

10 - APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES
BASES D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ
D’OBRES DE RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA EN BÉNS
INCLOSOS

A

EMBLEMÀTICS

L’INVENTARI
I

EN

D’ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS

SITUATS

I

ELEMENTS
EN

EDIFICIS

CATALOGATS AL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, presenta la proposta següent:
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“En decret de 21 de febrer de 2019, la regidora delegada d'Urbanisme, Desenvolupament
Econòmic i Cultura, ha aprovat l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de les bases
d’atorgament de subvencions per la realització d’obres de restauració, conservació i millora en
béns inclosos a l’Inventari d’establiments i elements emblemàtics i en establiments situats en
edificis catalogats al pla especial del patrimoni arquitectònic.
Ha estat traslladada als grups municipals als efectes de presentació d’esmenes en el termini
de 15 dies, en compliment de l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, sense que
n’hagin presentat dins del termini concedit.
És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions als titulars i llogaters de béns
immobles i mobles inclosos a l’Inventari d’Establiments i elements emblemàtics de la Ciutat de
Mataró i dels establiments situats en edificis catalogats al Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic de Mataró en les categories A i B, on s’hagin de realitzar obres de restauració,
conservació i millora amb repercussió directa sobre els béns i elements esmentats.
Les obres de restauració i conservació objecte d’ajut econòmic hauran d’anar orientades a
preservar i conservar els elements significatius dels establiments i elements emblemàtics
inclosos a l’inventari (façanes, aparadors, portes, finestres, rètols, anuncis, mobiliari comercial
...) pel valor patrimonial, la identitat cultural i la singularitat que aporten a la ciutat.
Les actuacions de millora hauran d’anar dirigides, bàsicament, a la reubicació dels aparells
d’aire condicionat, així com d’instal·lacions i d’altres elements tècnics visibles des del carrer i
a l’adequació dels rètols dels establiments a la normativa vigent per tal d’evitar, o bé molèsties
a tercers o bé la contaminació visual que interfereix sobre la composició arquitectònica de les
façanes catalogades d’aquests béns immobles.
La subvenció serà del 30% del pressupost subvencionable, establert en un màxim de 5.000 €.
Vist l’informe jurídic; l’article 17 de la Llei 38/2003, General de subvencions; l’article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya; els articles 22.2.d), 49, 65 i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local, i els articles 62 a 66 i 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les bases d’atorgament de
subvencions per la realització d’obres de restauració, conservació i millora en béns inclosos a
l’Inventari d’establiments i elements emblemàtics i en establiments situats en edificis
catalogats al pla especial del patrimoni arquitectònic.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària,
en el tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança en cas de no presentar-se
reclamacions ni suggeriments.”
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, celebra
que el Govern hagi posat fil a l’agulla, tal com ja van reclamar des de la CUP en una proposta
de resolució presentada al ple de març, en què dèiem que el Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic de l’any 99 contempla mesures de foment, tant ajuts municipals com ajuts
d’altres administracions per a la conservació i rehabilitació dels edificis singulars, però que
aquestes mesures ni es concretaven ni s’havien desplegat ni s’havien establert uns terminis
per assegurar-ne el compliment. Així doncs, estarem pendents d’aquesta ordenança i veurem
com es desplega. Hi votarem favorablement.

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal de VOLEMataró, anuncia el vot positiu.
Des de VOLEMataró estem a favor de la realització d’obres de restauració, conservació i
millora de tota mena de béns que estiguin al Catàleg Especial del Patrimoni Arquitectònic,
però esperem que no se’n faci clientelisme. Una altra cosa és que ja va essent hora de fer
com fan a Girona, que cuiden el seu patrimoni i el posen en alça. D’altra banda, suposem que
ja s’està treballant a incloure els establiments emblemàtics de la ciutat, com fa el model gironí.
Seguirem treballant per portar la veu de la gent de Mataró, vinguin d’on vinguin. I menys
parlar d’ètica, de símbols i de protegir alguns regidors, i més treballar per solucionar els
problemes reals dels mataronins, a qui no només afecten les polítiques locals, sinó també les
autonòmiques, les estatals i les europees. Alguns semblen els mals estudiants que deixen per
a última hora la feina que fa temps que s’havia d’haver fet i van de despatx en despatx per
poder portar les propostes al ple.

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, celebra que es
pugui tirar endavant aquesta ordenança, perquè hi havia una mancança en poder destinar
d’una manera ordenada, raonada i sense fer clientelisme, el patrimoni de la ciutat. Això
ajudarà els propietaris a conservar aquest patrimoni, cosa que no s’havia pogut fer anys
enrere. Hem de pensar que l’any 2011 el romanent que ens vam trobar a l’Ajuntament era de
-12 milions i, per tant, ho vam tenir molt difícil per tirar endavant projectes que apostessin per
donar subvencions i ajuts. Celebro que la situació econòmica hagi canviat i que es pugui tirar
endavant aquesta iniciativa. El nostre vot serà positiu.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

11 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU

PLA DE

MILLORA

URBANA PMU-05 ILLA 1A. TORRE BARCELÓ.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, retira aquest punt després que el Govern hagi escoltat totes les parts i mantingut
converses al respecte.

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Alcalde, David Bote i la Sra. Marisa
Merchan, regidora del grup municipal Socialista.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Miquel Angel Vadell, regidor del grup
municipal Socialista.

12 - APROVACIÓ

DEFINITIVA

DE

L’ESTUDI DE

DETALL

DEL

CARRER ALTAFULLA, 62-64.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, presenta la proposta següent:
“L’11 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment l’Estudi de detall del
carrer Altafulla, 62-64, presentat i promogut per Simo&Parada SL.
Ha estat sotmès a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant publicació al BOP de 19
de febrer de 2019 i a La Vanguardia de 18 de febrer de 2019, al tauler d’edictes electrònic i a
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la web municipal. També han estat notificats individualment els propietaris de les finques del
costat.
En període d’informació pública i evacuació d’informes dels Serveis municipals, no s’han
presentat al·legacions.
Vist l’informe jurídic; l’article 78 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació; la
Disposició Transitòria Onzena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, i els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, proposo al Ple de
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall del carrer Altafulla, 62-64, presentat i
promogut per Simo&Parada SL.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall i les serves normes en el
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb els articles 107.1 del Text refós de la Llei
d'urbanisme i 70.1 de la Llei de Bases de Règim Local.
Tercer.- Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la
Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel tràmit d’assabentat.
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades, als efectes escaient.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (4),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (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 als regidor/a no adscrit/a (2).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular.
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Es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde, David Bote

En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Francesc Teixidó, i la Sra. Anna Salicrú,
portaveu i regidora del grup municipal d’ERC-MES, el Sr. Juli Cuéllar, portaveu del grup
municipal de la CUP.

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

13 - APROVAR EL NOU NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL
GRUP

MUNICIPAL

VOLEMATARÓ

AL

CONSELL

ESCOLAR

MUNICIPAL.
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“RELACIÓ DE FETS
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d’agost de 2016, es va publicar,
íntegrament, el text del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró, que va esdevenir
definitiu un cop finalitzat el termini per presentar al·legacions i/o suggeriments.
FONAMENTS DE DRET
L’article cinquè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que la seva
composició, entre altres vocals, és la següent:
Corporació municipal: la representació de l’Ajuntament estarà formada per un/a representant
de cada grup polític municipal.
L’article setè estableix que el nomenament i cessament dels vocals s’efectuarà per acord de
l’Ajuntament en Ple, en el cas dels representants de la Corporació municipal, i per decret
d’Alcaldia, en la resta de vocals.
CONCLUSIÓ
D’acord amb l’informe de la cap del Servei d’Educació de data 20 de febrer de 2019 cal
aprovar el nomenament d’un vocal del CEM en representació del Grup municipal VoleMataró,
concretament:
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- S’ha de nomenar la Sra. Montserrat Moron Gamiz, com a vocal del CEM en representació
del Grup municipal VoleMataró.
- S’ha de nomenar el Sr. Miguel Garcia Sanchez, com a vocal suplent del CEM, en
representació del Grup municipal VoleMataró.
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la
resolució següent:
Primer.- Nomenar la Sra. Montserrat Moron Gamiz, com a vocal del CEM en representació del
Grup municipal VoleMataró.
Segon.- Nomenar el Sr. Miguel Garcia Sanchez, com a vocal suplent del CEM, en
representació del Grup municipal VoleMataró.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (22).

En aquests moments es reincorporen a la sessió la Sra. Marisa Merchán, regidora del grup
municipal Socialista, el Sr. Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la CUP, el Sr. Francesc
Teixidó i la Sra. Anna Salicrú, portaveu i regidora del grup municipal d’ERC-MES.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 - PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE DE
MANERA CONJUNTA ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA
COMISSIÓ DE LA SETMANA SANTA DE MATARÓ S’INICIÏN ELS
TRÀMITS PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA
DISTINCIÓ D’INTERÈS TURÍSTIC CATALÀ.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta de resolució següent:
“L’any 2002, concretament al Març d’aquell any, les Desfilades dels Armats de Mataró van
rebre la distinció de ser reconegudes com a Patrimoni Cultural de la Ciutat.
10 anys després al Ple Municipal Ordinari del mes d’abril de 2012 es va aprovar per una
amplíssima majoria iniciar els tràmits per tal de que la Setmana Santa Mataronina fos
declarada Patrimoni de la Ciutat de Mataró, encarregant l’informe al Sr. Xavier Alarcón i
Campdepadrós, historiador mataroní i profund coneixedor de l’història de la Setmana Santa
Mataronina, de les Confraries i Germandats mataronines i del seu devenir en el transcurs dels
segles.
Gairebé un any després, al març de 2013, la distinció va ser una realitat i al Ple Ordinari
d’aquell mes es va aprovar atorgar a la Processó General de Divendres Sant el títol de
Patrimoni de la Ciutat, val a dir que sense cap vot contrari, amb 25 vots a favor i només 2
abstencions.
L’expedient d’atorgament d’aquesta distinció, recopilat i redactat pel sr. Alarcón, en ressaltava:
L’arrelament secular a la ciutat d’algunes de les Confraries i Germandats, cal recordar
que precisament enguany la Venerable Congregació dels Dolors lligada a la Capella dels
Dolors està celebrant el seu 325 Aniversari. Però d’altres com el Via Crucis de Divendres Sant
que va des de la Basíl.lica de Santa María fins al Cementiri dels Caputxins es remunta al
temps del s.XVII quan en l’actual cementiri dels Caputxins hi havia un convent de frares
caputxins.
El gran valor artístic i estilístic de la Processó General de Divendres Sant, que recull
elements antics de la ciutat, amb d’altres accents estètics d’altres contrades i amb presència
de dècades a la ciutat.
La singularitat dels seus actes, amb una convivència gairebé perfecta entre actes de la
més profunda tradició catalana amb altres portats pels mataronins amb arrels especialment al
Sud d’Espanya.
-El gran nombre i varietat d’actes que van més enllà de la pròpia durada de la Setmana Santa,
Santa i que conformen una quarantena d’activitats. .
El seguiment massiu de molts mataronins i mataronines, però també i cada vegada
més, de persones que ens visiten des de la resta de Catalunya.
A tots aquests motius caldria afegir:
Que han sabut integrar perfectament a persones vingudes d’altres països durant els
últims anys i mantenen una activitat social molt rica durant tot l’any, col·laborant a multitud
d’actes que altres entitats de la ciutat organitzen.
Han posat en valor el paper les dones, ara mateix son vàries les Germanes Majors
(Presidentes) que encapçalen les seves Juntes de Govern respectives com a màximes
dirigents de les seves entitats.
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Són ja, segons els indicadors del propi Ajuntament, un atractiu important per a
persones que es decideixen a visitar la nostra ciutat, entre els motius que relaten persones
que venen a Mataró destaca una xifra gens menyspreable que ho fa per a gaudir de l’
anomenat “Turisme Religiós” o de “Cultura Popular” que tanta importància té per a moltes
ciutats, com a dada orientativa recentement es feia públic que una ciutat com Lorca rep més
de 350.000 visitants durant la seva Setmana Santa, això per no parlar de les capitals
Andaluses o algunes de Castella com Zamora.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents Acords:
Començar a treballar conjuntament amb la Comissió de la Setmana Santa a la
tramitació de la Setmana Santa Mataronina del distintiu de Festa d’ Interès Turístic Català, tal i
com ja ho tenen altres manifestacions del mateix caire processional com ara Les del Sant
Enterrament a Tarragona o la Processó i Danses de la Mort de Verges, les Passions
d’Esparraguera, Olesa de Montserrat o més recentment , o la recentment nomenada Processó
del Davallament de la Granadella
Designar una Comissió de Treball amb experts municipals i de les pròpies confraries i
germandats per tal de tirar endavant aquest encàrrec.
Realitzar aquesta tasca amb la visió i finalitat d’assolir la mateixa distinció a nivell
Estatal.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple d’abril del 2012 es va presentar una proposta
perquè es tramités el reconeixement de la Setmana Santa mataronina com a patrimoni de la
ciutat. Aleshores el nostre vot va ser d’abstenció. Ara de nou en parlem i, en aquest cas, per
demanar a la Generalitat la distinció d’interès turístic català. En primer lloc, reconeixem la
trajectòria de les persones que conformen les diferents confraries i la seva tasca, que
aplaudim. També som conscients de la considerable participació popular que té aquest
esdeveniment, però entenem que les institucions que són de tots no poden potenciar una
cultura religiosa per damunt de l’altra. Defensem que la institució de l’Ajuntament ha de
mantenir-se neutral respecte a manifestacions de caràcter religiós, atenent el principi de
garantia de llibertat de consciència i declarant-se aconfessional. No obstant això, no ens hi
oposarem, tal com ja vam fer a l’abril del 2012. Ens hi abstindrem.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, dona ple
suport a la proposta. Creiem que el turisme religiós cada vegada és més atractiu per a molts
sectors de la societat i Mataró se’n pot beneficiar.
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
considera que la proposta és més aviat una declaració d’intencions per acontentar els
seguidors del Sr. López. Pensem que l’Ajuntament de Mataró ha de garantir la laïcitat i, per
tant, no interferir en benefici d’una determinada expressió de religiositat, amb la qual ens
podem identificar o no. Respectem les persones que es manifesten durant els dies de
Setmana Santa, però no considerem que aquests siguin uns esdeveniments que contribueixin
a relligar i a potenciar la imatge de Mataró com a ciutat oberta, que és el que nosaltres volem.
Nosaltres d’entrada ens hi abstindrem, però que la gent s’organitzi, si cal, i ja ens hi
posicionarem més endavant.

