
ACTA NÚM. 05/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 D’ABRIL DE 2014.

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres d’abril

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

Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE      (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU)
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT     (CIU)
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT     (CIU)
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR  (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                     (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR             (PSC)
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR           (PSC)
IVAN PERA ITXART REGIDOR                      (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR            (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR      (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO      REGIDOR       (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZREGIDOR        (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR             (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR            (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA   (ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR            (CUP)

És excusada d’assistir a la sessió la Sra. Flori Torres Fernàndez, regidora del grup

municipal del Partit Popular de Catalunya.
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Assisteix  com  a  Secretari  General  de  la  Corporació  el  Sr.  MANUEL MONFORT

PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei

per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

DECRET

2390/2014 de 31 de març

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 d’abril de 2014
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària
que tindrà lloc el proper dijous 3 d’abril de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                              ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 6 de febrer de 2014.

2 DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i
Unió i Socialista per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la
portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya  per  a  què l’ajuntament  de Mataró expressi  la seva preocupació i
rebuig pels successos que estan tenint lloc a Veneçuela.

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del  Decret  de l’Alcaldia  núm.  2179/2014 de 25 de març,  de
modificació règim de dedicació del regidor Miquel Rey i Castilla.
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4 Canvi  representant  de  l’ajuntament  de  Mataró  en  la  Fundació  Privada  El
Maresme.

5 Nomenament Patró en la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

6 Atorgament Medalla de la Ciutat al Col•legi Sagrat Cor de Jesús. 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

7 Donar  compte  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  1526/2014  de  28  de  febrer,
d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent  a
l’exercici 2013.

8 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local extraordinària i urgent de 7-
3-2014 relatiu a l’aprovació definitiva del Pressupost general de l’ajuntament
de Mataró per a l’exercici 2014.

9 Arrendament de l'habitatge municipal situat al carrer Pascual Madoz núm. 28-
30 Escala B 2on C. 

Servei de Compres i Contractacions

10 Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives generals contractació de
caràcter  estàndard aplicables  als  contractes de serveis,  de  subministraments,
d’obres  i  instal•lacions,  de  concessió  d’obra  pública,  a  altres  contractes
administratius i als privats. 

11 Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  que
regirà la concessió demanial de  l’ús privatiu de l’equipament situat al carrer
Alarcón núm. 27 de Mataró.

Direcció de Recursos Humans

12 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per XBA. 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
   

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

13 Aprovació  del  2n  Text  refós  de  la  modificació  puntual  del  Pla  general
d’ordenació municipal en relació amb el sòl no urbanitzable i d’actualització
del plànol de classificació del sòl de tot el municipi.
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14 Aprovació  inicial  PGOM  que  afecta  la  ZONA  2a,  incorporació  de  l’ús
comercial a zones d’indústria urbana: Cal Collut, Ctra. de Mata, Ca l’Imbern,
Balançó i Boter. 

15 Aixecar parcialment la suspensió d’atorgament de llicències d’instal•lacions de
subministrament de carburant de detall.

16 Aprovació provisional del Pla Especial de Sant Miquel de Mata

Via Pública

17 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal  del Partit  Popular de
Catalunya per a què s’estudiï la implantació d’un sistema de detecció i actuació
en casos de persones grans que viuen soles.

19 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  Socialista  per  a
l’elaboració i aplicació d’un Protocol d’actuació per respondre a les situacions
d’incivisme provocades pel consum d’alcohol a la via pública a les zones d’oci
nocturn a la nostra ciutat.

20 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  de  Plataforma  per
Catalunya per la limitació horària de l’obertura dels bars que siguin focus de
conflictes.

21 Proposta  de  Resolució  que  presenten  els  grups  municipals  d’Iniciativa  per
Catalunya  Verds  – Esquerra  Unida  i  Alternativa,  Convergència  i  Unió,  i  la
Candidatura d’Unitat Popular per tal  que l’ajuntament de Mataró declari  i/o
pagui els tributs que tinguin amb destinació la Hisenda espanyola mitjançant
l’Agència Tributària Catalana.

PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
el viatge que un grup d’empreses va realitzar al juny de 2013 a Miami del que
l’ajuntament  de  Mataró  i  Tecnocampus  van  ser  promotors,  instigadors  i
animadors.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
la destinació dels ingressos i l’hipoteca que es va contreure pel pagament de
l’edifici del Rengle.
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24 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista per saber l’estat d’evolució
del Pla Estratègic de la Cultura de Mataró. 

25 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del Consell
Municipal d’Igualtat.

26 Prec  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –
Esquerra Unida i Alternativa per reclamar al govern municipal els resultats de
l’anàlisi de la implementació de la zona escolar única a Mataró.

27 Prec que presenten els grups municipals Socialista, d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular sobre la
situació del Consell Municipal d’Igualtat.

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de gener, indica que hi ha un acord

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

Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar

el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1

minut de silenci  en senyal  de dol per la mort de dones per violència masclista al

nostre municipi o a Catalunya.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

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

1  -  APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ

ORDINÀRIA DE 6 DE FEBRER DE 2014. 

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, observa que a les pàgines 29 i 31 de l’Acta les

votacions haurien de ser de 26 vots, no de 27 ja que en aquesta sessió no va assistir

el Sr. Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

5



2  - DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

A continuació,  pel  Sr. Alcalde,  es dóna compte de les Declaracions  Institucionals

aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 31 de març de 2014.

2.1 Declaració  Institucional  que  presenten  els  grups  municipals  de
Convergència  i   Unió  i  Socialista  per  a  la  declaració  de  patrimoni
mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de
Ripoll

Acord  adoptat  per  unanimitat  de  tots  els  grups  municipals  en  Junta  de
Portaveus de 31 de març de 2014.

El regidor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió, llegeix la part dispositiva dels acords:

“PRIMER.  Donar  suport  a  la  candidatura  de la  Portalada  del  Monestir  de
Santa Maria  de Ripoll  per  tal  que sigui  declarada Patrimoni  Mundial  de la
Humanitat per part de la UNESCO.

SEGON. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.”

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular
de  Catalunya  per  a  què  l’ajuntament  de  Mataró  expressi  la  seva
preocupació i rebuig pels successos que estan tenint lloc a Veneçuela

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 31 de març de 2014, amb els vots
favorables del grup municipal de PPC (5), els vots en contra ICV-EUiA i CUP (3)
i les abstencions de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, PSC, i PxC (20). 

El regidor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords:

“1.-L’Ajuntament  de  Mataró  s’adreçarà  al  Consolat  de  la  la  República
Bolivariana  de  Veneçuela  a  Barcelona  per  fer-li  arribar  per  escrit  la  nostra
preocupació  per  la  situació  de  violència  i  manca  de  llibertat  d’expressió  i
manifestació que es viu en aquest País.
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2.-Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  i  al  “Ministerio  de  Asuntos  Exteriores”
d’Espanya a que traslladin la nostra preocupació i solidaritat amb els familiars
de les persones assassinades i privades de llibertat per motius polítics.”

DICTAMENS

ALCALDIA

3  -  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.

2179/2014  DE  25  DE  MARÇ,  DE  MODIFICACIÓ  RÈGIM  DE

DEDICACIÓ DEL REGIDOR MIQUEL REY I CASTILLA.

El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, dóna compte del

següent Decret:

DECRET

2179/2014 de 25 de març

Assumpte: Modificació règim dedicació a un regidor de la Corporació. 
Òrgan: Secretaria General

En data 24 de març de 2014, el Sr. Miquel Rey i Castilla, regidor delegat de Promoció
Econòmica i Innovació de l’ajuntament de Mataró, amb el vist i plau del portaveu del
grup municipal de Convergència i Unió, presenta escrit a la Secretaria General de la
Corporació demanant una modificació en el seu règim de dedicació, passant del 100%
al 95%.

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 contemplava les retribucions dels regidors per
aquest mandat. 

El punt tercer de l’acord diu:

“Tercer.-   A efectes  de  retribució  per  dedicació  parcial,  es  delega  a  l’Alcaldia  la
facultat de modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud
d’un grup municipal,  sempre que el canvi  comporti  adscriure’l a un dels tipus de
retribucions o assignacions previstos a l’apartat segon del present acord.”

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC:
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Primer.-  Modificar la retribució corresponent al regidor Miquel Rey i Castilla que
serà de dedicació parcial en un grau del  95% de la jornada.

Segon.-   Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social. 

Tercer.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.”

4  - CANVI REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

EN LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME.

El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència,  Política  Lingüística,  Cultura  i  Relacions  Institucionals   presenta  la

proposta següent:

“El Ple municipal que va tenir lloc el dia 2 de novembre de 2011 va procedir a la
designació de la Sra. Olga Ortiz Moreno com a representant municipal en la Fundació
Privada El Maresme. 

En  data  25  de  març  de  2014  el  govern  municipal  comunica  que  cal  procedir  a
substituir  el  representant  en  l’entitat  Fundació  Privada  El  Maresme  en  la  qual
l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

Per  tot  això,  aquesta Alcaldia  proposa a l’Ajuntament  Ple l’adopció  dels  següents
acords:

ÜNIC.-   Designar  al  Sr.  Joaquim  Fernández  i  Oller  com  a  representant  de
l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Privada El Maresme, en substitució de la Sra.
Olga Ortiz Moreno. “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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5 - NOMENAMENT PATRÓ EN LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT

JAUME I SANTA MAGDALENA.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família,  Benestar Social,

Salut i Consum, presenta la proposta següent:

“La Junta del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, en
compliment de l’article 10 dels seus Estatuts, va aprovar en la reunió celebrada el dia
5 de març de 2014,  a  proposta del  grup municipal  Socialista  de l’Ajuntament  de
Mataró, la proposta de la substitució de la Sra. Carme Jimenez Martin pel Sr. Joan
Vinzo.  

