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Ajuntament de Mataró 

 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA REQUALIFICACIÓ DE LA 
ZONA SITUADA ENTRE ELS CARRERS JOSEP M. De 
SAGARRA i JOAN OLIVER 
 
 
El Pla Local de l’Habitatge 2005-2015, preveia que “com a conseqüència dels 
creixements demogràfics experimentats en els últims anys a Mataró i del constant 
increment del preu de l’habitatge, es generarà més necessitat d’habitatge en sectors 
diversos de la societat, amb especial problemàtica per les classes  més desfavorides.” 
 
Per això, també, aquest Pla 2005-2015, preveia aconseguir “un sostre potencial” 
residencial, en antic sòl d’equipaments. Es a dir, determinats sòls d’equipaments 
podrien ser transformats en sòl per a habitatges dotacionals i destinar-los a l’ús 
d’habitatge en règim de lloguer per a col·lectius específics. 
 
I un d’aquests emplaçaments era el solar situat a Figuera Major on es preveia la 
construcció de 90 habitatges,  en una parcel·la de 3400m2 situada entre els carrers 
Josep Maria de Sagarra i Joan Oliver. Projecte, que preveia la construcció de “pisos 
contenidors”. 
 
Per aquest motiu, l’any 2006, l’Ajuntament  va modificar el Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Mataró i aquest solar va passar d’equipaments  a  dotacional. 
 
Però amb l’arribada de la crisi, aquest desenvolupament dels “pisos contenidors” no va 
tirar mai endavant i el solar va quedar abandonat, requalificat d’equipament dotacional 
però sense un  desenvolupament ni immediat ni clar. 
 
Els veïns sempre han defensat, i tenen tota la raó, que el barri compta amb pocs 
serveis  i que més pisos massificarien encara més el barri. Precisament per això, van 
comprar unes porteries de futbol, que l’ajuntament va col·locar i ara mateix el fan servir 
com a espai “esportiu” però molt abandonat i degradat. 
 
 
Per tot això, i entenen que ara, aquelles necessitats d’habitatge que marcava el Pla 
Local d’Habitatge 2005-2015 han canviat, i que les necessitats en el 2016 i futur més 
proper, són unes altre,  no té cap sentit mantenir la qualificació de sòl dotacional 
perquè ara com ara, aquesta no és una prioritat.  
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Ajuntament de Mataró 

 
 
 
El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa el següent acord:  
 

1)   Requalificar la parcel·la situada entre els carrers Josep M. De Sagarra i Joan 
Oliver com a parcel·la d’equipaments per poder atendre les necessitats del 
barri tal i com ja preveia, abans del 2006 el POUM.  
 

 
No obstant això, el Ple decidirà. 
 
 
Juli Cuéllar Gisbert 
Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP 
 
 
Mataró, 27 d’octubre de 2016 