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, considera que la Setmana
Santa és un dels nostres patrimonis culturals més preuats. D’altra banda, sabem que del PIB
de la ciutat un de cada cinc treballs recau en el turisme i que el patrimoni cultural com la
Setmana Santa és un bé comú per potenciar la ciutat. És per això que no ens oposarem al fet
que es faci una comissió de treball i, per tant, el nostre vot serà afirmatiu. Però instem aquesta
comissió a establir fórmules objectives per no fer-ne clientelisme.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, critica el Sr. López per difondre vídeos a les xarxes socials que creen alarma
social i una mala imatge de la nostra ciutat i dels nostres barris. Sé que estan en
precampanya, però aquesta manera de fer per mobilitzar un grapat de vots no és acceptable,
Mataró no s’ho mereix. Som conscients que vostè manté una pugna per veure qui fa més
demagògia amb el grup autodissolt, però he de dir-li que aquesta pugna és un teatre que
ningú no se’l creu. La proposta que presenten avui, a la qual nosaltres donarem suport, entra
en contradicció amb la viralització de vídeos a la xarxa que donen una imatge de la ciutat molt
lamentable. Vostès no són gaire coherents, al meu parer, i haurien de canviar l’estil de la seva
precampanya.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que donar
suport a la proposta presentada no vol dir acceptar que l’Ajuntament no continuï defensant la
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laïcitat de la institució, sinó que és recolzar una tradició. La cultura catòlica està molt arrelada
a la ciutat. Les Santes, Reis, Nadal, etc. Algunes d’aquestes celebracions són laiques, però,
tot i així, hi donarem suport. També volem recordar les celebracions d’altres cultes religiosos
que es festegen a la ciutat i potser, arribat el cas, els haurem de fer un reconeixement similar
per tractar igualitàriament tots els cultes.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, reconeix
que en un primer moment el seu grup va veure una intencionalitat electoralista en aquesta
proposta, però després de valorar l’interès mostrat pel portaveu del PP en la Setmana Santa,
per tot el que representa no només en l’àmbit de la religiositat, i d’haver llegit amb atenció el
text, a partir del que es descriu a la part expositiva, com el reconeixement el 2002 a les
desfilades dels Armats i al 2013 a la Processó General de Divendres Sant —també se cita la
singularitat d’aquesta celebració per la convivència entre actes de tradició autòctona i d’altres
llocs de l’Estat (el conegut com a Model Mataró de Setmana Santa)—, i l’atractiu que té per a
moltes persones visitar la ciutat en aquests dies, hem valorat que val la pena obrir un
expedient fonamentat per sol·licitar el distintiu de Festa d’Interès Turístic Català o Festa
d’Interès Nacional per ajudar a donar-li el valor que es mereix. Però a menys de dos mesos
d’unes eleccions municipals, quan només resta un ple ordinari per celebrar i donat l’interès
que el Govern ha demostrat en el treball conjunt i participatiu, estem convençuts que el que
avui fem només quedarà en un desig d’alguns dels que avui formem part del consistori.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, considera la proposta molt positiva. Com bé dieu, la nostra Setmana Santa és cada
cop més reconeguda a la ciutat i fora d’ella i suposa un important atractiu turístic i patrimonial.
Per això, recollim la seva proposta. Iniciarem els treballs per a la seva catalogació al Catàleg
de Patrimoni Festiu de Catalunya, en col·laboració amb la Comissió de Setmana Santa.
Respecte a la realització d’aquesta tasca, una vegada s’accepti la catalogació a Catalunya es
treballarà per declarar la Setmana Santa Festa d’Interès Turístic Nacional, que es concedeix a
aquelles festes que representen manifestacions de valors culturals i de tradició popular amb
especial importància com a atractiu turístic.
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Per iniciar la catalogació, l’impulsor de la festa haurà d’adreçar-se a l’apartat de Tràmits del
Departament de Cultura de la Generalitat i la sol·licitud de catalogació es realitza
telemàticament a través d’un formulari online que requereix la identificació i autenticació per
signatura electrònica. L’entitat que ho impulsi, ja sigui l’Ajuntament o els organitzadors de la
festa, també hauran de designar una persona de contacte o representant per esdevenir
l’interlocutor amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, i
serà responsable de facilitar tota la documentació necessària per a la catalogació de la festa,
que s’haurà d’adjuntar al formulari de sol·licitud. Respecte als terminis, no hi ha terminis
prefixats al llarg de l’any. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i la resolució de la inscripció
al Catàleg té lloc després d’avaluar la documentació aportada i emetre un informe d’avaluació.
Per iniciar-ho, cal trobar-nos amb la Comissió de Setmana Santa i iniciar el treball conjunt per
preparar la documentació i la sol·licitud. Gràcies per la seva aportació.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
agraeix a tothom que ningú no hi hagi votat en contra i està segur que els milers de
mataronins que participen en els actes de la Setmana Santa ho agraeixen també. Sr. Cuéllar,
vostè hauria de mirar de participar-hi perquè veuria la pluralitat que hi ha i segur que es
trobaria algun membre de la CUP formant part d’alguna processó. De la mateixa manera,
també hi havia un membre dels Comuns el dissabte al pregó de la Setmana Santa a Maria
Auxiliadora de Cerdanyola. Sr. Ferrando, agraeixo el seu vot a favor, però la situació no és
per fer broma. Pel que fa a l’arrelament de les tradicions del qual parlava el Sr. Camprubí,
quan ens interessa ens agafem a l’arrelament i quan no ens interessa, no ho fem. Recordo
que un dels motius que es van al·legar per acabar amb la Festa al Cel és que no estava prou
arrelada a la ciutat. Que aquestes institucions estiguin celebrant centenars d’anys des dels
seus inicis (325 anys la Venerable Congregació o 100 anys els Armats) és prou motiu per
plantejar-se aquest reconeixement.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (4), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
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Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit
Víctor Paramés (1).
Vots en contra:
Abstencions:

Cap.
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 Sarai Martínez(1).

15 - PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER RECONÈIXER I MILLORAR LA
SITUACIÓ DE LES TREBALLADORES DEL SAD (SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA).

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de
resolució següent:

“En Mataró hi ha mes de 1000 treballadores/ors que es dediquen a la cura de persones en el
domicili, nombre que incrementa a mida que evoluciona la llei de dependència i envelleix la
població en general. La demanda d’aquests servei augmenta en la societat.
Una societat avançada te cura dels seus ciutadans, posant les necessitats de les persones i
l’acompanyament a una vida digna com a prioritat i garantia social.
El SAD (servei d’atenció domiciliaria). Cuida als usuaris de la ciutat, mes vulnerables, en les
últimes dècades s’ ha avançat molt en l’organització de cures a domicili, un model que dona
tranquil·litat i seguretat als ciutadans i els hi permet se atesos al seu entorn social i familiar,
cosa que sempre ajuda a l’hora de desenvolupar la vida normal de la persona.
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A més es un sector que dona treball i garanteix la prevenció, suport i control de les persones
mes sensibles, vulnerables o en perill de solitud. Treballant en dos pols d’especial cura que
son les persones grans i els infants, i especialment els infants en risc social i /o amb diversitat
funcional confortant a l’entorn familiar.
Es coneguda la enorme feina que fan les treballadores familiar en quant l’atenció, cura i
acompanyament dels usuaris que precisen aquests servei. Una tasca social poc reconeguda,
ni professionalment, ni socialment com es mereixen les professionals del sector.
De fet ens troben sovint a empreses que no tenen assumides i ordenades les diferents
categories professionals, al mateix temps que els sindicats no han fet una tasca aclaridora en
el sector i de suport, per tal de que; aquests reconeixement professional es produeixi. Pot ser
aquesta confusió o menysteniment de la feina. Ve acompanyada per que històricament,
aquesta labor ha estat molt vinculada a la feina de cures de les dones aumpció històrica de
rols familiars o de professionals. Ja va costar molt i ha estat una lluita constant el
reconeixement de la professionalització d’infermeres i treballadores socials en el segle XX.
Ara toca establir aquesta lluita de reconeixement amb les treballadores del SAD.
S’ha de fer entendre que la feina destinada a l’atenció de persones en el entorn familiar te el
mateix valor que la desenvolupada en qualsevol equipament públic.(Caps, hospitals i /o
residencies).
Les categories professionals que es donen en aquests àmbit son ocupades per dones en la
seva majoria, es un sector molt feminitzat, el que es un plus afegit, en la dificultat de
reconeixement, drets i equiparació laboral i econòmica.
L’ajuntament ha de fer a traves de serveis socials el control i adjudicació del servei, per tal de
donar resposta, a les necessitats i demandes socials dins de la ciutat de Mataró. En els últims
anys s’ha fet una gestió amb tres empreses del sector d’atenció domiciliaria.
Tots coincidint que es una feina dura, poc reconeguda i mal pagada, però al mateix temps
molt necessària i vital per la població. Una tasca desenvolupada per professionals amb
vocació de servei, formació exigida. Mentres que per altre banda els sous son precaris,
contractes parcials que no arriben moltes vegades als 1000 euros i això es complica a mida
que les professionals van acumulant anys d’experiència, ja que el sobre esforç físic i psíquic
deriva moltes vegades en malalties cròniques de desgast per sobre càrrega
reiterada,(reumes, artrosis, malalties d’esquena, tendinitis etc. son algunes de les mes
habituals, sense que el sector tingui reconegudes en el regim de la seguretat social les
malalties conseqüència de la repetició d’exercicis, postures i esforços continuats.).
Per desgràcia en la nostra societat costa molt de valorar a aquells que tenen vocació de servei
i ens cuiden, toca donar una volta des de l’ajuntament i “cuidar als que cuiden”. Per això,
tenim la responsabilitat d’impulsar politiques que doni’m l’espai de reconeixement i valor a
aquestes treballadores, equiparin els sous a professionals de sectors laborals semblants i
garanteixin drets laborals, jubilacions, vacances, desplaçaments etc.
En diferents converses amb els sindicats i amb professionals veien des de el nostre Grup la
necessitat d’establir un compromís de millora mitjançant la voluntat política del consistori. Tres
pilars fonamentals en aquests sentit, un la de visibilització i reconeixement, el segon la de en
la mesura del possible i a traves del control establir mecanismes que garanteixin sous i
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condicions dignes en els contractes lligats a l’ajuntament i serveis socials. Tercer procurar
contractes dignes i de 37 hores per tal de garantir jubilacions dignes i fer reals les polítiques
d’igualdat tantes vegades esmentades en aquests ajuntament.
Es per tot l’exposa’t que proposen els següents acords:
1.

Realitzar un estudi de municipalització del servei d’atenció domiciliaria.

2.
Fer una revisió que millori l’actual assignació de ràtios per les coordinadores i/o
treballadores socials del sector que a dia d’avui es de 150 usuaris per coordinadora, proposen
una baixada de ràtio de 50 usuaris, amb l’objectiu de poder donar un millor servei.
3.
Es urgent una revisió i reconeixement de les categories laborals especialment de les
següents:
a)
Coordinadora tècnica
b)
Coordinadora de gestió
c)
Treballadora familiar, (TF).
d)
Auxiliar de la llar
4.
Eradicar la aplicació de la borsa de hores, que no es mes que una eina que utilitza
l’empresa per precaritzar a les treballadores i justificar els contractes parcials.
5.
Facilitar des de el SOM la formació continuada i el suport a les professionals,
coordinats amb el departament d’ensenyament i amb els sindicats. Promocionar, explicar i
visibilizar les diferents categories professionals.
6.
Promoció i establiment de clàusules socials que premien en la contractació el treball
fixa i les contractacions de 37 hores.
7.
Establir un equip de treball junt amb sindicats, salut pública, serveis socials i el
departament d’igualdat per elevar al regim de seguretat social l’acceptació de malalties
cr`niques derivades de la sobrecarrega repetitiva per la feina en aquests àmbit.
8.
Revisar les condicions entre serveis socials, usuaris i treballadores familiars en quant a
l’ informació de malalties patides pels usuaris, ja que el desconeixement de les mateixes
posen en perill no nomes a la treballadora, si no que també al entorn familiar i/o social. Cosa
que vulnera el drets del treballadors/es afectats, es sol·licitar es creï un protocol, que
garanteixi per una banda el respecte amb l’usuari i per altra la seguretat de la treballadora/or.
El coneixement permet prendre els mesures correctes de seguretat i contagi. “