L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
atorguen al Ple de l’Ajuntament la competència per al nomenament dels vocals de la
Junta del Patronat de la Fundació.

En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament el següent acord:

Nomenar vocal del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
al Sr. Joan Vinzo en substitució de la Sra. Carme Jimenez Martín. “

La senyora Olga Ortiz, com a Presidenta de la Fundació, agraeix la tasca realitzada

durant  aquests  anys  a  la  Sra.  Carme  Jiménez  per  la  seva  implicació  amb  la

Fundació.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

6  - ATORGAMENT  MEDALLA  DE  LA  CIUTAT  AL  COL•LEGI

SAGRAT COR DE JESÚS. 

El  senyor  Pere  Galbany,  regidor  delegat  d’Ensenyament  i  Esports,  presenta  la

proposta següent:
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“En data 24 de gener de 2014, l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi
Sagrat Cor de Jesús van entrar al  registre una sol·licitud per a l’atorgament de la
Medalla d’Or al Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Mataró, pels mèrits acumulats al llarg
de  la  seva  trajectòria  de  125  anys,  que  inclouen  aspectes  educatius,  socials,
culturals, ciutadans i religiosos, a la qual si han adherit altres entitats.

El Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament, no recull cap distinció
que sigui Medalla d’Or, però sí, en el seu article 11, contempla l’atorgament de la
Medalla  de  la  Ciutat,  distinció  que  es  descriu  en  la  Secció  Tercera  del  mateix
reglament  i  que  en  l’article  17.1  defineix  com  una  manifestació  d’agraïment  que
s’atorga per una actuació personal o col·lectiva en favor de la Ciutat, que hagi tingut
un ressò especial o una repercussió notable en els àmbits cultural, artístic, econòmic,
social, polític o esportiu.

Per decret de l'Alcaldia 748/2014, de 4 de febrer, s’inicia l'expedient d'atorgament de
la Medalla de la Ciutat al Col·legi  Sagrat Cor de Jesús, nomenant-se instructor al
regidor d’Ensenyament, Sr. Pere Galbany.

Acabat el termini d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagi presentat cap
al·legació, i vist l’escrit presentat per l’AMPA del Col·legi Sagrat Cor de Jesús en el
qual  es  destaca  l’impuls  i  expansió  de  l’ideal  de  senzillesa  de  Madre  Carmen,
fundadora de la congregació de les germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, amb
efecte benèfic pels nens, joves i adults, que sense fer-se notar han arribat arreu; el
servei  públic  que,  com a  escola  i  entitat,  ha  estat  per  Mataró;  el  saber  fer  amb
qualitat,  des d’un sentit  d’equip,  amb respecte vers la  persona,  per  a assolir  una
formació integral tenint presents les diversitats culturals, socials i religiosos.

Per tot això, el regidor d’Ensenyament, com a instructor de l'expedient, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:

Primer:  Atorgar la Medalla de la Ciutat al Col·legi  Cor de Jesús, d’acord amb les
circumstàncies i fets que s’ha acreditat.

Segon:  Notificar aquest acord als interessats.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
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7  - DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.

1526/2014  DE  28  DE  FEBRER,  D’APROVACIÓ  DE  LA

LIQUIDACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  DE  L’AJUNTAMENT

CORRESPONENT  A L’EXERCICI 2013.

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,

dóna compte del següent Decret:

DECRET

1526/2014 de 28 de febrer

Assumpte: GE - Aprovació liquidació Pressupost exercici 2013 Ajuntament de Mataró.
Òrgan: ALCALDIA

Vista la Proposta del Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 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  2013  corresponent  a
l’Ajuntament de Mataró,  amb un import de 9.251.170,68 euros.

SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de
l’exercici  2013  corresponent  a   l’Ajuntament  de  Mataró,  amb  un  import  de
17.201.633,92 euros.                      
TERCER.- Aprovar  el  romanent  de  tresoreria a  31  de  desembre  de  2013
corresponent a l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports:

Romanent de tresoreria total (I) :                      20.930.134,18 euros 

Excés de finançament afectat (III) :                                               3.550.711,91 euros
        

Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) : 177.788,35 euros           
             

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.”
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda que

avui se celebra el 35è aniversari de les primeres eleccions municipals. Més enllà de

recordar la importància de la recuperació de la democràcia local,  avui ens trobem

amb una paradoxa: se’ns dóna compte d’una liquidació de pressupost, corresponent

a l’exercici 2013, d’un pressupost que mai no va passar per aquesta sala ni mai va

ser debatut pels representants dels ciutadans al consistori de Mataró. 

Està clar que de la liquidació del pressupost no hi tenim res a dir. Ja sabem com

funciona això, des de fa molts anys, tants com 32, en què la liquidació del pressupost

passava per aquesta sala. Nosaltres no direm res dels números, perquè segur que

estan ben fets: els tècnics i el regidor han fet un bon exercici.  Han presentat uns

números  que  segur  que  s’ajusten  al  que  ha  passat  durant  l’any  2013  a  nivell

administratiu i comptable a l’Ajuntament de Mataró. Cap objecció a la feina feta i els

dono les gràcies als treballadors de la casa. 

No obstant això, incideixo en la qüestió política. Es dóna compte de l’aprovació d’un

pressupost que no va passar mai per aquesta sala. Aquest és un fet inèdit en aquests

anys de democràcia local. L’any passat ni tan sols es va discutir, ni tampoc formular.

Desitgem que això no torni a passar en el futur. No sé què direm l’any que ve, però

caldrà recordar també que el pressupost d’aquest any, el del 2014, sí que ha estat

discutit però no ha estat aprovat pel ple d’aquest Ajuntament, perquè una amplíssima

majoria hi va votar en contra. 

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

Catalunya, afirma que sí que tenia previst intervenir en aquest punt i el següent, de

manera conjunta, perquè el que s’està discutint és si els números estan ben fets o no.

I, respecte d’això, el nostre grup s’atreveix a dir que la previsió que es va fer és una

previsió acurada, perquè els números, a més, han acabat quadrant. Però sí que hi ha

algunes qüestions que ens han cridat l’atenció: 

En  primer  lloc,  la  màquina  de  recaptació  d’aquest  Ajuntament  funciona  bé.  Ens

trobem, per exemple, amb una mitjana dels impostos, tan indirectes com directes,

que sobrepassa la  previsió  en un 14%. Arribem a un 114% d’execució  d’aquests

impostos.  O ens trobem per sobre del  percentatge pel  que fa a les taxes i  a les
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multes. I amb un 121% pel que fa a la grua. Per tant, a més de fer bé els números,

podem dir que la màquina de recaptació funciona bé. També ens ha cridat l’atenció

qui  compleix  i  qui  no  amb l’Ajuntament  de  Mataró.  Qui  aporta  les  transferències

corrents segons la previsió que es fa i qui es desvia més o molt, en aquest cas la

Diputació de Barcelona, però en positiu. 

D’altra banda, en sentit negatiu hi ha tot el tema de subvencions a entitats, que estan

en  un  terreny  imprevisible.  Ens  agradaria  que  la  normativa  pel  que  fa  a  les

subvencions a les entitats estigui molt clara, molt pautada i que no sigui arbitrària. 

8  -   DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN

LOCAL EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 7-3-2014 RELATIU A

L’APROVACIÓ  DEFINITIVA DEL  PRESSUPOST  GENERAL  DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’EXERCICI 2014.

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,

dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local següent:

“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014. El període d’exposició pública es
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 3 de febrer, finalitzant aquest el dia 20
de febrer de 2014. Es van  presentar al·legacions per part  de: 

 Dins el període d’al·legacions: l’Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-
Esmandies, l’Associació Cultural Aikido-Esmandies, l’A.C. Mar de Garbí i
Moviment  Educatiu  del  Maresme MEM;  grup  municipal  d’ICV-EUiA i  el
grup municipal socialista. 

 Fora del període d’exposició pública: L’Associació Veïnal de Cirera; el grup
municipal d’ICV-EUiA va presentar una aportació específica al pressupost
de l’ajuntament de Mataró per a l’any 2014.

 Mitjançant formulari web: Javier Sànchez del Campo i Mamadu Alfa Djalo
Djalo.

A  continuació,  s’incorpora  com  annex  1  a  aquesta  proposta  el  recull  global
d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost 2014, presentades
durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern Municipal.
Per  a les al·legacions valorades favorablement,  consta el  Sí   i  el  Sí  Parcial  a  la
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columna d’acceptació, mentre que per a  les valorades desfavorablement, consta el
No.

