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Ajuntament	  de	  Mataró	  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PERQUÈ ES RECLAMI AL GERENT DEL 
PORT DE MATARÓ ELS DINERS QUE HAGI POGUT PERCEBRE 
INDEGUDAMENT I PERQUÈ S’ACLAREIXIN LES INCOMPATIBILITATS DEL 
CÀRREC QUE OCUPA 

El Consorci Port Mataró és un consorci públic constituït l’any 1997, amb l’objectiu de gestionar i 
explotar el port esportiu de Mataró, està integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Mataró.  

El consorci es troba sota la dependència administrativa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. La presidència és nomenada per la Generalitat de Catalunya i la vicepresidència 
és nomenada per l’Ajuntament de Mataró. El Consell de Govern està constituït per 6 
representants nomenats per la Generalitat i 4 nomenats per l’Ajuntament, més un gerent i un 
secretari, sense vot, nomenats pel Consell. La direcció general recau en la figura del gerent. 

D’acord amb la informació de la Relació dels directius de les entitats del sector públic i les 
seves retribucions previstes per l’any 2017, el gerent del Port de Mataró, el Sr. Joan Bellavista 
Solà, que ocupa aquest càrrec des del 1998, percep 132.376,35 €, als qual cal sumar-hi els 
37.753,80 € que ingressa com a gerent del Consorci del Port de Portbou. És a dir, estem 
davant d’una persona que en total s’embutxaca 170.130,15 €/any. Les retribucions del Sr. Joan 
Bellavista Solà són superiors a les d’un conseller de la Generalitat i, en conjunt, superen a les 
del President de la Generalitat de Catalunya. 

Recentment, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font, va informar que d’acord 
amb els requeriments de la Intervenció General, el Consell de Govern del Consorci va aprovar 
una rebaixa del sou del gerent en la reunió celebrada el 21 de desembre de 2016, per tal 
equiparar-lo al topall màxim del que cobren els consellers de la Generalitat. Després d’haver 
encarregat un estudi a una consultora externa, es va proposar rebaixar el salari del gerent 
entorn dels 105.000 €. No obstant això, fins al 22 de febrer de 2017,  aquest acord no ha rebut  
el vistiplau del Govern. 

En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP proposem a la Junta de Portaveus l’acord 
següent: 

-‐ Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que, 
d’acord amb la normativa de retribucions del sector públic, reclamin al gerent del Port 
de Mataró, amb caràcter retroactiu, els diners que hagi pogut percebre de forma 
indeguda. 

-‐ Exigim a la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que 
aclareixin si és o no és compatible ser gerent de dos consorcis portuaris de 
forma simultània; i en el cas que no ho sigui, demanem el cessament immediat 
de l’actual gerent del Port de Mataró. 

 
Juli Cuéllar Gisbert 
Regidor portaveu de la CUP  
 
Mataró, 24 de febrer de 2017 