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, considera
que és una proposta molt ben exposada i treballada. Hi donarem suport perquè pensem que
s’han de poder millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest servei.
És una peça clau per a la nostra societat i un servei fonamental per cuidar i vetllar per les
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persones que no es poden valer per elles mateixes, per la seva dignitat i per ajudar els seus
familiars a conciliar la seva vida personal i laboral. Com que es demana revisar una sèrie de
qüestions relacionades amb aquests treballadors i millorar també el servei que presten, hi
votarem favorablement.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
considera que és un servei molt important per a la ciutat, molt sensible també, perquè atén
col·lectius molt vulnerables i que, per tant, cal tenir-lo molt present. També les condicions
laborals dels treballadors i treballadores són molt vulnerables: tota la feina física que s’ha de
fer i el desgast emocional que suposa treballar amb persones dependents és molt gran.
Entenem que les condicions laborals s’han de respectar i cuidar molt. Avui, per exemple, el Sr.
Jerez ho deia, un dels contractes més importants i més grans que té la ciutat és aquest del
SAD. A més, és un servei que és tan important que es va adaptant contínuament a les
necessitats de la població, d’una població que sabem del cert que anirà en augment. Per tant,
les clàusules laborals i els plecs de condicions han de garantir unes condicions de treball
dignes. En altres ocasions ja s’ha dit que la Taula del Tercer Sector avisa de fa molt de temps
que aquest servei és un pastís molt llaminer per a les multinacionals, que l’únic que volen és
fer negoci amb els serveis a les persones i treure’n el màxim rendiment econòmic. Per
impedir-ho, hem de procurar que les entitats sense ànim de lucre o les cooperatives de
treballadors puguin oferir aquesta feina. Avui també, aprofitant les paraules del Sr. Jerez, hem
aprovat la modificació de les condicions de treball del personal funcionari i laboral referides a
les hores extres, què menys que fer-ho ara per a les persones que treballen al SAD.
Entenc que la voluntat d’aquest Ple és tenir cura d’aquests treballadors que fan una feina
pública de primer ordre i, per tant, el tema de la municipalització d’aquest servei seria ideal,
perquè si des de l’Ajuntament hem de vetllar que aquestes clàusules i ítems de contractació
es respectin, això dona molta feina al Govern municipal, com ha passat amb FCC, Clece o el
Mataró Bus, entre d’altres multinacionals. Perquè això no passi, nosaltres entenem que la
municipalització dels serveis bàsics i estratègics per a la nostra ciutat hauria de ser una
prioritat pel Govern. Si no fos el cas, perquè ens endarrerim amb els plecs, veuríem també bé
que als plecs es donés molt més valor a les ofertes d’iniciatives cooperatives o d’empreses
sense ànim de lucre, sobretot pensant en la participació real dels treballadors en la seva
elaboració. Per tot plegat, donarem suport a la proposta. Finalment, el que ja s’ha esgotat és
la proposta del Govern municipal de les tres empreses, que ja no funciona.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
anuncia el seu vot favorable a la proposta perquè la considera molt assenyada. No obstant
això, dubta de si el millor model seria el de la municipalització. Al final convertiríem aquest
Ajuntament en una empresa de 20.000 o 25.000 treballadors i no sé com pagarien tot això els
mataronins amb els seus impostos. Malgrat aquesta discrepància, la resta de coses ens
semblen importantíssimes. Cada vegada té més importància el paper que juguen els
treballadors i treballadores del SAD. Cada vegada hi ha més persones que es fan grans i que
volen viure soles i que, per tant, necessiten l’ajuda d’aquests professionals. El que no pot ser
és que no en tinguem garantides les condicions laborals. Des de les administracions hem de
dotar-hi els recursos necessaris i hem de garantir unes condicions dignes als treballadors. És
el mateix del que parlàvem abans en referència al contracte de la brossa. La baixa, el benefici,
etc., el que no pot ser és que vagi a costa del servei o a costa de les condicions i sous dels
empleats. No ens ho podem permetre, perquè la tasca que fan és amb persones i es mereixen
una remuneració i unes condiciones laborals justes.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, considera que la proposta arriba tard perquè precisament avui hem aprovat la
pròrroga del contracte. No obstant això, nosaltres hi estem a favor, malgrat no compartim la
proposta de municipalització. El model que tenim a Mataró que siguin diverses empreses que
fan l’oferta del servei i que al final la persona que rep la prestació tingui la capacitat d’optar a
una o altra és molt positiu i adequat. Per tant, considerem que el nou contracte ha de recollir
les propostes que vostè ha acordat amb el comitè d’empresa i les persones representants del
col·lectiu. Hi estem totalment d’acord. Qui hagi de fer aquesta licitació, doncs, haurà d’incloure
bona part de les propostes que el grup de Volem ha plantejat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu vot
favorable a la proposta, que considera molt completa. Destaca que la plantilla està formada
majoritàriament per dones. Si veus el tipus de reivindicacions que fan en referència a les
condicions, de vegades es tracta de quelcom tan bàsic com un parell de guants addicional o
d’una persona extra que pugui ajudar a aixecar i desplaçar la persona dependent. S’imaginen
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vostès un col·lectiu d’homes demanant uns guants per treballar? Això ho hem de solucionar
en el plec i s’han d’igualar les condicions laborals d’homes i de dones.

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, subscriu tot
el que s’ha exposat aquí. Si estem en un estat social, democràtic i, suposadament, de dret,
que dona un servei real a la ciutadania, s’ha de treballar i s’ha d’implementar la proposta i, per
tant, hi donarem suport. En aquest sentit, estem parlant de cuidar el cuidador. Moltes vegades
s’han fet sessions en aquest sentit, normalment més dedicades al cuidador familiar, però
també hem de cuidar el cuidador laboral. Això de vegades se’ns oblida. És una feina que de
vegades està menystinguda i és una tasca essencial, atès el model social que anem tenint
d’envelliment de la població. Hem de demanar no només el que aquí es planteja, sinó que
s’ha de desenvolupar la Llei de Dependència. S’ha d’implementar per ajudar també les
famílies i s’hi han de destinar recursos.
Ara, amb els contractes, tenim una oportunitat. En referència a la pròrroga del contracte,
aquest ha de ser modèlic. Tenim eines i possibilitats per fer un contracte com cal, que sigui
social, però que estigui ben dotat econòmicament, i que es pugui fiscalitzar que realment
aquests recursos arriben a l’usuari i als treballadors. És per això que jo potser demanaria que
aquesta fiscalització no es posi tant en mans de les assistentes socials, que normalment són
les que es reuneixen amb les treballadores, sinó que es pugui fiscalitzar des de l’Ajuntament, i
hauríem de ser molt curosos amb aquest tema. També cal incidir en la formació continuada.
És essencial en aquest tipus de treball tant per evitar riscos laborals que es produeixen per
una mala mobilització o deficient maquinària com per masculinitzar aquesta feina i sumar-hi
homes amb vocació social, perquè poden ajudar en aquests moments que s’ha de manipular
algú i calen dues persones. Per tot plegat, hi donarem suport i celebrem la proposta.

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran, manifesta que des que va arribar al càrrec, ha intentat ser
realista i honesta a l’hora de comprometre’s amb alguna acció futura. Per això, regidora, li vaig
fer arribar les meves aportacions en aquesta línia. Encara que el seu contingut és molt
ambiciós, molts punts són competència de sindicats i altres administracions. Fins i tot, alguna
d’aquestes reivindicacions es podria arribar a entrar com una Declaració Institucional.
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Podríem fer l’estudi que ens demana, fer una revisió de ràtios, mirar de negociar alguns temes
d’empresa, facilitar formació des del SOM i revisar altres condicions que es demanen com la
prevenció de la salut i les clàusules socials. Però no podrem negociar un conveni: les
categories són les que recull el conveni del sector i la seva revisió no és competència
municipal. Tampoc podrem gestionar una empresa o establir noves malalties professionals al
sistema de la Seguretat Social. He de dir que el tracte amb els comitès i empreses del SAD és
bo i continuat i que, treballant conjuntament, estem avançant en la consecució de millores.
Igual que per a nosaltres els usuaris són una prioritat, també ho són els cuidadors.
Actualment, amb el conjunt de les tres empreses proveïdores del SAD hi ha nou coordinadors
tècnics, amb una ràtio de casos inferior als 150 que assenyala el plec i, en alguns casos, molt
inferior. També treballem per facilitar la tasca als treballadors oferint la possibilitat de posar
dues persones d’atenció directa en els serveis que requereixen un sobreesforç físic i es
treballa amb els usuaris i les seves famílies per facilitar-los les ajudes tècniques necessàries.
Quan l’Ajuntament té coneixement que un usuari presenta alguna malaltia contagiosa, ho
posa en coneixement de l’empresa, perquè aquesta prengui les mesures oportunes referents
a la prevenció de riscs laborals. Cal tenir en compte que les dades de salut són d’especial
protecció segons la LOPD i requereixen l’autorització de l’usuari per ser traspassades.
Treballarem en la millora i l’adaptació a noves realitats en els pròxims plecs, on tindrem en
compte molt o tot del que avui aquí s’ha exposat. Hi votarem a favor per treballar plegats en la
línia que proposa la Sra. Morón.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix el vot favorable
de tothom i el compromís del consistori. Era necessari fer visible la tasca d’aquestes persones
i és responsabilitat nostra fer els contractes, fer la fiscalització i visibilitzar aquestes dones i
homes. No és cert que ens arriben les malalties dels usuaris i moltes vegades ho descobrim
perquè llegim els medicaments que tenim sobre la taula. Ho dic perquè m’avalen 20 anys de
professió i en diferents espais. Estic molt orgullosa de l’acompanyament de tota la gent
treballadora que aquesta nit ha omplert el consistori. Finalment, no vull deixar de recordar la
Vero, una companya de menys de quaranta anys que està molt malalta i que està lluitant
perquè es reconeguin les malalties que són conseqüència de la feina.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA I LA REGIDORA NO ADSCRITA SARAI
MARTÍNEZ VEGA, PER A L’ASSIGNACIÓ DEL 0,5% DE L’IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS A PROJECTES DE CONSERVACIÓ DE
LA NATURA.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta de resolució següent:
“ La Xarxa per a la Conservació de la Natura, XCN (antiga Xarxa de Custòdia del Territori,
XCT) és una associació declarada d’utilitat pública, formada actualment per més de 170
entitats i institucions de Catalunya, que té per objectiu difondre, fomentar i impulsar l’ús de la
custòdia del territori en l’àmbit social, econòmic i institucional.
La custòdia del territori és una estratègia de conservació del patrimoni natural, cultural i
paisatgístic del territori basada en la participació directa, activa i voluntària de nombroses
persones procedents de col·lectius diferents, que treballen conjuntament per assolir un
objectiu comú: conservar la diversitat biològica, els paisatges més representatius o escassos
del nostre país, i el patrimoni cultural i social associat.
Per garantir un ús sostenible dels recursos naturals municipals és necessari promoure el
desenvolupaments de polítiques de caràcter local, gestionar-los activament per a la seva
millora i restaurar aquells indrets que així ho precisen. A tal efecte, és necessari disposar
d’uns recursos estables a llarg termini, que permetin planificar i desenvolupar els projectes de
conservació de gran abast que cal abordar.
Des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental ha sorgit la iniciativa de
destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles a projectes de conservació del medi
natural municipal (en la major part dels casos és d’un 0,5%) . Donat que l’IBI és l’impost
directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos que
ajudi a reequilibrar el territori.
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D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes
potents amb continuïtat. De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la
necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA i la Regidora no adscrita Sarai Martínez Vega de
l’Ajuntament de Mataró, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS :
1. Destinar, a partir dels pressupostos del 2019 i amb caràcter permanent en els futurs
pressupostos, un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a
les activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els
ecosistemes.
2. Seguint l’acord primer d’aquesta moció, dotar la corresponent consignació per a despeses
en els pressupostos municipals. Si finalitzada l’execució d’un exercici pressupostari quedés un
romanent no gastat, aquest s’incorporarà al pressupost municipal de l’exercici següent amb
caràcter de despesa prioritària.
3. En cas de que sigui necessari, ampliar la plantilla de personal format i amb experiència en
protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes per tal
d’assegurar l’adequada execució dels acords presos en aquesta moció.
4. Que per al procés de planificació, execució, seguiment i gestió dels projectes es posin en
marxa els mecanismes necessaris de participació ciutadana per tal d’implicar activament les
persones i entitats interessades i/o directament vinculades a aquestes iniciatives.
5. Que l’Ajuntament de Mataró esdevingui membre de la Xarxa per a la Conservació de la
Natura (XCN), xarxa que pot assessorar en la implementació dels acords proposats, entre
d’altres.
6. Informar a la Xarxa per a la Conservació de la Natura dels acords presos.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, veu bé la
proposta, ja que està relacionada amb la conservació dels espais naturals, però per prudència
s’hi abstindrà, perquè al primer punt de la part resolutiva es condicionen de manera
permanent els futurs pressupostos municipals.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, recorda
que quan es va aprovar la proposta de naturalització de la platja, se’ls va dir que aquesta
actuació estava condicionada a la disponibilitat o no de recursos. Evidentment, això depèn de
les prioritats que marqui el govern de torn al pressupost municipal. I aquí, atès que fa quatre
dies que es va aprovar el pressupost 2019, ens sobta la proposta dels companys d’Iniciativa,
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perquè va ser un dels grups que va donar un suport entusiasta al pressupost 2019; que ara es
despengi amb aquesta proposta, ens sobta. Ens preguntem per què no es va incloure aquest
requisit del 0,5% de la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) destinat a la
conservació de la natura. En tot cas, ens sembla bé que, a partir d’ara, destinem una quantitat
fixa a tasques de protecció i custòdia del medi ambient, tot i que haurem de veure si realment
la voluntat del pròxim govern anirà per aquí o no. I si aquesta quantitat, que a grosso modo
pot ser de 150.000 €, serà suficient o no. Per tant, donarem suport a la proposta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
considera que és una bona proposta. Molts grups hem portat en alguna ocasió alguna
proposta que tenia a veure amb el manteniment de la biodiversitat i la qualitat del medi
ambient. Però al final, si no hi ha diners, no es pot fer res. Si no es doten les polítiques, no es
pot combatre contra la propagació d’espècies invasores, per exemple, és difícil de complir el
tema de l’anella verda —si no és que algú la fa servir d’excusa per a una altra finalitat— i és
difícil de treballar en general. També és veritat que, ateses les últimes apujades d’IBI, no sé si
hi haurà gaire marge pressupostari el 2019. Però, en tot cas, ens sembla una bona proposta i
hi donarem suport.

En aquests moments marxa de la sessió la Sra. Elizabet Ruiz, regidora del grup municipal
Socialista.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, recorda que la proposta que es planteja demana que vinculem directament una
part de la recaptació de l’IBI a una finalitat concreta. Nosaltres, per la nostra trajectòria i l’acció
del nostre partit, sempre hem tingut un ferm compromís amb el medi ambient i estem a favor
que es vinculin partides a qüestions mediambientals, de conservació de la natura, etc. El
mateix que demana el grup d’ICV. No obstant això, nosaltres considerem que aquesta
vinculació concreta amb l’IBI és un mal estil pressupostari. La proposta introdueix un estil que
portat a l’extrem seria catastròfic, perquè si posem un 0,5% per a medi ambient, un altre
percentatge per a seguretat, etc., acabaríem sense debat ni programa polític pressupostari.
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En aquest sentit, pensem que es tracta d’una proposta electoralista, però no la votarem en
contra perquè tenim un compromís present i futur amb les polítiques mediambientals i perquè,
com a declaració està bé, comparant-la amb el 0,7% de la solidaritat internacional. Per tant,
ens hi abstindrem.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, expressa que, a menys
d’un o dos mesos dels acords, el fet que ja els estiguem revisant els planteja molts dubtes.
Crec que és l’hora de parlar alt i clar. De fons la proposta no ens sembla malament, però entre
que fa poc que vostès han signat uns acords i que tampoc no han aprofundit en cap acció, no
ho veiem clar. Invertir en medi ambient ha de ser una fita de gestió i política territorial de
l’Ajuntament. Han estat molts els intents per regular i posar en marxa aquesta manera de fer
en diferents mandats (Agenda 21, la replantació, els ADF...), però sempre trobem una
constant: no es concreten accions i no es crea una direcció concreta i eficaç que mostri i faci
seguiment dels objectius i compromisos assolits en tots els mandats. Nosaltres no serem
còmplices d’inconcrecions. Ja n’hi ha prou: no sense un equip de seguiment, no sense
mesures concretes i objectius per any de mandat, no sense un DAFO clar, no sense una
comissió seriosa de seguiment, no sense inversions i rigor en la feina. Vostès reclamen
150.000 o 170.000 € sense mesures concretes, ni dates ni compromís. El canvi climàtic és
prou seriós com perquè tots ens mullem i marquem un camí, i no a última hora fer un altre
brindis al sol. L’únic punt que els podem acceptar és el cinquè. Els altres, sense un estudi ni
full de ruta ni compromís, no els podem aprovar. Hem de creure de veritat en l’ecologia i no
fer-ne propaganda.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, votarà a favor de la
proposta. Si el progrés no és sostenible, no és progrés. No estem segurs si aquest és el
mecanisme adient i el percentatge correcte, però sí que és segur que calen mesures clares i
concretes i objectius en l’àmbit de la conservació de la natura. Pensem que la implementació
de tot això hauria d’anar acompanyada d’un canvi a nivell organitzatiu municipal i, sobretot,
amb la cultura general de tota l’organització. Els objectius de conservació de medi ambient,
reciclatge, estalvi d’aigua, energia, etc., haurien de ser transversals a totes les àrees de
l’organització. I moltes vegades, quan aquestes coses agafen transversalitat, és a dir, no és
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un objectiu clar de cap de les àrees, s’acaben desdibuixant i s’acaben fent molts plans i moltes
presentacions, de vegades genèriques, i sovint sense gaires resultats pràctics.
Hi votarem a favor perquè es treballi en els dos nivells, en el de la dotació pressupostària, a
través del mecanisme proposat o de qualsevol altre, i en l’establiment d’una veritable cultura
organitzativa orientada a la conservació de la natura i protecció del medi ambient.