E S    P R O P O S A:

Primer.- Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2014 integrat per:

1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2014, amb el següent desglossament per
capítols:

Despeses
Capítol I Despeses de personal 46.052.117,84
Capítol II Despeses  de  béns  Corrents  i

serveis
36.652.447,80

Capítol III Despeses financeres 5.069.198,82
Capítol IV Transferències corrents 12.110.781,86
Capítol VI Inversions reals 4.911.425,44
Capítol VII Transferències de capital 89.837,36
Capítol VIII Actius financers 22.119.100,30
Capítol IX Passius financers 13.036.000,00

Total despeses 140.040.909,42
Ingressos
Capítol I Impostos directes 46.218.285,83
Capítol II Impostos indirectes 3.677.600,00
Capítol III Taxes,  preus  públics  i  altres

ingressos
21.720.741,92

Capítol IV Transferències corrents 38.618.508,26
Capítol V Ingressos patrimonials 4.704.877,87
Capítol VII Transferències de capital 3.006.870,24
Capítol VIII Actius financers 219.025,30
Capítol IX Passius financers 21.875.000,00

Total ingressos 140.040.909,42

1.2   Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils:

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Despeses: 15.809.192,41 Ingressos: 16.069.219,66

Aigües de Mataró, SA
Despeses: 14.744.772,00 Ingressos: 16.661.478,00

1.3 Els  estats  de  previsió  d’ingressos  i  despeses  de  les  entitats  públiques  
empresarials:

Mataró Audiovisual
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Despeses: 457.759,81 Ingressos: 457.759,81
Parc Tecnocampus Mataró
Despeses: 3.776.394,00 Ingressos: 3.776.394,00

Segon.- Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades
favorablement  per  l’equip  de  govern  d’acord  amb  el  que  s’expressa  a  la  part
expositiva d’aquesta proposta (annex 1) i  desestimar les que han estat  valorades
desfavorablement pel govern municipal en aquest annex 1.

Tercer.- Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per
a  l’exercici  2014,  resumit  per  capítols  cada  un  dels  pressupostos  que  l’integren,
d’acord amb el que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quatre.- Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular,  recorda  que  el  pressupost  2014  ha  estat  rebutjat  pel  ple  municipal  de

l’Ajuntament de Mataró i,  posteriorment,  ha estat aprovat per Junta de Govern. Al

nostre  entendre  el  govern  ha  utilitzat  un  subterfugi  legal  per  tal  d’aprovar  el

pressupost d’aquest any sense el suport majoritari dels regidors. 

Considero que és greu que el debat més important, la decisió que més rellevància té

al llarg de l’any, no sigui tinguda en compte. S’ha utilitzat una llei que tots hem criticat,

excepte el Partit Popular, per tal d’aprovar un pressupost que a la gran majoria de

grups municipals i, per extensió, a la gran majoria de ciutadans, no els genera il·lusió.

Serà legal, però és democràticament qüestionable. Aquestes no haurien de ser les

maneres per tirar endavant pressupostos que determinen el dia a dia d’una ciutat.

Això ens porta a qüestionar per a què serveixen els plens i també aquesta Llei de

racionalització de l’administració local. Al final perd el debat, la participació, i es creen

uns  mecanismes  que  permeten  que  un  govern  en  minoria  aprovi  un  pressupost

municipal que no satisfà ni les necessitats ni les il·lusions que tenim. Manifestem el

nostre disgust per aquest motiu.   

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, coincideix amb el que han dit el Sr. Baron en el
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punt anterior i el Sr. Safont-Tria. Malauradament, a banda del que ha passat, sembla

que  també  s’ha  instaurat  el  mal  costum  de  no  tirar  endavant  les  propostes  de

resolució que s’aproven en aquest ple, cosa que també passa amb alguns precs que

s’accepten. Avui, en aquest aniversari al qual feia referència el Sr. Baron, sembla que

donem un pas enrere, i  també amb una llei amb la qual no estem d’acord. La no

negociació del pressupost i el fet de no fer cas a les aportacions que hem fet alguns

grups municipals també és un exemple d’aquest pas enrere. Per tant, tot i que no

s’ha de votar, manifestem el nostre profund desacord per com s’ha produït l’aprovació

d’aquest pressupost. 

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

Catalunya, mostra la seva preocupació per quines són les conseqüències del que ha

passat. El govern tenia dos camins: un, acollir-se a aquesta llei, i vostès no estaven

legitimats per fer-ho, perquè l’havien criticada dient que era inconstitucional; o dos,

acollir-se a una moció de confiança i aprovar el pressupost. Evidentment que la moció

tenia un risc i era que els grups de l’oposició i, per tant, la majoria dels ciutadans de

Mataró, els diguessin que no tenien confiança en el seu grup de CIU. Però aquest risc

s’havia de córrer. Amb la decisió que han pres han esgotat la resta de mandat. La

confiança costa molt de teixir i es trenca en un minut, tal com deia el Sr. Baron en un

debat del mandat passat. Probablement la confiança i les possibilitats de fer coses

des d’un govern en minoria s’han aguantat fins ara, però això s’ha acabat, i la culpa

és seva. Han condemnat la ciutat a un any de desgovern. Sr. Alcalde, li demano que

intenti reconduir aquesta situació, perquè no em sembla just per a la ciutat.

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,

reconeix  que és veritat  que el  pressupost  s’ha aprovat  per una Junta de Govern

extraordinària,  amb un  mecanisme  extraordinari,  però  també  és  extraordinària  la

situació en què es troba aquest Ajuntament. En aquest exercici 2013 s’han fet unes

inversions reals de 2.600.000 euros, la qual cosa és inferior als interessos que s’han
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pagat, 3.200.000 euros. A més, el principal del deute és de 13.200.000 euros, que és

més de cinc vegades les inversions reals que s’han fet. Aleshores, és per això que

s’aprova  aquest  pressupost  mitjançant  aquests  mecanismes  extraordinaris  i  per

poder fer front al deute del Rengle.   

9  - ARRENDAMENT DE L'HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL

CARRER PASCUAL MADOZ NÚM. 28-30 ESCALA B 2ON C. 

El  senyor  Ramon  Reixach,  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,

presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament de Mataró és propietari del pis situat a Pascual Madoz núms. 28-30,
Escala  B,  2on  pis,  porta  C.  Aquest  pis  ha  estat  reformat  recentment  i  està  en
disposició de ser cedit en arrendament a favor dels usuaris que estimin convenients
els serveis tècnics corresponents.

La qualificació jurídica del bé és la de bé de caràcter patrimonial, tal i com consta
acreditat a l’expedient. 

Des del Servei de Benestar Social s’ha informat de la necessitat i urgència d’endegar
el corresponent procediment per tal de cedir l’habitatge a favor de la sra. Souad el
Maimouni  mitjançant  el  corresponent  contracte  d’arrendament,  atès  que  es  tracta
d’una família monoparental formada per una dona i cinc menors al seu càrrec. 

Consta  unit  a  l’expedient  informe jurídic  sobre  l’adequació  a  dret  de  la  operació
projectada.

Consta  informe tècnic  justificatiu  de  l’adjudicació  del  contracte  a  favor  de  la  sra.
Souad el Maimouni.

Consta informe tècnic valoratiu de la ocupació.

Resulten d’aplicació l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques; els articles 72.2 i 73 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya;
l’article 214 i concordants 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 i la Llei 24/1994, de
24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, pel què fa a l’adjudicació, efectes i extinció
del contracte. 
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Per  tot  lo  anterior,  proposo  al  Ple  municipal,  si  s’escau,  l’adopció  dels  següents
acords:

PRIMER.- Arrendar  l’habitatge situat a Pascual Madoz núms. 28-30, Escala B, 2on
pis, porta C a favor de la sra. Souad el Maimouni amb NIE X-2471120-T per una
renda mensual de CENT VINT-I-CINC EUROS mensuals (125 €) per un termini de
TRES anys, amb efectes a patir de la data de signatura del contracte.

SEGON.-  Aprovar  la  minuta  de  contracte  d’arrendament  que  s’adjunta  com  a
document annex núm. 1 i que conté els pactes i condicions que han de regir la relació
arrendatícia de les parts i convocar a la sra. Souad el Maimouni per tal que es personi
a les dependències municipals a signar el contracte, fer el dipòsit de la fiança legal
obligatòria i rebre les claus de l’habitatge que se li cedeix en arrendament. 

TERCER.- Autoritzar al  regidor delegat d’Administració i  Atenció Ciutadana per tal
que  pugui  signar  el  contracte  d’arrendament  i  tots  els  documents  que  siguin
necessaris per a la formalització dels presents acords.

QUART.- Fer els corresponents assentaments a l’Inventari Municipal de Béns. 

CINQUÈ.- Notificar la resolució als interessats. “

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

anuncia  que el  seu vot  no serà  favorable  en aquest  punt.  Pensem que amb els

recursos públics  s’ha de ser  objectiu  i  per  ser-ho s’ha de comprovar  si  totes  les

persones compleixen una sèrie de requisits per poder ser beneficiàries d’ajuts per

part de l’administració pública. Hem pogut veure que la persona que avui es beneficia

d’aquest ajut és una persona de nacionalitat estrangera i ens agradaria comprovar si

compleix els mateixos requisits que ens exigeixen moltes vegades als nacionals per

poder ser beneficiaris de qualsevol tipus d’ajut. 

Deduïm que segurament a aquesta persona no se li ha demanat una certificació del

patrimoni existent al seu país d’origen i també podem deduir que segurament tampoc

s’ha  comprovat.  Hi  ha països  que tenen un registre  de la  propietat,  com ja  vam

exposar en aquesta sala de plens, totalment atípic i inaccessible per part de la nostra

administració,  la  qual  cosa  fa  impossible  la  seva  verificació.  Aquí  rau  la  primera

desigualtat que denunciem envers la gent de casa.

A més, d’altra banda, creiem que hi ha certs immigrants que tenen propietats llogades

als seus països d’origen pels quals, en un compte domiciliat al seu país, reben les

diferents rendes de lloguer. També denunciem que no existeix un control exhaustiu de
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les remeses que envien als seus països, en la majoria dels casos, fruit del treball en

negre i de l’economia submergida. 

Per tot això i perquè “primer els de casa” —i hi ha molta gent de casa necessitada

que no s’ha tingut en compte— hi votarem en contra. 

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, expressa la seva confiança envers els serveis tècnics de l’Ajuntament. De

ben  segur  que  amb  bon  criteri  hauran  atorgat  aquest  pis  a  la  persona  més

necessitada, no en funció del seu origen sinó de la seva realitat social. En tots els

col·lectius hi ha gent que fa trampa. Vull transmetre a la ciutadania que les coses es

fan bé i qui menys recursos té a nivell familiar i social són els primers de la llista. El

nostre vot serà favorable. 

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el seu suport als Serveis Socials de la

ciutat de Mataró. No tenim el menor dubte que els processos que s’han seguit són

estrictament els que fan servir en tots els casos i que han actuat amb la voluntat

d’ajudar una persona que realment ho necessita. Discursos com els de la Sra. Lora

són del tot reprovables i sobren en aquest consistori.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut

i Consum, opina que de vegades es parla de nacionalitats i d’altres es parla dels de

casa, i abans de preocupar-nos de la nacionalitat, hem de tenir en compte que tenim

un reglament estricte que diu que les persones que portin dos anys vivint a Mataró i,

per  tant,  tinguin  residència,  tenen  drets  constituïts.  Avui  tenim  una  persona  que

necessita la nostra ajuda, una mare amb cinc fills, i a mi em preocupen totes aquelles

persones que en un moment determinat de la seva vida necessitin un ajut puntual
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d’urgència.  Estem  parlant  de  cinc  menors  i,  per  tant,  primer  els  menors.  S’està

protegint una família que té drets constituïts aquí a Mataró i no podem utilitzar aquest

argument de manera que faci mal a les persones que ho estan passant malament i

pensen que també tenen dret a pisos. Serveis Socials prioritza les necessitats de

totes aquelles persones que necessiten menjar, pis i ajuda. Estem fent un treball molt

curós,  perquè són moltes les famílies  de casa nostra que ho estan passant  molt

malament i aquests arguments no ajuden al fet que la gent confiï en el sistema dels

Serveis Socials. 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

considera que per ser objectius primer de tot s’ha de comprovar si tothom compleix

una sèrie de requisits o no per obtenir uns ajuts. Com que no es poden comprovar les

propietats que, en aquest cas, puguin tenir o no les persones estrangeres als seus

països,  és una desigualtat  molt  gran envers les persones del nostre país.  Com a

mínim creiem que s’hauria de partir d’una igualtat a l’hora d’accedir als diferents ajuts

que s’atorguen des de l’administració pública.

  

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

Catalunya, no entén la polèmica que s’ha creat. La Sra. Lora està fent referència a

una manca d’informació però la setmana passada, a la comissió informativa, cap grup

hi va votar en contra ni va demanar explicacions. A l’expedient sortia el nom de la

persona, per tant, quedava molt clar qui era. Ho ha explicat molt bé la Sra. Ortiz, i és

per això que es va posar en marxa el reglament al qual feia referència i que ha de

servir per evitar situacions de picaresca. Es van exigir dos anys de residència mínima

a la ciutat per poder accedir a aquests ajuts que es deien “d’urgència”. Per tant, no

deixarem ningú morir de gana ni sense sostre. 

D’altra banda, un vot de confiança per als tècnics i treballadors dels Serveis Socials

de la casa, que estan treballant en unes condicions de tensió molt dures. 
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 23,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (4),

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida i  Alternativa  (2)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: 3,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya.  

Abstencions: Cap. 

Servei de Compres i Contractacions

         

10   -  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES  GENERALS  CONTRACTACIÓ  DE

CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE

SERVEIS,  DE  SUBMINISTRAMENTS,  D’OBRES  I

INSTAL•LACIONS,  DE  CONCESSIÓ  D’OBRA  PÚBLICA,  A

ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS. 

El  senyor  Ramon  Reixach,  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,

presenta la proposta següent :

“Antecedents

1.  Les  nombroses  modificacions  introduïdes  en  la  normativa  en  matèria  de
contractació  pública,  comporten  la  necessitat  d’adaptar  els  Plecs  de  clàusules
administratives  generals  que  regeixen  les  contractacions  dutes  a  terme  per

21



l’Ajuntament de Mataró, aprovades per acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de 6
de maig de 2010

2. Per decret núm. 159/14 de 23 de gener, de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, es va aprovar el Plec de clàusules administratives generals (PCAG) de
contractació  de  caràcter  estàndard  aplicables  als  contractes  de  serveis,  de
subministraments,  d'obres  i  instal·lacions,  de  concessió  d'obra  pública,  a  altres
contractes administratius i als privats, adequat al Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011; així  con realitzar una
actuació d'assistència i cooperació local adreçada als municipis i altres entitats locals
de la província de Barcelona, consistent en posar a la seva disposició els referits
Plecs.

Fonaments de dret

1. Els plecs de clàusules administratives generals (PCAG) compleixen les següents
funcions:

a)  Regular  totes les contractacions que licitin  i  formalitzin  la  entitat.(art.  66 de
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i art.
278.2 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)

b)  Donar  cobertura  als  requeriments  sobre  publicitat  dels  plecs  de  clàusules
administratives particulars, els quals no són exigibles en el cas que l’ens local hagi
provat plecs generals (art. 277.1 del Decret legislatiu 2/2003)

2. L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
recull  com  a  una  de  les  competències  pròpies  de  les  diputacions  provincials
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

3. L’article 278.3 del Decret legislatiu 2/2003 estableix que l’aprovació del plecs de
clàusules  administratives  generals  correspon  al  Ple,  d’acord  amb el  procediment
establert per a les ordenances locals. Abans de l’aprovació inicial i de la definitiva, és
necessari l’informe del secretari i l’interventor de la corporació. 

4. D’acord amb el Dictamen 318/14 de la Comissió Jurídica Assessora sobre els Plec
de clàusules administratives generals (PCAG) de contractació de caràcter estàndard
aprovats per la Diputació de Barcelona,  si  les corporacions locals  no introdueixen
canvis substancials en aquest plecs no és necessari adreçar consulta a aquest òrgan
consultiu.

En ús de les facultats que m’atorga el  decret  d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment els Plec de clàusules administratives generals (PCAG)
de  contractació  de  caràcter  estàndard  aplicables  als  contractes  de  serveis,  de
subministraments,  d'obres  i  instal·lacions,  de  concessió  d'obra  pública,  a  altres
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contractes  administratius  i  als  privats,  posats  a  disposició  de  la  Diputació  de
Barcelona  dintre  d’una  actuació  d'assistència  i  cooperació  local  adreçada  als
municipis i altres entitats locals de la província de Barcelona.

SEGON. Fer avinent que el text dels plecs aprovats a la part dispositiva anterior es
correspon exactament amb els aprovats per decret núm. 159/14 de 23 de gener, de
la Presidència de la Diputació de Barcelona, que apareixen publicats íntegrament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 04/02/2014. 

TERCER. Sotmetre aquest  acord a tràmit  d'informació pública  per un període de
trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, publicant a
l’efecte sengles anuncis  en el  BOPB, en el  DOGC i en un mitjà de comunicació
escrita diària.

QUART.  Cas  de  no  presentar-se  cap  reclamació  o  suggeriment,  s’entendrà
definitivament aprovats els plecs a que fa referència l’apartat primer d’aquest acord,
procedint a:

a) Trametre l’acord a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de quinze dies.

b). Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació definitiva del plecs de clàusules
generals, i en el Diari Oficial de la generalitat de Catalunya un anunci amb la referència al
BOP on s’hagi publicat aquesta aprovació definitiva.”

El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, entén que en el moment en què ens posem a retocar les clàusules generals

que han de ser l’estàndard per al  conjunt  de l’Ajuntament,  tenim una oportunitat.

Aquesta oportunitat ha de ser per millorar i per introduir un seguit de mesures que

ens  facin  avançar  cap  a  una  economia  més  sostenible  èticament,  socialment  i

ambientalment.  L’Ajuntament  té  un  volum  de  despesa  important.  Destinem  força

diners a contractar obres, serveis, a instal·lacions, etc., per tant, no és una qüestió

menor. Aquest plec de clàusules hauria de garantir, a nivell general, que els serveis

que  es  puguin  contractar  des  d’un  Ajuntament,  la  mà  d’obra  que  impliqui,  els

materials que s’utilitzin,  etc., tingui en compte qüestions mediambientals,  laborals i

també que garanteixin que els col·lectius vulnerables especialment, i altres col·lectius

més específics, també tinguin dret a accedir al món laboral. 

Un  plec  de  clàusules  generals  hauria  de  perseguir,  en  primer  instància,  l’estalvi

públic. Però també hauria de tenir en compte la qualitat de la feina; la perspectiva de

gènere; la realitat de les persones amb discapacitat; la realitat de les cooperatives,
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que  al  nostre  entendre  són  una  estructura  econòmica  interessant  i  que  s’ha  de

potenciar; les societats laborals, etc. Hauria de potenciar les empreses d’economia

social, aquelles empreses que tenen darrere seu una implicació a nivell local, les que

ens fan aconseguir eficiència energètica, les que utilitzin productes reciclables, les

que  minimitzin  les  emissions  contaminants,  etc.  Tot  això  hauria  d’incloure,  entre

d’altres, un plec d’aquesta mena. 