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, reconeix que
seria molt fàcil votar favorablement a la proposta, perquè en el fons la voluntat i l’esperit són
bons, però té algunes crítiques a fer. En primer lloc, la Xarxa per a la Conservació de la
Natura (XCN) no és l’antiga Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), sinó que és la fusió que es
va produir el passat 19 de febrer del 2019 de les dues entitats, la XCT i la Xarxa de Voluntariat
Ambiental de Catalunya (XVAC), amb la finalitat de promoure accions col·lectives a favor del
territori. Evidentment que nosaltres també hi creiem. Els recordo que des de l’any 2016
l’Ajuntament ja forma part de la XCT. Va ser una proposta que vam votar en aquest Ple i que
vaig aportar jo quan era regidora de Medi Ambient. I que l’únic conveni de col·laboració que
s’ha firmat en aquest Ajuntament amb alguna entitat, el vaig firmar jo com a regidora al març
del 2017, amb l’entitat Posidònia 2021 per la custòdia de la praderia de posidònia. Nosaltres
també creiem amb el que es proposa aquí. Per cert, aquest associació l’altre dia va fer una
conferència i no hi havia present cap regidor del seu grup.
Em sembla que efectivament aquesta és una proposta electoralista, ara que falten dos mesos
per a les eleccions. Com també han dit altres companys, vostès, que van donar fervent suport
al pressupost que es va aprovar fa dos mesos, si ja creien en aquesta proposta, per què no
van proposar que aquesta partida de 150.000 € directament s’inclogués en el pressupost?
Això és ser efectiu amb les propostes que es volen per a la ciutat de Mataró i no fer-les amb
una proposta de resolució que sabem que no són d’obligat compliment. Com que en el fons és
bo el que planteja i nosaltres ja vam fer passos efectius i concrets en aquest tema, no la
votarem en contra però sí que ens hi abstindrem.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
respon que si la proposta de resolució no parlés de forma tan concloent sobre pressupostos i
sobre IBI, el seu vot seria favorable sens dubte. Però el problema és que nosaltres, els
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regidors que avui som aquí i els grups municipals, no sabem fins a quin punt podem hipotecarnos en una decisió que no podem prendre nosaltres. Encara que arribem a temps de fer una
modificació sobre el que afectaria a Inversió, no tenim capacitat de més ingressos corrents
llevat que ens vingui alguna subvenció, i no hi comptem. Aquest consistori actual té nul·la
capacitat de posar en marxa aquest projecte. Una altra cosa és que quan sigui, en aquest
consistori o en el proper, es pugui fer una modificació i aprofitar alguns romanents que només
es poden utilitzar per a inversions financerament sostenibles, i que alguna d’aquestes es pugui
tirar endavant amb l’objectiu de custòdia del territori. No hi estem en contra, però és molt
probable que no serem nosaltres els que podrem portar a terme una proposta d’aquesta
entitat. Considerem que les prioritats de l’IBI i de la resta d’impostos haurà de ser una de les
coses principals que haurem de pactar els regidors i els grups municipals que estarem al
proper mandat. Avui hem parlat de la millora del contracte de FCC, de la neteja, de la recollida
d’escombraries, del SAD, etc., i tot això també costarà diners i haurem de mirar com es farà
tot això. D’altra banda, respecte al tema de la xarxa, hem de comprovar si la pertinença a
l’antiga Xarxa de Conservació de la Natura o a la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
implica que ja hi som i, si no és així, farem les gestions per ser en aquesta nova Xarxa.
Nosaltres ens hi abstindrem.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, agraeix gairebé totes les intervencions, tret d’aquelles que han
fet referència a la seva persona. Pel que fa al tema electoralista, si a dos mesos de les
eleccions només es consideren electoralistes algunes de les propostes que es presenten, en
funció d’un criteri determinat absolutament subjectiu, no ho considero just. Hi ha hagut
intervencions de CiU avui que sens dubte han estat electoralistes. No dubtin que nosaltres
continuarem insistint en aquesta proposta, si no ara, en un proper mandat, perquè pugui tirar
endavant. La idea és iniciar un camí, amb aquest 0,5%, que segurament no és suficient per
lluitar contra el canvi climàtic, però és un primer pas, i que el compromís no depengui només
d’un govern o d’una opinió concreta, sinó que sigui una aposta creïble i fonamentada. Pensem
que és absolutament necessari conservar el nostre medi ambient i apostar-hi.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), 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 als regidor/a no adscrit/a (2).
Vots en contra:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró

Abstencions:

12,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (5),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (4), grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2) i
corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya (1).

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PEL
RECONEIXEMENT I SUPORT A LA TASCA DE L’ASSOCIACIONISME
EDUCATIU.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta de
resolució següent:

“Atès que l’associacionisme educatiu de Mataró és molt divers i establert a la ciutat:
Agrupament Escolta Antoni Comas, Agrupament Escolta Arrels, Agrupament Escola la Soca,
Esplai Garbí, Associació de Lleure i Cultura Enlleura't, Esplai La Tribu (on es va afegir l'Esplai
Pampayuga), Esplai Olla de Grills, Esplai Rabadà, Esplai l'Erol, Associació juvenil Mà Oberta /
Cor obert i el CRAJEC (Esplai Creu Roja), i porten més de 40 anys d’activitat.
Atès que la seva activitat educativa és un factor necessari i imprescindible per l’enfortiment de
la comunitat local i la seva cohesió social, i també per a la construcció d’una societat
radicalment democràtica.
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Atès que la tasca voluntària dels joves que en són responsables permet garantir un espai
d’educació no formal en valors, de creixement personal i de foment de l’esperit crític, que té
com a conseqüència la generació d’una ciutadania plena des d’un punt de vista republicà.
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar en data 27 de novembre de 2014 una
moció que seguia la mateixa línia argumental de reconeixement de l’associacionisme educatiu
i d’instar el Govern a desenvolupar tot un seguit de mesures per tal d’impulsar-lo.
Atès que cal abordar conjuntament amb tots els agents el disseny i la implantació
d’estratègies per a abordar la promoció de la cultura participativa i d’intervenció en els afers
públics per part del jovent, el foment de processos de participació juvenil, l’impuls de
l’associacionisme juvenil, el suport a les entitats d’associacionisme juvenil per mitjà de
l’aprofundiment de l’educació en la participació i per a la participació, la formació de
professorat en matèria de participació, el foment de la implicació de les famílies en els centres
escolars i la coordinació dels centres escolars amb l’associacionisme educatiu.
El grup municipal d’ERC – Moviment d'Esquerres proposa al ple l’adopció dels acords
següents ACORDS:
Primer. Reconèixer i defensar el valor educatiu i la importància estratègica d’aquest àmbit per
al foment de la inclusió i la cohesió socials i la per la construcció democràtica i la
transformació social. Així com la seva especial contribució al desenvolupament personal i
social dels infants i dels adolescents.
Segon. Promoure la participació activa dels agents de l’associacionisme educatiu en els
consells escolars municipals, i en la planificació i implantació de polítiques públiques en
àmbits estratègics com són el foment de la participació, els plans educatius de poble o ciutat,
les polítiques socials i d’inclusió d’infants i joves.
Tercer. Adoptar mesures per impulsar el coneixement i la informació sobre les associacions i
entitats existents, amb especial èmfasi a la difusió entre les persones nouvingudes, les
persones amb risc d’exclusió social i els centres educatius del municipi. En aquest sentit,
garantir continuar realitzant la Trobada d'Entitats del Lleure de la ciutat.
Quart. En relació al finançament, garantir en mesura de les possibilitats de tresoreria un
finançament estable a curt i mitjà termini de les entitats de l’associacionisme educatiu,
especialment en l’àmbit de les beques d’inclusió social per a infants i joves.
Cinquè. Garantir l’accés i obertura dels equipaments públics i les instal·lacions de titularitat
municipal a l’associacionisme educatiu. Amb especial importància, assegurar la cessió de
locals municipals, adaptats a l’activitat de les entitats, a través de convenis que en garanteixin
l’estabilitat, a les entitats d’educació en el lleure del municipi.
Sisè. Sensibilitzar les direccions i els consells escolars dels centres educatius del municipi,
partint de les experiències positives existents, per a l’autorització d’ús de les instal·lacions
escolars fora de l’horari lectiu.
Setè. L'Ajuntament de Mataró es compromet a: - Garantir la continuïtat del model de formació
dels moviments associatius, en tant que aquests gaudeixen d’una experiència i trajectòria que
els avala per a la formació de voluntaris com a monitors i directors - Desplegar i fer efectiu el
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dret a l’educació en el lleure en igualtat d’oportunitats, en coordinació amb les entitats
d’educació en el lleure, amb l’objectiu de combatre les desigualtats que s’observin.
Vuitè. En cas que s'aprovi la Proposta de Resolució, comunicar la presa d'aquests acords a
les entitats del lleure de Mataró. “

El senyor Victor Manuel Paramés, regidor no adscrit, només té bones paraules envers
l’associacionisme educatiu. Jo vaig ser un dels nens que va començar amb la Soca, amb 8
anys, i ho vaig passar força bé, i de la tasca que van fer els monitors i del que vaig aprendre
en tinc un gran record. És més, ho recomano a tots els nens, perquè és molt bonic. Recordo
que els valors que ens van inculcar eren el reconeixement de la natura, dels indrets de
Catalunya, el creixement personal, etc. No obstant això, veig en aquesta proposta que al
segon paràgraf parlen de “la construcció d’una societat radicalment democràtica”, i no ho
entenc. Nosaltres, quan jo era allà, no imagino els monitors recitant o ensenyant-nos el que és
la Constitució o la democràcia. Això no s’aprèn en aquesta mena d’esplais i associacions. Això
s’aprèn a les escoles i a casa. No ho veig clar i, és més, ho veig avorrit. A més a més, al tercer
paràgraf parlen d’una “ciutadania plena des d’un punt de vista republicà” i, de nou, volen
polititzar subtilment l’associacionisme. I continuen dient, als acords, que cal fomentar “els
plans educatius de poble”. Què volen dir amb aquesta expressió? Jo entenc que aquestes
associacions són apolítiques i s’han de mantenir al marge de la política. Són espais de lleure
perquè els nens creixin en els valors del companyerisme, del respecte a la natura, etc. Citar
aquí la Constitució no té cap sentit i no ho entenc. Sí que entenem que aquestes associacions
han de tenir un recolzament i participar del món cultural... A nosaltres ens venien a veure
mestres de diferents temàtiques, ens portaven d’excursió, etc. Per això, hi votarem en contra.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, subscriu la
intervenció del Sr. Paramés i anuncia el seu vot en contra de la proposta.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
recorda que als 12 anys ella anava al Garbí, a la plaça Gran, i després en va ser monitora i al
seu marit el va conèixer a l’esplai.
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Nosaltres obríem els dissabtes de 16 a 20 h, primer com a nena i després com a monitora, i
recordo que amb el pas dels anys, quan jo ja tenia els meus fills, el pare Pérez un dia em va
dir: “nena, no saps el bé social que feies!”. Si aixequéssim la mà totes les persones que han
participat en aquestes associacions i esplais, segur que seríem molts. Tots recordem amb
il·lusió i tendresa aquests anys. I el que sí que és cert és que aquestes entitats no van ser
capaces d’adoctrinar ningú, perquè avui jo soc independentista i el Sr. Paramés és unionista.
Què més que aquesta diversitat plural que té la societat de Mataró. Respecte a la proposta,
penso que hi ha acords que estan més de farciment, però sí que és veritat que el cinquè, per
exemple, el trobem molt essencial i prioritari. És a dir, quan una entitat demana un espai ha
de ser una prioritat per a l’Ajuntament poder proporcionar-li un espai que s’adapti a les seves
activitats. El quart acord també el trobem molt interessant. Els esplais surten per generació
espontània, però en aquells barris o comunitats on no es produeix aquest associacionisme,
hauríem de ser capaços de poder-lo importar o implantar, perquè hi hagi un retorn social a la
ciutat acollint infants i joves a través de Benestar Social o de beques, perquè puguin formar
part de tota aquesta riquesa que és aquest teixit associatiu juvenil.
Hem d’agrair a aquestes entitats passades, presents i futures la feina que fan, que, de
vegades, no es visibilitza. Nosaltres, com a Administració, les hem de tenir molt presents i
donar-los tot el suport necessari.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
demana que se li aclareixi què es farà arribar a les associacions en cas d’aprovació de la
proposta, la part expositiva o els acords. Amb els acords estem d’acord, però no compartim la
part expositiva, perquè formar persones “radicalment democràtiques” és formar-les amb
esperit crític i amb la llibertat per triar si volen ser republicanes o monàrquiques. No crec que
aquesta sigui la feina que ha de fer el moviment de l’educació en el lleure. No s’hauria d’entrar
en aquest tipus de consideracions, tenint en compte que es treballa amb menors d’edat. Això
pertany a l’àmbit familiar. Aquesta mena de mencions són les que fan que algú pugui pensar
que allà es pretén canviar les voluntats dels menors. Entenem que el que preval són els
acords i, si és així, ens hi abstindrem. Però si també preval la part expositiva, hi votarem en
contra.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, reconeix que s’ha llegit diverses vegades la proposta i no ha vist res en ella que
el pugui fer enrere de votar-la a favor. Quan parla de “societat radicalment democràtica”, ell ho
assumeix i ho comparteix, tant si és una societat monàrquica com republicana. No està en
contradicció amb l’ideari del seu grup. Pensem que el que està dient literalment la proposta
sobre els valors cívics, d’integració, etc., s’ha d’afavorir. Per tant, malgrat que ens ha generat
dubtes, perquè el partit signant és ERC-MÉS, compartim el que diu i votarem favorablement.