El que no entenc és que en aquest plec de clàusules genèric no hi trobem aquests

aspectes que els acabo d’enumerar. Sí que hi ha la potestat de poder-los incloure i

adaptar, però m’hauria agradat que el plec genèric ja comptés, a nivell transversal,

amb aquests requisits.  És per  això  que els  demano que,  si  hi  ha per  davant  un

període de presentació d’esmenes, en presentin en aquest sentit que he comentat. 

El meu vot serà d’abstenció de moment i ja veurem què farem en funció de si els

meus requeriments tiren endavant. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 22,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (4)  i

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 4,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

11  - APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ

LA  CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE   L’ÚS  PRIVATIU  DE
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L’EQUIPAMENT  SITUAT AL  CARRER  ALARCÓN  NÚM.  27  DE

MATARÓ.

El  senyor  Ramon  Reixach,  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,

presenta la proposta següent :

“Mitjançant  informe de data 03/02/2014,  el  coordinador  de l’àrea d’Administració  i
Atenció Ciutadana d’aquesta Corporació sol·licita  l’inici  del  corresponent  expedient
administratiu  per  a   l’adjudicació  de  la  concessió  demanial  de   l’ús  privatiu  de
l’equipament situat al carrer Alarcón núm. 27 de Mataró.

Consten a l’expedient  informe de data 24/02/2014 del  secretari  general  d’aquesta
Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules administratives particulars
que  regirà  la  concessió,  així  com de l’interventor  de fons  municipal,  tal  i  com al
respecte preveu l’art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per
decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.

La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants
del Reglament de patrimoni dels ens locals.

Els  arts.  610,  109,  138 i  concordants 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
contenen la regulació del procediment obert en els contractes administratius.

En ús de les facultats que m’atorga el  decret  d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:

Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de  l’ús privatiu
de l’equipament situat al carrer Alarcón núm. 27 de Mataró.

Segon.  Aprovar el  plec de condicions econòmiques administratives particulars que
regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert.

Tercer.  En  compliment  del  que  disposa  l’article  66.1  del  Decret  336/1988,  de  17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els
esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini
de 30 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions
que s'estimin pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran
definitivament aprovats. 

Quart. Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva
d’aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del
següent  al  de  la  publicació  de l’anunci  de licitació  en el  BOP de la  província  de
Barcelona,  per a la  presentació de proposicions  pels  interessats,  si  bé la  licitació
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s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra els plecs
aprovats.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, considera que no s’ha dit  que aquest  edifici  és un bé catalogat  d’interès

local. I, a mes, els últims anys ha tingut un deteriorament important perquè no s’ha fet

la inversió que mereixia. Davant d’una situació així, el que seria més lògic i profitós

per a l’Ajuntament és, en primer lloc, posar sobre la taula tots aquells lloguers que

estem pagant des de l’administració per a activitats públiques en locals privats. Potser

per  aquí,  en  lloc  d’haver  de  llogar  un  equipament  públic  que,  a  més,  és  un  bé

catalogat d’interès local i, en lloc d’estar pagant altres locals, ressituem activitats que

ara mateix tenim en edificis privats en règim de lloguer. Així en pocs anys s’amortitza

la inversió i hi sortim guanyant. Crec que aquest exercici no s’ha fet o no se’ns ha

explicat, i se’m fa difícil cedir un espai públic perquè una empresa privada en faci ús.

Pretendents n’ha tingut,  aquest  edifici.  S’havia  parlat  del  Centre de Normalització

Lingüística, que al final se n’ha anat a precari a un altre local. També se m’ocorre

l’Escola Municipal de Música, potser hauria estat un bon lloc per situar-la. 

En definitiva, ple rere ple i d’una manera subtil,  aquest govern de CIU no atura la

seva política privatitzadora. Ja n’hi ha prou de privatitzar espais públics, serveis i, en

aquest cas, cal reforçar el que és de tots. El millor ús que pot tenir un equipament

públic és amb una gestió pública, oberta, universal, i del qual puguin gaudir tots els

ciutadans. Per tot això el nostre vot serà contrari. 

La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquest espai que està catalogat

com a bé d’interès local està protegit pel Pla Especial del Patrimoni i està situat en un

espai vinculat a l’escola Menéndez y Pelayo en un edifici modernista. És un espai

que, des del 2010-2011 en què es va quedar buit,  podria ser interessant per a la

ciutat. Com s’ha dit, havia tingut molts pretendents, alguns dels quals requerien d’una

inversió. El que ens estranya és que no s’hagi parlat més d’una situació més definitiva
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per  al  Consorci  de  Normalització  Lingüística  i,  en  canvi,  s’estigui  parlant  de  la

privatització. No entenem que el govern hagi de llogar necessàriament aquests tipus

d’equipaments.  Queden  moltes  necessitats  educatives  a  la  ciutat  que  no  estan

cobertes i que es podrien plantejar en aquests espais. Ens sembla que seguim en

aquesta línia de que qualsevol espai que està buit és susceptible de ser privatitzat

mitjançant el lloguer. A més, és un espai de 450 m2 en dues plantes, que té un valor

afegit que és un pati exterior amb uns porxos que permeten un ús social, interessant,

obert, etc. Per aquestes raons, nosaltres també hi votarem en contra. 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

anuncia el seu vot positiu. 

Creiem que en els temps que corren, si tenim un edifici que s’està fent vell i que amb

els anys s’anirà degradant cada vegada més i, donat que l’Ajuntament de Mataró no

té diners per fer-hi una gran inversió, no veiem cap problema a donar vida i ús a

l’edifici.  Com ens va comentar el regidor, les persones que aconsegueixin implantar

una  activitat  en  aquest  edifici,  haurà  de  ser  una  activitat  de  caràcter  educatiu.  I

hauran de fer una gran inversió dinerària per condicionar-lo, cosa que l’Ajuntament a

dia d’avui no pot fer. 

A més, també és un plec que ens agrada perquè no és un plec de clàusules com el

del bar del TecnoCampus, perquè si aquestes persones que el lloguen marxen abans

del temps estipulat no se’ls haurà d’indemnitzar. També, els que vinguin assumiran

tots els riscos que pugui tenir una persona que munti qualsevol activitat a dia d’avui.

Per tot plegat, hi votarem favorablement. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia la seva

oposició. Aquest és un equipament públic, escolar, que va deixar la seva funció el

2008,  però  que  tenia  expectatives.  Havíem  proposat  al  seu  moment  i  s’havia

començat  a  treballar  per  posar-hi  el  Consorci  de Normalització  Lingüística,perquè

pensem que cal donar-li visibilitat pública i física. A més, és una entitat que ha tingut

una  trajectòria  una  mica  erràtica  i  l’edifici  de  la  plaça  Espanya  on  està  situat
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actualment no és de l’Ajuntament i està a precari. Per tant, es podria donar un bon ús

educatiu a un espai i una zona on hi estan passant coses molt interessants per a la

ciutat: la biblioteca, el local dels Capgrossos, el casal d’avis, la nau de Can Gassol, la

futura escola Joan Coromines, etc. Es tracta de teixir ciutat a través dels equipaments

públics i  de posar als barris usos que donin servei al conjunt de la ciutadania, no

únicament i exclusiva als veïns més propers. 

El govern, una vegada més, tira pel camí ràpid i fàcil de privatitzar, enderrocar i tancar

edificis, quan es podia haver sigut valent i anar més enllà. Es podia haver treballat en

un projecte per fases que possibilités, anant a buscar ajuts, la recuperació de l’edifici

per al Consorci o altres usos educatius de la ciutat. 

Per tot plegat i lamentant-ho molt, hi votarem en contra. Pensin que estem hipotecant

aquell espai probablement per vint anys, amb un ús privatiu. Legítim, és clar, però

aquest era un edifici que mereixia un altre tracte per la seva significació i per l’àmbit

en el qual està situat. 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, sobre

la qüestió de la gestió dels lloguers municipals que s’ha plantejat, explica que del

2010 al 2013 s’han desllogat 12 immobles i hem passat de pagar uns lloguers d’1,6 a

1,1  milions  d’euros.  Per  tant,  hem  tingut  un  estalvi  de  prop  de  400.000  euros.

D’aquest 1,1 milions que paguem en lloguers, que és una disminució del 30%, se’n

paguen 839.000 a PUMSA i 300.000 a privats. La majoria d’aquests immobles els

tenim llogats perquè estan cedits  a Associacions  de Veïns en zones on no tenim

locals, i per això els lloguem. Pel que fa a l’inventari de propietats de l’Ajuntament,

veuran que no arriba ni a un 10% les que estan sense ús. Són 12 immobles que

estan majoritàriament tapiats. Per tant, s’ha de demanar que es vagi donant solució

progressiva a aquests 12. I un dels casos és aquest concret d’aquí. 

D’altra banda, en els propers mesos desllogarem tres locals, un dels quals és el que

hi ha al carrer Josep Abril, que ens suposarà un estalvi de 29.000 euros l’any, perquè

ens traslladarem al TecnoCampus. 

VOTACIÓ:  Ordinària
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Vots favorables: 15,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (4)  i

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3).  

Vots en contra: 11,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal

Socialista  (8),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions: Cap. 

Direcció de Recursos Humans

12  -  DECLARACIÓ  DE  SEGONA ACTIVITAT AMB  EXERCICI

CONCURRENT  AMB  EL  LLOC  DE  TREBALL  PRINCIPAL

PRESENTADA PER XBA. 

El  senyor  Ramon  Reixach,  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,

presenta la proposta següent :

“Vist que el Sr. Xavier Bentué Alonso, treballador de l’Ajuntament de Mataró, amb un
contracte de relleu, i amb la categoria de Peó, adscrit en el Servei d’Espais Públics,
ha presentat declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de
treball  principal  on  demana  compatibilitzar  les  funcions  que  exerceix  en  aquest
Ajuntament amb una activitat privada, per compte propi, consistent en impartir com a
monitor-formador classes en matèria de jardineria i paisatge a  Acadèmia Promodespi
i  a Colbacat  ,  en horari  de tarda,  amb menys de 18 hores setmanals i  amb una
percepció econòmica de 4898,- euros a l’any. 

Considerant  que  el  règim  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, al Reial
Decret 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat
de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
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Considerant  que  l'art.  14  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  sobre
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que
l'exercici  d'activitats  professionals,  laborals,  mercantils  o  industrials  fora  de
l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no
podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats. En anàleg sentit, l’art.
339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat
pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 

Pel que fa a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l'art. 329 del Decret
214/1990, reconeix la compatibilitat  de l'exercici  de la funció pública amb l'activitat
privada si les dues activitats,  la funció pública i  la privada,  no superen la jornada
ordinària incrementada en un 50%.

Considerant que l'art. 330 del referit Decret 214/1990, estableix que no és possible el
reconeixement  de compatibilitats  amb activitats  privades,  incloses  les  de caràcter
professional,  entre  d’altres,  quan el  resultat  de  l’activitat  professional  hagi  de ser
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en
què presti serveis el personal;  quan l’activitat  professional es relacioni directament
amb la  que  realitza  en  la  unitat  o  servei  a  què estigui  adscrit  el  personal;  quan
l’activitat  professional  requereixi  o  pugui  requerir  la  coincidència  d’horari  o  la
presència  física  del  personal  amb el  que  tingui  atribuït  en  l’entitat  local;  quan  la
realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu
compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes
en  què  intervingui  o  hagi  intervingut  en  el  dos  darrers  anys  o  en  les  que  hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.

Considerant  que  l'art.  343  del  mateix  Decret  manifesta  que  el  reconeixement  de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.

Considerant  que  l'art.  333  a)  i  l'art.  344  del  Decret  214/1990,  estableixen  que
correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. D’acord
amb  la  moció  d’Alcaldia  aprovada  pel  Ple  Municipal  en  sessió  extraordinària
celebrada el 14 de juliol de 2011, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència
sobre  declaracions  de  compatibilitat  per  l’exercici  d’activitat  pública  o  privada  del
personal de la Corporació. 

Vist l'informe jurídic corresponent.

Per  tot  allò  exposat,  el  Regidor-Delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,  en
exercici  de les competències delegades per Decret  d’Alcaldia  de 25 de gener  de
2013,  PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ l’adopció del següent
ACORD:

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament el senyor Xavier Bentué Alonso, com a  Peó del Servei d’Espais Públics,
amb una activitat privada secundària consistent en impartir com a monitor-formador
classes en matèria de jardineria i paisatge a les Acadèmies Promodespi  i  Colbacat .
Tot plegat,  de conformitat  amb els  termes referits a la part  expositiva  del  present
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acord i sense que el reconeixement de la compatibilitat pugui modificar la jornada de
treball i l’horari de la interessada. 

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

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

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable, tot i que, amb la situació d’atur que hi ha

arreu, considera que aquestes situacions de compatibilitat fan una mica de mal. 

D’altra banda, demana que la claredat que hi ha en aquest informe sobre el que farà

d’ara endavant aquest peó de Jardineria, i on ho farà, també sigui present en altres

informes de compatibilitat d’altres càrrecs. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

13   - APROVACIÓ DEL 2N TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL EN

RELACIÓ AMB EL SÒL NO URBANITZABLE I D’ACTUALITZACIÓ

DEL  PLÀNOL  DE  CLASSIFICACIÓ  DEL  SÒL  DE  TOT  EL

MUNICIPI.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 7 de febrer
de 2014, ha resolt mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva de la modificació
puntual del Pla general d’ordenació municipal, en relació amb el sòl no urbanitzable i
d’actualització  del  plànol  de  classificació  del  sòl  de  tot  el  municipi,  promoguda  i
tramesa per l’Ajuntament,  fins la presentació d’un nou text refós que incorpori  les
prescripcions següents:

“1.1. Cal aportar informe favorable de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri
de  Foment,  així  com els  informes sol·licitats  a  la  Direcció  General  de Carreteres
(actual Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris) i a la Secretaria de la
Delegació  del  Govern  en  les  Societats  Concessionàries  d’Autopistes  (actual
Subdirecció  General  de  Relació  amb  les  Empreses  Gestories  d’Infraestructures
Viàries), i incorporar a la proposta, si s’escau, les prescripcions que se’n derivin.

1.2. Cal esmenar el redactat dels articles següents:

1.2.1.  Article  315:  Caldria  substituir  a  l’apartat  6.3.4.b  els  conceptes  “raonables”,
referit a les ampliacions per la implantació de nous usos en masies i cases rurals, per
“les mínimes imprescindibles i directament relacionades amb el nou ús a implantar”.

1.2.2. Article 321 i 324: cal suprimir o bé esmenar el darrer paràgraf de l’apartat 4.1
redactant-lo de la següent forma “Les ampliacions permeses en els habitatges rurals
preexistents  es  regulen  a  l’article  203,  sens  perjudici  d’allò  que  estableixi  el  Pla
especial del catàleg de masies en els elements que hi siguin inclosos”. D’altra banda,
s’ha detectat una errada material a l’apartat 5.1, epígraf (0), allà on fa referència a
l’article 41.c i d del Reglament de la Llei d’urbanisme ha de dir 48.1.c i d.”

La Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, el 30 de gener de 2014,
informa  favorable  en  haver  comprovar  la  incorporació  de  les  prescripcions  de
l’informe de 29 de juliol de 2013.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre (abans Direcció General
de Carreteres), ha emès dos informes:

a) El 28 de gener de 2014, favorable a l’adaptació al Pla director de la línia orbital.

b) El 20 de gener de 2014 (Subdirecció General de Planificació i Projecte Viaris),
favorable  amb prescripcions,  respecte  a  les  vies  de  comunicació  terrestre  de
competència autonòmica, autopista C-32, carretera C31-E i N-II (local), a fi que
s’incorpori la qualificació de sistema viari al domini públic de la carretera C31-E;
es qualifiqui en el corredor de la C-32 com a reserva viària el sòl comprès entre la
línia  de  domini  públic  i  la  línia  d’edificació  50  metres,  i  s’estableixi  una  línia
d’edificació  addicional  a  25  metres  de  l’anterior  per  implantacions  futures
previstes en el PTMB.
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La  Secretaria  de  la  Delegació  del  Govern  en  les  Societats  Concessionàries
d’Autopistes  (actual  Subdirecció  General  de Relació  amb les  Empreses Gestories
d’Infraestructures Viàries), no ha emès l’informe sol·licitat el 18 de setembre de 2013.
Transcorregut el termini d’un mes per aplicació de l’article 85.5 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, sense haver rebut l’informe, es pot prosseguir la tramitació d’acord
amb l’article 83.3 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Ha estat redactat un nou document que incorpora les prescripcions del conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Subdirecció General de
Planificació i Projecte Viaris.

Vistos els informes precedents i l’article 92 Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova
el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  proposo  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció,  si
s’escau, dels següents ACORDS

Primer.-
Aprovar  el  2n  Text  refós de  la  modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació
municipal  en  relació  amb  el  sòl  no  urbanitzable  i  d’actualització  del  plànol  de
classificació del sòl de tot el municipi (Modificació puntual del Pla general PGOM-96,
sòl no urbanitzable – Adaptació del Pla general d’ordenació de Mataró al planejament
territorial i director), que incorpora les prescripcions establertes en:

1. La resolució de 7 de febrer de 2014, del conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

2. L’informe de 20 de gener de 2014, de la Subdirecció General de Planificació i
Projecte Viaris, de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.

Segon.- 
Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document
tècnic en suport informàtic.

Tercer.-
Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, diu que quan parlem de sòl  no urbanitzable, entre d’altres, estem parlant de

zones agrícoles. Per tant, de zones sensibles. Els pagesos sabem molt bé que les

Cinc Sènies ho continuaran sent mentre hi hagi activitat agrícola. Per tant, qualsevol

modificació del Pla General que faci referència a les zones agrícoles, evidentment ha

de comptar amb l’opinió de les persones que hi viuen i que hi treballen. 
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Nosaltres, al seu moment, ens hi vam abstenir. Vam valorar que aquesta modificació

era un avanç, perquè partíem del “desert”, però, tot i així, ens continua preocupant

que hi veiem escletxes. Ens preocupa que s’hi puguin atorgar usos que no siguin

agrícoles i també el catàleg de masies, del qual parla la modificació de Pla General,

però que formalment no existeix perquè no està aprovat  encara.  Nosaltres també

reclamàvem que aquestes fossin dues realitats paral·leles que es poguessin aprovar

alhora,  la  qual  cosa  no  ha  estat  possible.  El  que  necessita  l’espai  agrícola  són

garanties de continuïtat de l’activitat agrícola i, per a això, el primer que s’ha de fer és

escoltar els professionals, als quals se’ls ha d’agrair la tasca que fan. 