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, manifesta que
l’associacionisme educatiu a Mataró és un dels pilars integradors de la infància i el jovent. Ha
de tenir el seu reconeixement i, per això, donarem suport a la proposta. Encara que hi ha
acords que ja s’estan duent a terme, és necessari fer realitat aquesta iniciativa. Entenem que
a la part expositiva es vol fer un reconeixement a les associacions que porten més de 40 anys
d’activitat, però s’hauria de fer una llista viva per poder encabir-hi les properes que es creïn.
Per això, instem el Sr. Secretari, amb permís d’ERC-MÉS, a incloure al primer paràgraf de la
part expositiva que la llista sigui oberta.

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el seu
vot favorable a la proposta. La tasca educativa, formativa, social i solidària d’aquestes entitats
és molt important i impagable per a la societat. Darrere d’elles el que hi ha són persones que
treballen de forma altruista, i aquesta és una de les grans riqueses de Mataró, persones que
treballen per a altres persones de forma desinteressada. És quelcom que cal protegir i
potenciar, i el paper de les administracions públiques i, sobretot, locals, en ser les més
properes al ciutadà, ha de vetllar per donar-los tot l’ajut possible. Entitats com les culturals i
les esportives, que són pedra angular de la vida de la nostra ciutat, ajuden a la integració
social, cohesionen la societat i la fan més justa, igualitària i millor. Per tant li donarem suport.
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La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, explica
que Mataró compta amb un ric teixit associatiu en l’àmbit de l’educació en el lleure, conformat
per 12 entitats que apleguen gairebé 300 persones voluntàries que cada cap de setmana
realitzen activitats per a més de 1.000 infants, adolescents i joves, amb una voluntat
pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit familiar, que els ajuda a adquirir
competències i habilitats socials per fer-los protagonistes de la seva pròpia vida i fer-los actius
i participatius socialment. Des de l’Ajuntament i des de diferents serveis municipals es porten
a terme tota una sèrie de projectes i accions adreçades a aquests col·lectius i emmarcades en
els diferents plans estratègics actualment vigents (Pla Jove, Pla d’Infància i Adolescència, Pla
d’Inclusió Social, Pacte per l’Educació), on es destaca la importància d’afavorir i consolidar el
moviment juvenil i el lleure educatiu a la ciutat. De forma més directa, també s’han signat
llicències d’ús i convenis per a la utilització preferent d’equipaments municipals a totes les
entitats de lleure educatives que no disposen de local privat propi per garantir un espai físic on
puguin desenvolupar, de forma estable i segura, les seves activitats. Pel que fa a la petició de
l’ús dels centres educatius per desenvolupar les activitats, es donarà una resposta favorable
sempre que la direcció del centre estigui d’acord amb la cessió. En concret, l’Agrupament
Escolta Arrels, l’Esplai Garbí, l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t, l’Esplai La Tribu,
l’Esplai Pampalluga, l’Esplai Rabadà i el CRAJEC (Esplai Creu Roja) es situen a equipaments
municipals. A més, en un marc de convocatòria de subvencions amb línies de finançament
específiques per als projectes de lleure educatiu i per als projectes adreçats específicament a
la població juvenil. D’altra banda, des de l’Agència de Suport a les Entitats, al llarg de l’any
s’ofereixen formacions diverses per acompanyar i assessorar les entitats en la millora dels
seus projectes. Des del Servei d’Igualtat i Ciutadania es programen, en períodes de vacances
escolars, cursos de premonitors, monitors i directors per afavorir la formació de les persones
voluntàries que treballen en aquestes entitats. I els altres serveis municipals també programen
de forma habitual formacions d’interès per a aquest col·lectiu (cursos de manipulació
d’aliments, cursos de prevenció de riscos davant del consum d’alcohol i drogues, cursos de
monitoratge esportiu...). El 2017 es va celebrar la primera trobada d’entitats de lleure a la
ciutat, que va tenir continuïtat el 2019, amb una àmplia participació en totes dues ocasions. La
voluntat per part de l’Ajuntament és continuar celebrant aquestes trobades, sempre que
tinguem la complicitat de les entitats participants. Per tot l’exposat l’Ajuntament garanteix la
continuïtat de la formació en l’àmbit associatiu i del lleure per garantir la continuïtat i la
consolidació d’aquests projectes de ciutat i per millorar-ne el treball en xarxa amb la finalitat
de garantir la igualtat d’accés i la no discriminació. Donarem suport a la proposta de resolució.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença dient que, si
no hi ha inconvenient, acceptarà el suggeriment del Sr. Lloveras en el sentit de no restringir la
llista i deixar-la oberta. En segon lloc, agafaré les paraules del Sr. Ferrando, sense que
serveixi de precedent, en el sentit que no ha trobat res sospitós en la proposta. Cal fer un
homenatge a tota aquesta gent que treballa voluntàriament amb l’objectiu de formar persones
en valors, en esperit crític, i no pas d’adoctrinar. És això el que constitueix la base de la
cohesió social i la radicalitat democràtica.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda que ha demanat que se li faci un aclariment sobre com es trasllada la proposta.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, explica que quan s’envia tant una declaració
institucional com una proposta de resolució, s’afegeix una capçalera on s’indica què ha votat
cadascú i, després, tota la proposta, tant la part expositiva com els acords.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (5),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (4), 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. (2),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
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 Sarai Martínez (1).

Vots en contra:

2, corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit Víctor Paramés
(1).

76

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular
de Catalunya.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del grup municipal
del PPC.

18 - PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER ADAPTAR
LA WEB DE LES DIFERENTS EMPRESES MUNICIPALS EN EL SEU
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la proposta de resolució següent:

“La Llei de transparència 19/2014 de 29 de desembre, obliga a fer públics tots els
procediments de contractació i de recursos humans com els convenis, sous, taules salarials,
relació de llocs de treball, plantilles, categories, càrrecs de responsable, concursos de
personal, totes les convocatòries de processos lliures i restringits, tots els processos de
provisió de llocs de treball, adjudicacions etc. Per accedir a un lloc de treball a l’administració
pública, o al sector públic (empreses municipals) la llei obliga a seguir tot un procés; publicitat
- igualtat- mèrits- capacitat.
La prioritat és l’absoluta transparència pel que fa a la publicació del contingut dels acords de
condicions (personal funcionari) i dels convenis col·lectius (personal laboral) de tots els
empleats tant de l’Ajuntament com dels tots els ens que formen part del grup d’empreses de
l’Ajuntament (Pumsa, AMSA, Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró).
Tot i que al portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró tota aquesta informació queda
degudament explicitada, no és així a les empreses municipals. En tant que aquestes
empreses reben finançament públic, també s’haurien d’adaptar a la normativa municipal de
transparència i bon govern.
Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els
acords següents:
Primer.- Que les empreses municipals apliquin els mateixos criteris legals de publicitat,
d’igualtat, mèrit i capacitat en tots els processos selectius i de provisió de llocs de treball, de
la mateixa manera que es fa per accedir i promocionar dins de l’ajuntament.
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Segon.- Que es publiquin en el portal de transparència de les diferents empreses, el contingut
dels acords de condicions i dels convenis col·lectius de tots els seus empleats.
Tercer.- Que el govern es comprometi a vetllar per l’establiment d’una política de recursos
humans coherent i i harmònica dins de tot el grup d’empreses.
Quarta.- Entenent que un dels elements principals de la transparència és la facilitat d’accés a
la informació, demanem que tot contracte vinculat a les empreses municipals, també estiguin
accessibles des de la web de l’Ajuntament.”

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, anuncia el seu vot favorable. La transparència és un bé que ha de ser només de
l’Ajuntament, sinó també de tot el seu Grup.

El senyor David Lloveras, regidor del grup municipal VOLEMataró, anuncia el seu vot
afirmatiu. És molt fàcil dir que som un Ajuntament transparent, però s’ha de demostrar amb
fets. Entenem que aquesta proposta serà aprovada per unanimitat i serà realitzada al més
aviat possible. Al contrari, seria una falta de respecte a la gent que ens ha votat per ser els
seus interlocutors, en ares de la democràcia i la transparència.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, votarà positivament al
punt. Els webs d’algunes de les empreses no són del tot homogenis, però pensem que el
Govern ha fet bona feina en aquest sentit i la informació que està disponible pel que fa a
factures, etc., tant al web municipal com als altres webs, és molt extensa i arriba fins a graus
de detall molt elevats. En general, els perfils de contractants dels webs de les empreses del
grup estan actualitzats i connectats al web de la Generalitat, no així alguna altra informació.
Alguna de les empreses municipals té els comptes anuals pendents de penjar des del 2016, o
la memòria del 2018. Però altres tenen, fins i tot, el seguiment pressupostari de l’any en curs
penjat. Alguns dels punts que proposa la CUP pensem que haurien de limitar-se o estudiar-ho,
si s’escau, sobre la base de la normativa de protecció de dades. Penso en alguns dels punts
que demana que es publiquin les condicions de tots els empleats; no sé si això és una
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transgressió de la LOPD. No obstant això, em sembla bé aprofundir en la millora i integració
de tots els webs de les empreses municipals i, per això, hi votarem a favor.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, considera
que poc s’ha de debatre aquesta proposta de resolució, ja que això que es demana s’hauria
d’estar fent de manera ordinària en un ajuntament que fa bandera de tenir un codi ètic i de bon
govern, tot i que aprovat per decret. A banda del que ens diu la Llei de Transparència, que
s’ha de complir, creiem que l’administració pública ha de vetllar perquè la ciutadania tingui
sempre tota la informació relacionada amb l’Ajuntament i amb totes les empreses que en
formen part. Quan estem parlant de condicions laborals, convenis i capacitats per formar-ne
part, encara més.
No és un secret tot el que està vivint actualment el TecnoCampus amb la mala o inexistent
gestió que el seu president està fent amb el conveni col·lectiu dels treballadors. Per mostra,
avui la intervenció dels seus representants a l’audiència publica. Una institució com el
TecnoCampus no es pot permetre en cap cas incórrer en gestions opaques amb la
contractació de personal, en adjudicacions que no es veuen transparents o en els increments
de sous desorbitats de certes persones sense passar per cap procés intern de promoció. I no
solament parlem del TecnoCampus, no podem permetre que això es repeteixi en altres
empreses de l’Ajuntament per tal d’afavorir només a uns i no donar oportunitats a altres
persones amb més capacitats. La política de recursos humans d’una administració publica és
un element massa important com per prendre-s’ho a la lleugera. Sense entrar en més detalls,
perquè ja ha quedat palès en l’audiència publica com actua aquest govern amb la gestió de
les persones que treballen a l’Ajuntament, el nostre vot serà favorable.
Sr. Alcalde, li queden 51 dies d’estar al capdavant d’aquest consistori, no marxi d’aquí sent
l’Alcalde que no s’ha preocupat de tots els seus treballadors. Ja sabem que no compleix la
majoria de propostes de resolució que s’aproven en aquest Ple, però si aquesta surt
aprovada, faci les coses bé abans d’acabar el seu mandat.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
votarà favorablement a la proposta de la CUP. Estem d’acord amb que la transparència també
abasti tot el que té a veure amb relacions laborals, acords de condicions, convenis, etc.
Aquest Ajuntament fa unes setmanes va assolir el 100% dels criteris de transparència que
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exigeix la organització Info Participa. Ens faltava l’ítem de donar oportunitats als grups
municipals perquè tinguin una finestra d’expressió, un canal de comunicació al web municipal,
i ja està complert, però no és suficient. La informació encara ha de millorar i ha de ser més
intel·ligible i pedagògica, i la resta del Grup Ajuntament, igual que en altres coses, també s’ha
d’assemblar el màxim a l’Ajuntament. No només ha de complir les obligacions de la Llei de
Transparència, sinó que ha d’assolir els mateixos ítems que té l’Ajuntament, tant pel tipus de
presentació de documents com dels objectius de transparència. Els agraeixo la proposta de
resolució i hi votarem favorablement. Ja tinc informació de quin és l’estat de situació de
cadascun dels llocs webs i començarem a treballar amb el Grup Ajuntament perquè tothom
tingui tota la informació obligatòria i, a més, puguem millorar-la.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
agraeix l’explicació del Sr. Jerez. És veritat que jo moltes vegades he estat crítica amb les
seves actuacions, però li he de reconèixer que en el tema de la transparència Mataró ha
intentat ser puntera i, ara, encara més. El que volem tots els que estem aquí és que aquesta
transparència s’ampliï a les empreses municipals que també reben finançament públic.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

PRECS I PREGUNTES

19 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

VOLEMATARÓ SOBRE CEDIR UN ESPAI PÚBLIC ALS NOIS/ES JOVES
QUE ESTAN

CREANT UN “ESPAI-PROJECTE PER PATINAR AMB

DIVERSES COL·LABORACIONS DE LA CIUTAT.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la pregunta
següent:
“El passat març del 2018 el Govern local ens va acceptar un prec prèviament treballat amb
diverses reunions amb els dos regidors d’esports del mandat.
Hem preguntat en diverses ocasions, sense obtenir un compromís ferm i sobre tot un projecte
de cessió amb data d’avui, sembla ser que per part de la regidora hi ha l’ intenció de concedir
l’espai. Fent-se càrrec de la manca d’espais joves que hi ha als tres barris propers. Des de el
nostre Grup van proposar dos espais públics infrautilitzats el que donaria un valor afegit a
barris amb manques d’infraestructures especialment pels mes joves, obertes i sobre tot
gratuïtes, con son Cirera-Molins-Camí de la Serra.
Aquests Grup de joves que de forma gratuïta, sense ànim de lucre han desenvolupat un
projecte per Mataró i que estant treballant a Pineda en projectes semblants amb l’ implicació
de l’ajuntament, a Premià i/o a Etiòpia, Alemanya i d’altres països.
Desprès de tot l’exposa’t Pregunten al Govern el següent:
1. Posarà data concreta per explica el lloc adjudicat, i l’acompanyarà d’un avantprojecte
treballat conjuntament amb les propostes dels joves?
2. Ens pot explicar en quin moment estem de tramitació per cedir l’espai tal i com es va
quedar amb la reunió d’esports de fa uns mesos?”

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, recorda
que la reunió es va produir al desembre i es va parlar amb els joves i amb la mateixa Sra.
Morón. Vam dir que començaríem per donar ordres perquè es pogués buscar un lloc.
En aquests moments, en resposta a la primera pregunta, s’està fent un Pla d’Usos de
l’equipament, conjuntament amb el col·lectiu de joves, tal com ja també vam quedar a
l’audiència de l’altre dia. Tot es fa amb ells i sobre la base de les propostes que ells estan
fent, i estan treballant conjuntament amb els tècnics d’Esports. Pel que fa a la segona
pregunta, una vegada elaborat el Pla d’Usos, es passarà al Servei d’Urbanisme perquè
determini el lloc on es pot ubicar l’equipament. A partir d’aquí, s’haurà de fer el projecte, la
tramitació administrativa corresponent, l’adjudicació de l’obra i la construcció. Per tant, estem
en el camí i els joves estan treballant amb nosaltres.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, celebra que s’estigui
treballant el tema, perquè és molt important per al jovent de la ciutat. A més, com vostè haurà
pogut comprovar in situ, és un espai que reuneix i aglutina gent de tota la comarca. És un
espai viu i són uns joves amb molta creativitat i una filosofia de vida molt sana i positiva. Fan
realitat allò de l’ajuda mútua i promouen la consciència social. A més, recordem que tenim
carències als tres barris. D’altra banda, m’agradaria molt que ens enviéssiu algun esborrany
del Pla d’Usos, si ja el teniu.