Per tot plegat, ens hi continuem abstenint, atès que no s’han fet les modificacions que

des de la pagesia s’han demanat, malgrat que reconeixem que aquesta modificació

és un avanç respecte del que teníem. 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot

favorable. És un procés que ve de lluny. El Sr. Safont-Tria es referia a la necessitat

de tenir protegit aquest espai a la ciutat i justament l’expedient recull la voluntat per

part de la Generalitat de protegir el 80% de les 1.100 hectàrees de l’espai. És evident

que és desitjable que hi hagi pagesos que es dediquin a cultivar el seu terreny, però

per mantenir-ho cal també voluntats polítiques. Cal que qui governa i qui hagi tingut

acció de govern, hagi lluitat per aconseguir-ho; la qual cosa ha estat així des de l’any

2002. També és veritat que hi ha una sèrie d’aspectes, com la necessitat d’incorporar

aquells plans supramunicipals que són vigents, i ja veurem com s’acaba el tema del

ferrocarril. 

Dit  això,  aquesta  aprovació  ens  posa  en  disposició  de  poder  tirar  endavant  de

manera  definitiva  el  Pla  de  Masies,  que  també  és  necessari  perquè  s’hi  puguin

desenvolupar activitats vinculades a l’activitat principal, que és l’agrícola. És un pla

que també ens ve de fa anys i que és necessari per al desenvolupament del sector i

el seu manteniment com a espai de reserva agrícola de la ciutat. 

Per tot això, hi votarem a favor. 
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, aclareix, en relació amb la intervenció del Sr. Safont-Tria, que

s’han  mantingut  reunions  amb els  pagesos  i  els  propietaris  afectats.  No  recordo

quantes,  però  més  d’una  vintena.  Fins  i  tot  va  venir  la  part  dels  tècnics  de  la

Generalitat  a  trepitjar  el  nostre  sòl  no  urbanitzable.  Ha  estat  un  document  molt

consensuat.  I  el  catàleg de masies avui no està aprovat  justament perquè volem

continuar consensuant. Només estem a 10 cases de 100 i escaig. És a dir, s’està fent

un  esforç  per  trobar  el  consens  i  hem  estat  fixats  en  què  aquesta  zona  sigui

prioritàriament agrícola, sens dubte. 

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, contesta a la Sra. Rodríguez que aquesta modificació de Pla General no té

el suport del sindicat majoritari d’Unió de Pagesos. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 25,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (4),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,  corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular .
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14 - APROVACIÓ INICIAL PGOM QUE AFECTA LA ZONA 2A,

INCORPORACIÓ DE L’ÚS COMERCIAL A ZONES D’INDÚSTRIA

URBANA:  CAL  COLLUT,  CTRA.  DE  MATA,  CA  L’IMBERN,

BALANÇÓ I BOTER. 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El  servei  tècnic  municipal  ha  redactat  el  projecte  de  Modificació  puntual  del  Pla
general d’ordenació municipal referent a la introducció de l’ús comercial en les zones
d’indústria  urbana,  clau 2a,  amb la finalitat  d’ajustar-se a la demanda real dins el
programa  municipal  d’incentivació  i  promoció  econòmica  de  la  ciutat,  un  cop
analitzada l’evolució del teixit d’activitat econòmica.

La clau 2a és zona d’indústria urbana entre mitgeres, dins el nucli urbà consolidat i en
general  envoltat  de  construccions  de  caràcter  residencial,  en  que  el  Pla  general
pretén  garantir  una compatibilitat  entre  activitats,  residència  i  indústria,  si  bé  no
permet el comerç petit i condiciona el mitjà i gran comerç, però si admet altres usos
terciaris com oficines i serveis.

La modificació afecta a un àmbit discontinu situat en tres parts de la ciutat:

- Balanço i Boter (av. Maresme, Camí Ral, rda. Barceló)
- Eixample de Ponent  (c.  Miquel  Biada,  ptges Torrijos i  Ca l’Ymbern,  c.  Iluro, c.

Torrijos)
- Eixample de Llevant  (Parc de la Llibertat – rda. Alfons X, c. de Mata)

Les dinàmiques urbanes demanden diversitat  i  flexibilitat  en les diferents activitats
econòmiques compatibles amb l’ús residencial, per tant cal un equilibri dins la ciutat
consolidada entre activitat econòmica i usos residencials, d’acord amb la demanda
comercial i la necessitat d’incentivar la regeneració dels edificis decadents amb locals
buits. 

L’oferta de sòl amb potencial terciari i comercial en el municipi ha disminuït en relació
a les previsions del Pla general de 1996, amb les modificacions puntuals efectuades,
l’aprovació del Pla director urbanístic del sistema costaner, i l’aprovació de la trama
urbana consolidada, pel motius exposats en la Memòria del projecte.

La  proposta  consisteix  en  la  modificació  de  l’article  301.5  de  les  Normes
urbanístiques del Pla general, relatiu a la condició d’ús de la zona d’indústria urbana
entre mitgeres, de forma que:

a) S’elimina la possibilitat d’admetre un habitatge per vigilància de l’establiment.

b)  S’adequa  el  tipus  de  comerç  a  la  Llei  1/2009  d’ordenació  d’Equipaments
comercials, de comerç petit, mitjà i gran es passa a quatre tipus de comerç: 
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- Petit (PEC), inferior a 800 m2.
- Mitjà (MEC), superior a 800 m2 i inferior a 1.300 m2.
- Gran (GEC), superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500 m2.
- Gran territorial (GECT), superior a 2.500 m2.

c) S’admet el comerç petit i mitjà, i condicionat el gran comerç.

d) No s’admet el gran comerç territorial.

Vist  l’informe jurídic  i  els  articles  85.1 i  96  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  pel  qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; article 2.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, pel qual s’aprova el  Text refós de la Llei  de sòl;  l’article 6 del Decret Llei
1/2009,  d’ordenació  d’equipaments  comercials,  i  l’article  22  de  la  Llei  7/1985,
reguladora de les Bases de règim local, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.-   Aprovar  inicialment la  Modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació
municipal referent a la introducció de l’ús comercial en les zones d’indústria urbana,
clau 2a.

Segon.-   Iniciar  un  període  d’informació  pública  pel  termini  d’un  mes,  prèvia
publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes
divulgació a Catalunya i en el tauler d’edictes municipals. 

Tercer.-  Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris
en funció de les seves competències, així com als serveis municipals.

Quart.-  Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic
Municipal.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, veu positivament la iniciativa. Són zones en les quals és urgent actuar abans

que es converteixin en marginals. Aquesta política de barreja d’usos pot ser positiva

per a l’entorn, sempre que en aquestes zones no s’hi inclogui la possibilitat de fer-hi

habitatge. Entenem que, en aquest cas, la ciutat ja té els seus espais i seria un error

anar ampliant els habitatges en aquestes zones que bàsicament eren industrials i que

ara s’han de readaptar. 

No obstant això, nosaltres estem preocupats. El comerç local i de proximitat és molt

important i, per tant, no tot el comerç urbà és de proximitat. Hi ha molt comerç urbà

que forma part de franquícies, ja siguin de moda (Mango, Zara, etc.), o a nivell de
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restauració. Pensem que aquestes no les podem incloure dins del sac de comerç de

proximitat, bàsicament perquè no obtenim els beneficis per a la ciutat que té el que

fins ara és el gruix del comerç de Mataró, que és un comerç que es fonamenta en el

petit comerç de proximitat, gestionat per empreses familiars, de primera o de segona

generació. 

Nosaltres hi votarem a favor, però veiem urgent i necessari començar a establir un

Pla  de  Comerç  Local  que  tingui  en compte aquesta  realitat  de  les  franquícies  i,

d’alguna  manera,  que  això  es  pugui  limitar.  No  estem  dient  que  s’hagin  de  fer

moratòries, però sí que hem d’aconseguir mantenir un equilibri que permeti que el

que fins ara era el comerç basat en l’economia de proximitat i familiar continuï tenint

pes en el comerç local. Això és sinònim de riquesa. Al nostre entendre s’ha de crear

paral·lelament  a  la  modificació  de  Pla  General  aquest  Pla  de  Comerç  Local  per

preservar la preeminència del comerç local de proximitat i familiar. 

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que tot i entenent aquesta decisió, se’ns

presenten alguns dubtes. És veritat que es pretén garantir la compatibilitat d’activitats

de residència, indústria i comerç. Per tant, segons vostès, és necessari cercar aquest

equilibri  entre  activitat  econòmica  i  usos  residencials,  a  banda  d’incentivar  la

regeneració dels edificis que romanen buits, i fins aquí estem bastant d’acord. 

Els interrogants que se’ns plantegen i que no veiem recollits enlloc fan referència,

d’una banda, als límits. Límits percentuals, per exemple,  quant a la instal·lació de

naus comercials en aquests indrets de la ciutat. Si el que es persegueix és l’equilibri

entre usos, una proliferació desmesurada de naus comercials el podria trencar. 