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere,
subscriu tot el que ha dit la Sra. Morón i reconeix que hi ha molt bona sintonia amb el jovent.
Els hem demanat que es constitueixin en associació i estan parlant amb una antiga associació
que hi havia a la ciutat per tal de donar-hi vida. L’esborrany, tan bon punt el tinguem, el que
podem fer, conjuntament amb els joves, és mostrar-li. I després, s’enviaria a Urbanisme. Cap
problema, doncs, a treballar plegats.

20 - PREC

QUE

CANDIDATURA

PRESENTA

D’UNITAT

EL

GRUP

POPULAR

MUNICIPAL

PERQUÈ

DE

LA

L’AJUNTAMENT

IMPULSI ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE L’OBRA DE JOAN BROSSA I DE
TERESA PÀMIES EN EL CENTENARI DELS SEUS NAIXEMENTS.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec següent:

“Enguany celebrem els 100 anys del naixement del poeta, dramaturg i artista plàstic Joan
Brossa i de l’escriptora, periodista i política Teresa Pàmies. Per aquest motiu, sol·licitem que
en els propers mesos l’Ajuntament de Mataró impulsi i lideri una programació d’activitats, amb
caràcter transversal i intergeneracional, per afavorir la difusió i el coneixement de l’obra de
Joan Brossa i Teresa Pàmies entre la ciutadania de Mataró.”
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, expressa que aquest Govern és sensible a la proposta. En primer lloc, recorda que
les activitats que estan vinculades a la commemoració d’escriptors es programen des de les
biblioteques de Mataró. Aquest mes de març, vinculades a la celebració del Dia Mundial de la
Poesia, s’han organitzat activitats diverses, totes amb franges d’edat dedicades a
commemorar la figura de Joan Brossa. En concret, han estat: Aparadors culturals i mostres
documentals per recordar el poeta. Els dies 20 i 21 de març, els infants de les tertúlies
infantils s’han apropat a la poesia de Joan Brossa a través de la lectura El llapis màgic de
Joan Brossa de Judith Barnés. També es realitzaran espais creatius dedicats a la figura d’en
Brossa. A la biblioteca Pompeu Fabra, una hora del conte especial fins a Santes, i el BiblioLab
per al públic infantil. I a la biblioteca Antoni Comas, un taller per al públic infantil a dues
seccions, dedicades al poeta. Pel que fa a la Teresa Pàmies, des de les biblioteques es
programaran activitats que donaran a conèixer la seva obra i figura.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, celebra
l’interès per part del Govern municipal i dels tècnics de biblioteques. L’obra de Joan Brossa i
de Teresa Pàmies val la pena i espero que la ciutadania de Mataró tingui l’oportunitat de
descobrir-la o d’apropar-s’hi.

21 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
COMPROMÍS D’INCREMENTAR EL NOMBRE DE CARTELLERES
MUNICIPALS.
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:
“ Un dels principals actius de la nostra ciutat és el seu teixit associatiu, el gran nombre i
varietat d’associacions que duen a terme multitud d’actes i activitats, desenvolupant una tasca
integradora i transversal i, en definitiva, enriquint la ciutat. Per donar a conèixer els seus actes
i activitats, aquestes associacions utilitzen les xarxes socials, els seus webs i principalment, la
cartelleria en paper: els cartells enganxats a les cartelleres municipals.
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Al grup municipal d’ERC-MES pensem que cal donar la màxima publicitat als actes i activitats
de les associacions de Mataró tot facilitant-ne la seva difusió, i donat que a Mataró només
disposàvem fa quatre anys de 12 cartelleres municipals, és a dir, aproximadament una
cartellera per a cada 10.000 habitants, un nombre al nostre parer clarament insuficient, al Ple
de novembre de 2015 vàrem formular la següent pregunta:
Té intencions l’ajuntament d’incrementar substancialment el nombre de cartelleres, tal i com
suggereix l’article 36 del Reglament de participació ciutadana? I en quines dates les
instal·laran?
La resposta de la regidora delegada d’Espais Públics, i així consta en acta, va ser adquirir el
compromís que en aquest mandat incrementarien substancialment el nombre de cartelleres
municipals, tal com els hi reclamàvem.
Els vàrem agrair el compromís i vàrem demanar-los que no ho deixessin per final de mandat.
Han passat 40 mesos i 4 pressupostos, i el govern municipal no ha acomplert el seu
compromís. Entendran que ens sentim enganyats, i no som els únics. Tant sols si haguessin
instal·lat 3 noves cartelleres, només 3, podrien haver fet un tuit anunciant que incrementaven
el nombre de cartelleres en un 25%. Però ni això.
Atenent als antecedent exposats, el grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta:
1. Podria explicar-nos el govern municipal el motiu pel qual s’ha incomplert el compromís
d’incrementar substancialment el nombre de cartelleres municipals? “

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, recorda que les cartelleres municipals, com el web municipal,
l’Agència de Suport a l’Associacionisme, la Ràdio municipal i l’Agenda Cultural, són una part
de la infraestructura que l’Ajuntament posa a disposició de les entitats de la ciutat per difondre
les activitats que vostè comenta. Aquestes infraestructures tenen, més o menys ús, en funció
de les demandes de les entitats i, en el cas de les cartelleres municipals, des de l’Ajuntament
hem instal·lat tantes cartelleres com demandes hem rebut des del Servei de Participació i
Espais Públics. No instal·lem cartelleres si no hi ha una demanda contrastada al territori. Jo
mateix, com a regidor-president del Consell Territorial de Cerdanyola, el barri més poblat de la
ciutat, li puc dir que només un membre del Consell va plantejar col·locar una cartellera a Illa
Cristina, però no va prosperar perquè així ho van considerar la resta de membres. Per tant, el
compromís del Govern s’ha mantingut en aquest sentit i estem disposats a col·locar tantes
cartelleres com demandes o propostes hi hagi per part de les entitats de la ciutat.
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22 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES
OBRES AL SOLAR D’EQUIPAMENT UBICAT A FIGUERA MAJOR.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Fa uns dies es va celebrar una reunió per explicar als veïns del barri, l’inici de les obres
d’adequació del solar d’equipament ubicat entre la Riera de Figuera Major i el c/ Josep Maria
de Segarra.
S’hi crea una zona esportiva, amb una pista de futbol i de bàsquet i una zona de jocs infantils
dotada amb jocs inclusius. Les obres tindran un termini d’execució de tres mesos i un cost de
176.000 €.
Estem molt satisfets que s’hagi arribat a un acord amb els veïns per tal que puguin gaudir d’un
espai dedicat a l’activitat esportiva i a la salut.
PREGUNTES
1) El Pla d’Habitatge 2018-2023, aprovat en Junta de Govern el juny de 2018 i presentat a
continuació al Ple Municipal, segueix incloent com a sistema d’habitatge dotacional (DHp)
aquest espai. On han traslladat aquest sòl dotacional?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, explica que el solar al qual fa referència la pregunta està qualificat al planejament
vigent com a sistema d’habitatge dotacional públic i així també es recull a la fase d’anàlisi del
Pla Local d’Habitatge, si bé no s’inclou cap programació específica en relació amb el solar i no
es disposa de cap projecte de construcció. El Servei d’Equipaments ens informa de la
utilització del solar per a la instal·lació d’una zona esportiva i de joc, i que es tracta d’una
instal·lació que té caràcter temporal fins que s’hi estableixi un projecte definitiu. Aquest ús
temporal és compatible amb el manteniment de la qualificació actual del solar i no l’altera. Per
tant, no hi ha cap mena de reserva d’edificabilitat.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, intuïa que la resposta
seria aquesta perquè al comunicat de l’Ajuntament es parlava d’una ocupació temporal. No
obstant això, donat que el Pla d’Habitatge segueix planificant la construcció d’habitatges tenint
en compte aquest solar, on figura encara com a 90 habitatges, li demano quina previsió hi ha
per resituar aquest sòl en un altre lloc on sí que hi hagi aquesta previsió de construcció.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, insisteix que no es planteja en aquest cas cap mena de traspàs d’edificabilitat. És un
tema que va per llarg i ara mateix no li puc donar un termini.

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL DESNONAMENT D’UN
IMMOBLE AL BARRI DE L’ESCORXADOR.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent:
“El passat dijous 14 de març es va produir un desnonament d’un immoble al Grup de les
Santes del barri de l’Escorxador. Es tractava d’un pis que fins fa poc era propietat de
Caixabank i que recentment ha estat comprat pel fons Coral Holmes, que és qui va reclamar
el desnonament de la dona de 30 anys i el seu fill de 10 que hi habitaven des de feia 4 anys.

La inquilina uns dies abans ja havia afrontat un intent de desnonament i estava pendent de de
la Taula d’Emergència Social, la qual cosa posa en qüestió la inacció de l’Ajuntament en
aquest cas per tal d’evitar mals majors.
A més, a diferència del que succeeix habitualment, es va produir una intervenció inesperada i
violenta de la unitat d’intervenció dels Mossos d’Esquadra, que es va saldar amb la detenció
de dues de les persones concentrades que intentaven evitar l’execució del desnonament, amb
una desena de persones identificades i mitja dotzena de persones ferides i contusionades.
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Ateses les circumstàncies de vulnerabilitat de la família i davant dels fets descrits, des del
Grup Municipal de la CUP preguntem el següent:
1) Volem saber si des de Serveis Socials de l'Ajuntament es va sol·licitar la suspensió del
desnonament i si es va trametre cap informe de vulnerabilitat als Jutjats de Mataró.
2) Es va oferir alguna alternativa habitacional de lloguer social a la família desnonada, tal com
estableix l’article 5 de la Llei 24/2015, contra els desnonaments, o només es va recórrer a
l’opció de Can Soleret?
3) Volem saber si el govern va tenir coneixement previ del dispositiu policial i quins mitjans de
mediació va habilitar durant l’execució del desnonament.
4) Quines circumstàncies han motivat que en aquest desnonament s’hagin modificat les
pautes habituals d’actuació dels cossos policials? I, conseqüentment, volem saber si a partir
d’ara les accions policials seguiran el procediment d’actuació expeditiu del passat 14 de març
o bé es restabliran els canals de mediació habituals per evitar les situacions de violència i
desemparament.
5) D’ara endavant, què pensa fer el govern municipal per donar compliment a la Llei 24/2015,
de 29 de juliol, que empara les famílies en risc d’exclusió social davant dels requeriments de
desnonament? “

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, per
indisposició de la regidora Elizabet Ruiz, passa a llegir la resposta que ella tenia preparada:
En resposta a la primera pregunta, el Servei de Benestar Social actua davant les situacions
d’emergència habitacional que presenten les famílies i sol·licita moratòria al jutjat en els
processos de llançament, quan no existeix alternativa habitacional. En el cas referenciat, no
va ser necessari sol·licitar moratòria, atès que la família va manifestar als Serveis Socials,
prèviament al llançament, que disposava d’allotjament alternatiu, concretament a casa de la
seva parella. D’acord amb el Protocol d’Execució de les Diligències de Llançament, els partits
judicials de Catalunya, al qual està adherit l’Ajuntament de Mataró, emeten informe de
vulnerabilitat social a requeriment del jutjat, previ consentiment de la persona demandada. En
aquest cas, la Comissió Judicial va sol·licitar l’informe de vulnerabilitat al Servei Social el
mateix dia del llançament.
Pel que fa a la segona pregunta, d’acord amb l’article 5-6 de la llei esmentada, les
administracions públiques han de garantir en qualsevol cas l’allotjament... [l’explicació de
l’article continua, però el regidor n’omet la lectura íntegra]. Atès que en el cas referenciat, es
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tractava d’una ocupació, el propietari de l’immoble no estava obligat a oferir reallotjament,
motiu pel qual el Servei de Benestar Social va tramitar una sol·licitud d’habitatge de lloguer
social a la mesa de valoració per a les situacions d’emergències econòmiques i socials de
Catalunya. I se li va oferir temporalment allotjament al Centre d’Acollida Municipal de Can
Solaret a l’espera de la resolució. Tanmateix, la família hi va renunciar.
Respecte a la tercera pregunta, el Servei de Benestar Social no va tenir coneixement del
dispositiu policial fins que es va personar al lloc per requeriment de la Comissió Judicial el
mateix dia del llançament.
En resposta a la quarta pregunta, desconeixem les circumstàncies que van motivar l’actuació
del cos de Mossos d’Esquadra i si han canviat el procediment, perquè és una relació entre
Mossos d’Esquadra i Jutjat, i l’Ajuntament no hi ha intervingut. Finalment, per part del Servei
de Benestar Social s’atendrà l’emergència habitacional, sempre que la família presenti una
situació d’exclusió social-residencial i no disposi d’allotjament alternatiu.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, conclou
que el Jutjat va requerir el mateix dia l’informe de vulnerabilitat i l’Ajuntament no va ser
proactiu a l’hora de facilitar-lo amb anterioritat. Per tant, posa en qüestió la tasca del nostre
Ajuntament a l’hora d’emparar la ciutadania que està en situacions vulnerables, com en
aquest cas. D’altra banda, penso que sí que és rellevant i demanaria al Govern que dialogui
amb Mossos d’Esquadra perquè no es torni a repetir una situació com la que es va viure. No
és de rebut. N’hi ha molts de desnonaments al llarg de l’any a la nostra ciutat i no ens
agradaria que la tònica, d’ara endavant, sigui enviar-hi la Unitat d’Antiavalots dels Mossos.
Finalment, cal que aquest Ajuntament es comprometi a punxar la bombolla especulativa per
donar compliment a la Llei 24/2015 i oferir lloguer social a aquelles famílies que estan en risc
de ser desnonades. Aquest cap de setmana hi ha una manifestació al respecte.

24 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS
CONTRACTES DE MANTENIMENT DELS SEMÀFORS I CÀMERES.
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“ Els contractes de manteniment de semàfors i càmeres són dels econòmicament més elevats
que l’ajuntament de Mataró contracta, per un valor de més de 100.000 € anuals.
Atenent al seu elevat import, vàrem sol·licitar accedir als expedients de contractació dels 2
darrers contractes i, al nostre parer, ambdues contractacions presenten diverses irregularitats
que agrairíem que el govern municipal, si pot, ens justifiqués.
Les dues licitacions comparteixen alguns elements:
Són per un termini de 2 anys prorrogables en 2 anys més.
El contracte es pot ampliar sense superar el 50% de l’import de licitació.
Les empreses poden oferir millores (instal·lacions, subministraments, ...) que no signifiquin
cap cost per a l’ajuntament i que siguin d’interès per aquest. Aquestes millores són avaluades
econòmicament i puntuen a l’hora d’adjudicar el contracte. Són d’obligada execució en el
termini màxim de 18 mesos a partir de la signatura del contracte.
La mateixa empresa guanyadora, ALUVISA.
Segons vàries sentències judicials, el règim de les millores com un criteri d’adjudicació
representa un valor addicional pel contracte, essent precís que més tard es faci un control i
seguiment de la seva aplicació per garantir el seu efectiu acompliment i materialització tenint
en compte que la inexecució de les millores vulnera els principis de publicitat i transparència
dels procediments, així com la no discriminació i igualtat de tracte dels candidats proclamats
en els articles 1 i 123 TRLCSP, vigent en data dels contractes.
Del contracte de 2 anys de data 01/01/2012, expedient de Compres 49/2011, prorrogat per 2
anys més en data 19/11/2013, el resum de les millores que tenia que fer l’empresa
adjudicatària amb data màxima de 01/07/2013 sense cap cost per a l’ajuntament, i la data de
finalització de les citades millores segons ens ha comunicat el servei de Via Pública són:
1. Instal·lació d’un nou punt de control d’accés, valorat en 16.034 € més IVA, (millora canviada
per subministrament d’òptiques led), subministrades l’octubre de 2013.
2. Millora control accessos Bda. Espenyes, valorat en 14.784 € més IVA, realitzada entre els
anys 2012 i 2013. Cal dir que es pot comprovar visualment que alguns elements quer
figuraven a la millora, com ara el canvi d’armari, no es van realitzar.
3. Subministrament i instal·lació sistema Foto-vermell, valorat en 40.000 € més IVA. El Servei
de Via Pública ens ha indicat que es va instal·lar al carrer Sant Antoni el 2014, però la veritat
és aquesta instal·lació es va contractar a part, és a dir, en un contracte menor (decret
7418/2013 de 15 de novembre, expedient 278/2013) que es va pagar a més a més i, per tant,
la millora no es va dur a terme com a tal.
Durant els 4 anys del contracte, es varen fer 4 ampliacions de contracte, per un import total de
105.766 €. Tres d’aquestes ampliacions no consten al portal de transparència.
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En resum, del contracte referent a l’expedient de Compres 49/2011 destaquem:
Possible malversació de fons públics, en concret de part de la millora de la Bda. Espenyes i
en la totalitat (40.000 € més IVA) del foto-vermell, doncs no es va executar mai com a millora
sinó que es va contractar i pagar a banda.
Possible prevaricació, al prorrogar el contracte en data 19/11/2013 sense que en aquella
data s’hagués acomplert (faltava executar el 79 % de millores, 56.034 € més IVA), i en canvi ja
s’havia ampliat el contracte en 19.804 €.
Del contracte de 2 anys de data 05/01/2016, expedient de Compres 177/2015, prorrogat per 2
anys més en data 15/12/2017, el resum de les millores que tenia que executar l’empresa
adjudicatària amb data màxima de 05/07/2017 i sense cap cost per a l’ajuntament, i la data de
finalització de les citades millores segons ens ha comunicat el servei de Via Pública són:
1. Ampliació nombre òptiques, valorat en 9.850 € (no sabem data realització)
2. Sistema codificació vídeo, valorat en 12.565 € realitzat el 2016
3. Sistema biomètrics, valorat en 4.162 € realitzat el 2016
4. Sistema gestió i gravació de vídeo, valorat en 12.673 €, realitzat el 2018
5. Instal·lació foto-vermell, valorat en 21.532 €, pendent de realitzar.
6. Instal·lació panell informatiu, valorat en 26.608 €, pendent de realitzar
Durant els anys de contracte i fins a data d’avui, s’han fet 3 ampliacions de contracte, per un
import total de 99.306 €. Dues d’aquestes ampliacions no consten al portal de transparència.
En resum, del contracte referent a l’expedient de Compres 177/2015 destaquem:
Possible prevaricació, al prorrogar el contracte en data 15/12/2017 sense que en aquella
data s’hagués acomplert (faltava executar el 69 % de millores, més de 60.000 €), i en canvi ja
s’havia ampliat el contracte en 99.306 €.
En el moment de publicació de la licitació de l’expedient de Compres 177/2015 i, per tant,
també de l’adjudicació i contractació, estava i encara està en vigor la Llei 5/2014, de 4 d’abril,
de Seguretat Privada, que diu:
Article 5.1 Constitueixen activitats de seguretat privada les següents: ...
Lletra f) La instal·lació i manteniment d’aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat
connectats a centrals receptores d’alarmes o a centres de control de videovigilància..
Article 5.2 Els serveis sobre les activitats relacionades en els paràgrafs a) a g) de l’apartat
anterior únicament podran prestar-se per empreses de seguretat privada...
I és mes que evident que hi ha centre de control: al Plec de Clàusules Administratives
Particulars d’aquesta licitació surt l’expressió “centre de control”, al Plec de Prescripcions
Tècniques l’expressió “centre de control” hi figura fins en 22 ocasions, i en la mateixa oferta
presentada pel l’empresa adjudicatària també hi figura l’expressió “centre de control”.
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Vàrem preguntar al govern municipal si al signar el contracte l’any 2016 l’empresa ALUVISA
era empresa de seguretat privada homologada (o bé pel Departament d’Interior-Registre
Especial d’Empreses de Seguretat de Catalunya o bé pel Ministerio del Interior-Registro
Nacional de Empresas de Seguridad Privada). La resposta va ser que aquesta empresa no
tenia la homologació d’empresa de seguretat privada (i a data d’avui encara no la té).
Així doncs, del contracte referent a l’expedient de Compres 177/2015 també destaquem:
Possible prevaricació, a l’adjudicar un contracte a una empresa que no acomplia la llei
5/2014 de Seguretat Privada ni un dels requisits dels plecs de clàusules administratives.
Atenent a tots els fets exposats, el grup municipal d’ERC-MES formula la següent pregunta:
1. Podria el govern municipal aclarir-nos aquestes suposades irregularitats?
2. Quin és motiu pel qual la inexecució de les millores ha representat un sobrecost per
l’ajuntament?
3. Quin és el motiu pel qual es prorroga un contracte quan aquest no s’havia complert?
4. Quin és el motiu pel qual s’adjudica un contracte a una empresa que, segons la legislació
vigent, no està habilitada per a ser contractada?”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, diu
que es tracta d’una sèrie de preguntes amb un component tècnic que cal aprofundir en
l’expedient. El que li puc dir és que he demanat informes i els propers dies tindré tota la
informació. Ara mateix no en disposo per poder respondre les quatre preguntes, però en els
propers dies li passaré les respostes per escrit.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, espera, doncs, les
respostes per escrit. Li demano que s’ho miri curosament i, en especial, el que té a veure amb
aquest mandat.

25 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIDO

DE

LA

CIUDADANÍA

SOBRE

L'OBSTINACIÓ

DELS

GOVERNS LOCALS EN PRENDRE PETITES DECISIONS QUE
AFECTEN LA MAJORIA DE CIUTADANS EN CONTRA DE LA SEVA
VOLUNTAT.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta el prec següent:

“Hubo una serie de televisión muy famosa que se llamaba “Sí, ministro” en que para los más
jóvenes que no la conocieron se trataba de un ministro inglés al que sus funcionarios le
ninguneaban. Esta realidad política que para un demócrata le resulta indignante pero que es
muy habitual no solo en Inglaterra sino que debe de ser consustancial con el sistema
democrático, pues también en Mataró, para no ser menos, tenemos esos ejemplos.
Mi memoria me falla pero hace más de veinte años que me hago una pregunta retorica:
¿porqué los ciudadanos de Mataró que venimos de la plaza de las Teresas no tenemos un
acceso a la calle Santa Marta? ¿Porqué los gobiernos locales no les importa lo que la gente
quiere? O algo más grave, porque los técnicos municipales se eligen en pequeños déspotas
forzándonos contra toda racionalidad a aceptar sus “doctas decisiones”.
Evidentemente son problemas menores, pequeñas insignificancias pero que tienen mucho
que ver con hacer la vida más placentera o por el contrario sufrir pequeñas contrariedades
que no facilitan la felicidad del día a día. Pero lo realmente extraño es que como pasan los
años, los gobiernos, la gente pasando por encima del jardín en que nunca ha crecido la hierba
pero nadie lo cambia.
El ejemplo emblemático es este pasillo que no hay en la plaza de las Teresas por donde pasa
todo el mundo, sin duda alguna por la ciudad tiene que haber un montón de ejemplos, por eso
le solicitaría que por una vez en la historia haga que los técnicos municipales estén al servicio
de los ciudadanos, que el despotismo ilustrado hace tres cientos años que pasó a la historia.
Por ello presentamos este ruego para que nos sea contestado en el Pleno con las diferentes
cuestiones:
1. Traslade a los técnicos municipales que por más que se acerquen en tener la zona
ajardinada seguiremos pasando por el camino más corto y más recto para ir a la calle
Santa Marta.
2. Que en este momento no recuerdo otros casos similares en la ciudad de Mataró pero
evidentemente los técnicos sí que lo sabrán, y espero que les recuerden que
democracia no es solo votar cada cuatro años sino que se hagan las cosas que la
mayoría desea.”
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, traslladarà als tècnics tot el que ha dit, amb tant d’èmfasi, el Sr.
Ferrando, però li recorda que no són només els tècnics els que decideixen els temes de
ciutat, perquè per això hi ha tots els processos de participació, la funció política, etc.
Li accepto el prec, perquè, en el cas de la plaça de les Tereses, la solució al problema ja
existeix. Fent una mica d’història, quan es va dissenyar als anys 70, la funció principal de la
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plaça era la de protegir els espais públics d’ús comunitari del trànsit rodat i, per això, la plaça
té un disseny tancat, perquè el que es pretenia era protegir les persones dels cotxes. I això,
als qui som pares de nens que juguen en aquest plaça ens agrada molt.
D’altra banda, quan aquesta plaça es va dissenyar el carrer Santa Marta no estava pacificat i
hi circulaven vehicles amb molta més intensitat que l’actual, d’aquí la necessitat de tancar
amb parterres enjardinats l’accés a la plaça. Finalment, ja tenim, i som conscients de la
necessitat, propostes fetes per reordenar aquest espai, que serà una peça molt important en
el Pla d’Impuls del Centre i en el Pla de Mobilitat, ja que aquest espai és estratègic. Quan
s’abordi el projecte d’intervenció, tindrem en compte els usos ciutadans d’aquest espai públic.

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL TEMPS MITJÀ DE RESIDÈNCIA
A MATARÓ DE LES PERSONES QUE PATEIXEN UN DESNONAMENT.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:

“A l’últim Ple del Consell Comarcal del Maresme es va demanar a la Generalitat que
augmentés el topall mínim per a poder accedir a les ajudes pel lloguer per les famílies, cosa
que s’ha fet ja a Barcelona.
Lligar ajudes i preu del lloguer sembla lògic quan aquest preu ha crescut tant els últims anys.
Pujar els topalls per accedir-hi sembla lògic quan els preus pugen i persones que tenen un
sou no arriben, però es dóna la circumstància que Mataró es troba envoltat per localitats on el
preu del lloguer gairebé dobla el de Mataró, i això sens dubte té repercussions a la nostra
ciutat, i ens consta que rebem persones “expulsades” d’aquestes localitats properes.
Els serveis de Benestar Social de Mataró ens fan arribar als regidors informació sobre els
desnonaments que es produeixin a la ciutat, però creiem que per entomar el problema s’escau
també conèixer amb més profunditat les característiques de les persones, quant de temps
porten residint a Mataró i la seva provinença són dades importants per demanar per exemple
la implicació d’aquestes localitats veïnes a les polítiques d’habitatge.
És per això que presentem les següents Preguntes:
Quin és el temps mitjà de residència de les persones desnonades a la ciutat de Mataró
i de les que té coneixement el servei d’Habitatge?
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Hi ha algun inconvenient per tal que es pugui incloure aquesta dada a les fitxes que els
serveis envien als Grups Municipals?
S’han fet contactes amb les administracions de les localitats més properes i el Consell
Comarcal per unificar esforços i donar resposta a aquesta greu problemàtica?”

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, passa a
llegir la resposta de la regidora Elizabet Ruiz, que s’ha trobat indisposada. En resposta a la
primera pregunta, s’ha procedit a fer una consulta dels desnonaments produïts durant el 2019,
dada que es facilitarà tan bon punt la tinguem disponible. Pel que fa a la segona pregunta,
d’acord amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’accés a la informació és de caràcter
personal i les dades dels expedients de desnonaments són mereixedores d’una especial reserva
o confidencialitat. Per tant, no està justificat facilitar-ho de manera generalitzada a tots els
regidors de la corporació. Atès que la informació que actualment es facilita a les fitxes de
desnonaments, i que ara se sol·licita contemplar amb el temps mitjà de residència de les
persones desnonades a la ciutat, no es tracta de l’expedient complet, es podria facilitar sempre
que no identifiqui la persona. Per aquest motiu, s’eliminarà de les fitxes l’adreça de l’afectat i, en
substitució, es posarà el barri de referència. Respecte a la tercera pregunta, l’Ajuntament
col·labora amb el Consell Comarcal del Maresme i amb la Diputació de Barcelona amb l’Estudi
de Pobresa i Vulnerabilitat del Maresme. Fruit de l’estudi, es disposarà d’una diagnosi de la
comarca i de les necessitats socials, entre les quals tenen especial rellevància la situació de
l’habitatge i l’atenció de l’emergència habitacional.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
considera que no és de rebut que li contestin que no tenen les dades del 2019, perquè què hi
ha de les dades del 2018? I de les del 2017? Entenc que sí que les tenen. Pel que fa a la
protecció de dades, jo no demano ni el nom ni el cognom dels afectats, a mi ja m’està bé que em
diguin el barri, perquè tenim els barris més desfavorits de la ciutat a 20 minuts a peu d’algunes
de les localitats més riques de Catalunya i Espanya. Resulta increïble que no tinguem aquestes
polítiques. És intolerable que aquestes localitats riques que estan expulsant persones que no hi
poden viure pels elevats preus dels seus lloguers, i que ens acaben venint a nosaltres, es pengin
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la medalla que tenen una Oficina d’Habitatge que paga el Consell Comarcal. Hem de reivindicar
com a mataronins que assumeixin la seva responsabilitat social.

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR

DE CATALUNYA SOBRE LES REUNIONS

QUE HA

MANTINGUT L’ALCALDE AMB RESPONSABLES DE EL CORTE INGLÉS
DURANT LES ÚLTIMES SETMANES.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:

“Durant les últimes setmanes hem pogut llegir en premsa que l’Ajuntament de Mataró i El
Corte Inglés han reiniciat unes converses que restaven congelades des de feia molts mesos,
desconeixem si anys, en concret una reunió entre el Sr. Bote i responsables de l’empresa a
Catalunya al mateix Ajuntament de Mataró i s’aprofitava també per anunciar una altra reunió
aquesta vegada a Madrid, el dia 3 d’Abril.
És per això que presentem les següents preguntes?
1.Per què no ha comunicat els resultats d’aquestes reunions l’Alcalde als Grups
Municipals tal com s’havia compromès a petició en Ple d’aquest Grup?
2.Quina valoració fa l’Alcalde de Mataró de la situació actual de l’afer Corte Inglés/Solar
de Can Fàbregas?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, respon que des que El Corte Inglés va presentar la sol·licitud de retorn de l’ICIO han
estat diversos els contactes que l’Alcalde ha tingut amb els responsables de l’empresa.
Cal recordar que el 19 de febrer l’Alcalde, a iniciativa pròpia, va explicar als grups municipals
en Junta de Portaveus el que estava succeint i que s’havia contactat el gabinet de juristes
Roca Junyent perquè assessoressin l’Ajuntament. Aquest afer té una triple dimensió: la
jurídica, la urbanística i també l’econòmica. Els conflictes del jutjat es remunten al 2008, fa
més d’onze anys, i podríem recordar qui els va posar erròniament en aquesta dimensió. És un
assumpte estratègic per a la ciutat i no ens interessa ancorar-nos en aquesta batalla legal. A
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nosaltres, com a Govern, ens interessa pel que representa per al desenvolupament econòmic
de Mataró, pels llocs de treball que crearia, pel que representa com a locomotora comercial i
per estimular el teixit comercial i contribuir a revitalitzar el centre. Encaixa en els eixos descrits
al Pla Estratègic del Mataró 20/22 i per això mantenim l’aposta malgrat les dificultats.
En tot cas, en aquella Junta de Portaveus del 19 de febrer, l’Alcalde ja els va explicar que la
resolució del cas passa per mantenir la interlocució amb El Corte Inglés i per tenir una
resposta jurídica que sigui adequada en defensa de l’interès públic. Des de llavors, a part de
les trucades telefòniques, l’Alcalde s’ha vist en dues ocasions amb els representants d’El
Corte Inglés al més alt nivell. Una d’elles a l’Ajuntament i una altra, aquesta mateixa setmana,
a Madrid. Hi ha un diàleg amb l’operador, doncs, al qual hem expressat el mateix que ja hem
dit públicament, que volem que al solar, titularitat d’El Corte Inglés, hi hagi un operador
comercial que contribueixi a dinamitzar el comerç del centre. Ens hem vist dues vegades en
poc temps i hem pogut comprovar que hi ha voluntat de seguir parlant i de fer les coses ben
fetes en defensa dels legítims interessos de les parts. Per aquest motiu, estem a l’espera que
clarifiquin quin és el model comercial que poden aplicar a Mataró, que no serà el que estava
dibuixat al principi, però que pot ser un altre, adaptant les condicions urbanístiques que tenim
i, sobretot, d’acord amb els models de negoci que es puguin plantejar per un operador potent
com és El Corte Inglés, que està al dia de les tendències del sector. En resum, creiem que es
pot repensar una fórmula dissenyada de fa 15 anys i que la podrem posar finalment d’acord.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
pensa que això és impossible a dia d’avui i en el futur, malgrat que ell també desitjaria que
allà hi hagués una gran locomotora comercial per impulsar el centre. El que ens molesta és
que s’estigui venent fum a dos mesos de les eleccions. El problema és que el Sr. Alcalde ens
ha manifestat a nosaltres i públicament que mantenia unes relacions fluides amb El Corte
Inglés, amb l’anterior direcció. I a la Junta de Portaveus que vostè esmenta ens va reconèixer
que feia molt de temps que no parlava amb el Sr. Abad i que l’havia trucat per dir-li que es
jubilava i que ens demanava el retorn de l’ICIO. Per tant, hi ha coses que no quadren i el
rumor que corre és que hi ha hagut ofertes pel solar de Can Fàbregas. El que seria molt
lamentable és que al final la locomotora s’acabés desplaçant a un altre lloc, com ha passat
amb el Mercadona.
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28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE
EL NOMBRE D’EDIFICIS MUNICIPALS QUE TENEN INSTAL·LAT UN
SISTEMA DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:
L’Ajuntament ha dut a terme els últims anys una sèrie d’actuacions per fer de Mataró una
ciutat energèticament més sostenible. En aquesta mateixa línia, el nostre grup municipal va
demanar informació al Govern sobre la quantitat d’edificis municipals tenen instal·lades
plaques fotovoltaiques per, disposant de la informació, poder fer un seguiment i poder formular
diferents propostes al respecte.
Degut a la manca de resposta del Govern, ens veiem obligats a portar la nostra pregunta al
Ple Municipal.
Per això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró PREGUNTA
- Quin és el número d’edificis de titularitat municipal i quants d’aquests tenen instal·lat un
sistema de plaques fotovoltaiques ?”

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, demana disculpes al regidor Martínez si la informació no li va
arribar. Jo sí que recordo que des del Servei d’Equipaments Municipals el que vam fer és un
recull per veure quins d’aquests edificis reunien els requisits, tant de superfície com
d’orientació, per poder instal·lar en un futur plaques fotovoltaiques. De tota manera, li faré
arribar l’estudi, perquè sí que el tenim fet. Actualment, l’edifici que disposa de plaques és el de
la biblioteca Pompeu Fabra. D’altra banda, sí que és veritat que dintre del Grup Ajuntament
disposem, per exemple, de pèrgoles a l’espai públic del centre industrial Vallverich, a l’edifici
d’habitatges del carrer Teià i d’AMSA la coberta del dipòsit de la ronda Rocablanca i la coberta
de les instal·lacions de l’entitat del carrer Pitàgores. També al Consorci per al Tractament de
Residus del Maresme la coberta de la planta per al tractament de residus. La nostra intenció
és ampliar-ho i, per això, vam fer l’estudi d’aquests equipaments per veure quins reunien els
requisits per instal·lar en breu més plaques d’aquestes característiques.

97

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, accepta les disculpes i demana que li facin arribar l’estudi al més
aviat possible.

29 - PREGUNTA
D’INICIATIVA

QUE

PER

PRESENTEN

CATALUNYA

ELS

GRUPS

MUNICIPALS

VERDS-ESQUERRA

UNIDA

I

ALTERNATIVA I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES
SOBRE LA MANCA D’INFORMACIÓ PROMESA PEL GOVERN EN
RELACIÓ A LA PDR QUE PREVEIA EL 30% DELS HABITATGES
D’OBRA NOVA I DE GRANS REHABILITACIONS DE VENDA O DE
LLOGUER, A L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, retira la pregunta perquè la regidora Ruiz no està present i li
interessa mantenir un intercanvi d’opinions amb ella. Ho plantejarà de nou al proper Ple.

30 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ
PER ELIMINAR LA PUBLICITAT EN LES EMPRESES PÚBLIQUES O
SUBCONTRACTADES

AMB

L’AJUNTAMENT

D’ESPAIS

QUE

PROMOGUIN ELS JOCS.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec
següent:
Durant aquests últims mesos he observat atònics con l’empresa de Mataró Bus lluïa a la part
trasera dels cotxes un anunci enorme del “Casino SPORTIUM”(sala de jocs ubicada al
Mataró Parc).
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Les empreses de jocs estan generant malalties d’atenció especialment entre els joves i
menors. Des de el nostre Grup i acorda amb altres propostes, que han passat pel ple pensem
que Desde l’administració pública hem d’evitar publicitar empreses d’estil. El contracte del
Mataró Bus es un dels mes grans que té aquests ajuntament, per tant es de doble
responsabilitat; fer una publicitat general preventiva i adequada, especialment amb els
sectors mes sensibles com son els joves i menors. Durant el últims anys les estadístiques
alerten de que 6 de cada deu menor de trenta anys a apostat alguna vegada al llarg de la
seva vida i menors d’edat al voltant del 20% han jugat abans de fer la majoria d’edat.
L’increment d’adició a la ludopatia, amb conseqüències terribles en milers de llars es una
realitat. Mataró no es lliure d’aquests problema social.
Es per tot l’exposa’t que preguen al govern el següent acord:
1. Inclogui en el nou plec de contractació en totes les empreses públiques i
subcontractacions de serveis públics que depenguin de l’ajuntament per eliminar tota
classe de publicitat de jocs. Especialment en els transport públic de la nostra ciutat.”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
accepta el prec de la Sra. Morón. No només en els propers plecs, sinó que, en la mesura del
possible, cal consensuar amb els actuals contractistes la possibilitat de mutu acord que no
incloguin en el futur, dins dels vigents contractes, aquest tipus de publicitat als busos, a les
marquesines, o allà on tingui poder de decisió l’Ajuntament.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix l’acceptació del
prec i demana que arreglin definitivament el panell de la plaça de les Tereses, que fa més
d’una setmana que no funciona.

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA
NOVA WEB MUNICIPAL.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta el prec següent:
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“Este regidor quiere pensar que el tema de la nueva web municipal no es un tema cerrado
todavía. Por eso quiere trasladar su experiencia en la utilización de dicha web.
El pasado día 31 de marzo conforme la propia normativa local era el último día para que las
empresas realizaran la declaración de residuos gestionado por un gestor privado, del año
2018.
El regidor que plantea este ruego tuvo que hacer las gestiones pertinentes y se encontró con
que no había forma de aclararse donde estaba dicho trámite por más que hice búsquedas en
el buscador de la propia web. Como cualquier empresa me dirigí al servicio de mantenimiento
para solicitar asesoramiento el viernes último día laborable. Me encontré con que solo una
persona del servicio conocía algo de la web y esa mañana estaba realizando las gestiones
fuera de la oficina, con lo cual no se me podía dar respuesta. Cerca de la hora de fin de
jornada laboral de los funcionarios conseguí que dicho funcionario me atendiera pero ni él ni
yo pudimos dar con la solución al problema. Al final utilicé la instancia genérica para hacer la
declaración.
Esto es inaceptable, primero y más a las empresas es necesario un soporte digno y eficiente
en la utilización de la web municipal.
En segundo lugar la web, como cualquier web institucional con vocación de plataforma digital
para la gestión de los temas municipales tiene que ser clara, intuitiva, sencilla, de fácil acceso
y de acreditación. Evidentemente el relato que he expresado es una anécdota pero creo que
es sintomática de que se debe mejorar esta web. Es delirante que ni el funcionario del servicio
tenga facilidad en manejar dicho instrumento.
Por ello presentamos este ruego para que nos sea contestado en el Pleno con las diferentes
cuestiones:
1. ¿Esperan ustedes mejorar la web en el sentido de hacerla más sencilla, accesible y
localizable los servicios que tiene que dar el ayuntamiento?
2. ¿No creen ustedes necesario que igual que hay el servicio 010 de atención a la
ciudadanía haya un servicio, incluso vinculado con este número telefónico, de soporte
a los usuarios de la página web?
3. ¿Tienen previsto dar algún tipo de formación a los funcionarios por lo menos que
conozcan la parte de la página web que corresponda a su servicio?”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en
resposta a la primera pregunta, explica que s’està treballant en la millora de la usabilitat de la
seu electrònica. S’ha fet un esforç molt important, d’una banda, pel web i, de l’altra, per
l’administració electrònica tant per part dels tècnics i empleats de la casa com per part dels
usuaris externs, però s’ha de continuar treballant perquè sigui intel·ligible, intuïtiva i fàcil
d’utilitzar. Sí que és cert que el 010 no seria la fórmula adequada. De la mateixa manera que
internament per als empleats de la casa tenim un servei d’atenció per a les consultes o
helpdesk, els usuaris externs (la ciutadania) del web municipal haurien de tenir un servei
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equivalent de suport tècnic a les consultes derivades de l’administració electrònica. Estem
treballant també per contractar o tenir aquest tipus de servei. Respecte a la formació, és
evident que l’administració electrònica i la tramitació han de ser una de les línies principals del
Pla de Formació de l’Ajuntament.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, agraeix la resposta, perquè tenir una administració electrònica que no funcioni o
que no coneguin ni els mateixos tècnics de l’Ajuntament implica que cal millorar-la.

32 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA SOBRE LA INSTÀNCIA QUE VAM ENTRAR AL
NOVEMBRE’18 SOBRE LES PERSONES QUE HAVIEN ESTAT
DONADES D’ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL SENSE DOMICILI FIX.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
el prec següent

“El 15 de novembre de 2018 vam entrar una instància dirigida als serveis corresponents per
tal que ens poguessin facilitar la informació i els expedients corresponents de totes les
persones que han estat donades d'alta en el padró municipal sense domicili fix des del Gener
de l'any 2015 i la informació que s'ha els ha requerit des de l'Ajuntament aquestes persones i
quina informació han aportat als interessats.
Hem arribat al mes d'Abril de l'any 2019 i ens trobem que encara ningú ens ha facilitat aquesta
informació.
(Adjuntament imatge de la instància).
És per això que des del nostre grup municipal els sol·licitem el següent:
1.- Que el govern municipal amb la màxima celeritat ens presenti la informació que fa mesos
vam instar.”
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
respecte als requisits d’empadronament sense domicili fix, explica que se n’ha parlat aquí en
el Ple i a les comissions informatives i també s’ha fet arribar informació per escrit. Pel que fa a
quantes persones s’han empadronat a Mataró des del 2015 sense domicili fix, és a dir, a
Benestar Social, tenim: el 2015, 13 persones; el 2016, 10 persones; el 2017, 17 persones; el
2018, 10 persones, i en el que portem d’any, 3 persones. Una cosa són les sol·licituds i l’altra
és el procediment final que fa que Benestar Social accepti i informi favorablement a la
inscripció provisional de personal a Benestar Social. Qualsevol informació addicional, li farem
arribar per escrit, si cal.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, no entén
per què li ha costat tant al Govern municipal contestar una instància d’un grup municipal, si
tant fa bandera de la transparència. De tota manera, demano que m’enviïn per escrit totes les
persones que han estat donades d’alta i també la informació que se’ls ha requerit des dels
Serveis Socials del nostre Ajuntament. Els recordo que l’accés a la informació és un dret.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23,35 hores de la nit, 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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