Al  document  de  la  modificació  puntual,  al  punt  5  de condicions  d’ús  de la  zona

segona, la condició tercera diu: “la necessitat prèvia de justificar que l’ús no crearà

conflicte respecte de l’ús dominant establert pel Pla General per a cada sector, zona o

subzona. La justificació que l’ús condicionat és compatible amb la zona o subzona

corresponent  es  farà mitjançant  sol·licitud,  llicència,  pla  especial  o  qualsevol  altre

document que es formuli o trameti”. I està bé, però el que es recull en aquest punt no

és suficient. Creiem que s’haurien d’imposar certs límits a la proliferació d’aquests
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establiments.  Si  no,  a mitjà  termini  ens podríem trobar  que ens acabessin faltant

locals susceptibles de ser ocupats per petites indústries o tallers. 

El segon interrogant és que si admetem massa usos comercials sense restriccions,

no podríem trobar-nos amb un encariment artificial dels preus dels locals i, per tant,

de nou perjudicar iniciatives que pretenguin instal·lar petites indústries o tallers?

Finalment, pensem que seria bo començar a plantejar, de manera més ambiciosa i

amb  vista  al  futur,  una  modificació  més  que  substancial  del  Pla  General.  És  el

moment de començar a posar les primeres pedres de la futura Mataró del segle XXI.

Més enllà d’anar posant pedaços. En aquest sentit, el nostre vot serà d’abstenció. 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

anuncia  el  seu  vot  favorable.  Creiem  que  és  una  iniciativa  positiva  per  a  la  no-

degradació d’aquests sectors. El que portem avui a votació és una fórmula d’apostar

per potenciar la ciutat, sobretot en aquestes zones. Ningú hauria de veure amb mals

ulls  poder  fer-hi  una ampliació  d’usos,  en aquest  cas  d’ús  comercial,  perquè s’hi

puguin  muntar  negocis  i  donar  vida  als  sectors.  Sobretot,  tenint  en  compte  que

sumant tots aquests sectors tenim un 35% de locals buits. El fet de poder donar-los

vida i muntar negocis és positiu per a la ciutat i per a aquests sectors. 

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

Catalunya, considera que d’alguna intervenció es pot interpretar que no estem parlant

de Mataró, que recordem que té una taxa d’atur del 22%. 

Per desgràcia, el comerç tradicional, per molt que fem ja, tal com el coneixíem fa uns

anys,  no  el  tornarem  a  veure;  ha  desaparegut.  El  que  estem  fent  és  donar

possibilitats perquè alguns o molts d’aquests locals —i tan de bo que pugin de preu

perquè voldrà dir  que hi  ha una demanda important— s’ocupin  i  generin  activitat

econòmica. El que no podem és mantenir una ciutat encotillada i que limita a aquells

que inicien una activitat econòmica. Des de l’administració hem de donar oportunitats

perquè l’economia es recuperi.  
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El  senyor  Joan  Antoni  Baron,  president  del  grup municipal  Socialista,  diu  que la

regidora ha fet esment a algunes qüestions com el consens. El consens és difícil

d’aconseguir però també difícil  de gestionar, pel que sembla. Últimament hem vist

com temes importants que s’havien tirat endavant amb consens, com el Sorrall, o els

criteris d’escolarització del mapa escolar, etc., després, a l’hora d’administrar-los, el

consens desapareix. I no parlo per vostè, Sra. Rodríguez. 

Vostè deia que al Pla General del 96 es preveia que es pogués mantenir una part de

la indústria  a l’interior  de la ciutat.  Sí,  perquè es pretenia fer una protecció de la

indústria que ja estava instal·lada al centre de la ciutat. Després, la realitat ens ha

portat  on  ens  ha  portat  i  moltes  d’aquestes  indústries  han  acabat  marxant  o

desapareixent. I si ara tenim solars al centre de la ciutat on poder construir algun

equipament escolar és precisament per aquesta circumstància. 

Parla vostè de barreja d’usos i ja m’agrada. És l’urbanisme que els darrers anys vam

intentar tirar endavant.  Per tant,  que això es porti  a aprovació a nosaltres ja ens

sembla correcte i li avanço que nosaltres li donarem suport. Tot el que sigui generar

activitat  econòmica  i  en  aquests  polígons  industrials,  que  ja  veurem  com

evolucionaran, a nosaltres ens hi trobaran. 

Però, més enllà d’aquesta aprovació inicial, el que volem és instar el govern perquè

comenci els treballs previs de revisió del Pla General. El Pla General del 96, quan

acabi el mandat, tindrà 19 anys. Molt de temps per a un Pla General, i enmig han

passat  moltes  coses  a  nivell  urbanístic  i  a  nivell  social,  a  la  ciutat  i  a  l’entorn

metropolità i comarcal. Comença a ser urgent que s’iniciïn els treballs previs per a

revisar-lo.  No és un mal moment  perquè no hi  ha pressió urbanística  i,  per  tant,

aquelles coses que segurament no es poden fer quan tens moltes demandes, ara sí

que es poden plantejar i es pot seure a planificar aquesta ciutat del 2020 o del 2024,

que té poc a veure amb la ciutat del 1996. Pensin que una revisió de Pla General és

un procés llarg i feixuc, que suposa treballar durant 4 o 5 anys i no podem perdre el

temps. Fer una revisió de Pla General només té un petit  problema: s’ha de tenir

model ciutat. Sense un model o projecte no es pot fer un Pla General. 

Per tant, hi donarem suport però volem remarcar aquesta necessitat de revisió del

Pla General del 1996, que ja ha quedat superat per les pròpies circumstàncies i la

pròpia realitat. 
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El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular,  lamenta  la  visió  del  Sr. López  del  comerç local  de proximitat.  Iniciatives

interessants  que  tiren  endavant  de  comerç  local  i  de  proximitat  n’hi  ha  moltes.

Evidentment, en general estan passant un moment molt difícil, però també perquè hi

ha hagut polítiques comercials a nivell d’Estat i de Generalitat que no ho han posat

gens fàcil i han facilitat que aquestes franquícies de les quals parlava hagin proliferat.

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

Catalunya, respon al Sr. Safont-Tria que ell també lamenta profundament la situació

en què es troba el comerç de proximitat. Però, malauradament, aquesta és la realitat.

Nosaltres estem per aquest model de proximitat, però també estem per models que

puguin ser capaços de generar ocupació, perquè estem en una ciutat que té un 22%

d’atur. Tan de bo que hi hagi un comerç local de proximitat, de km 0, que solucioni el

problema, però no crec que estiguem en condicions. Això és el que volia dir. 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient  i  Sostenibilitat,  contesta al Sr. Baron que la màxima il·lusió que pot tenir

qualsevol regidor d’Urbanisme és treballar sobre un nou Pla General. Però la realitat

és que has de tenir model de ciutat —que el tenim, igual que tots els que estem aquí

— i també has de tenir diners. Una modificació de Pla General costa molts diners,

com va costar la modificació del 96. Això no vol dir que no hi estiguem treballant. Els

tècnics  de  la  casa  ja  hi  estan  treballant,  en  la  mesura  en  què  es  pot,  perquè

d’arquitectes especialistes en planejament en tenim tres a la casa, i una modificació

de Pla General d’una ciutat com Mataró necessita una potència molt més gran. Per

tant, model de ciutat en tenim i ganes de fer-ho, també, però hi ha unes dificultats

que són les del moment. 
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El  senyor  Joan  Antoni  Baron,  president  del  grup  municipal  Socialista,  celebra

assabentar-se del  fet  que ja  s’hi  estigui  treballant.  No dubto  de la  capacitat  dels

tècnics i m’hagués agradat saber-ho abans. Tampoc no qüestiono que vostès tinguin

model de ciutat, però expliqui’l perquè els mataronins n’estiguem al corrent.  

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (4),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal

d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa.

15  - AIXECAR PARCIALMENT LA SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT

DE  LLICÈNCIES  D’INSTAL•LACIONS  DE  SUBMINISTRAMENT

DE CARBURANT DE DETALL.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“L’Ajuntament  Ple  el  4  de  juliol  de  2013,  va  acorda  suspendre  l’atorgament  de
llicències  d’instal·lacions  de  subministrament  de  carburant  de  detall,  als  efectes
d’estudiar  la  necessitat  de  reformar  el  Pla  general  d’ordenació  que  afecta  la
implantació d’aquestes instal·lacions, amb els següents termes:

“Suspendre en tot el terme municipal, durant els estudis i com a màxim per un any,
l’atorgament  de  les  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d’edificació,  reforma,
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rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes amb l’activitat sotmesa
a estudi,  d’acord amb els article 73.1 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.”

La suspensió és efectiva fins el 19 de juliol de 2014, en haver estat publicada al BOP
de 19 de juliol de 2013.

En aquest  temps les estacions de venda de carburants al  detall  existents no han
pogut obtenir llicència d’ampliació i millora de les seves activitats en funcionament,
quan l’objectiu clar de la suspensió és “la identificació dels punts més adequats per a
les  noves  implantacions,  cara  a  aconseguir  una  distribució  pel  territori  municipal
equilibrada, coherent i sostenible”.

L’acord de suspensió ha de precisar l’abast de les llicències i tramitacions que es
suspenen, a més de l’àmbit afectat, i mentre es poden atorga llicències fonamentades
en  el  règim  vigent  que  siguin  compatibles  i  no  posin  en  risc  l’aplicació  del  nou
planejament,  d’acord  amb l’article  102  del  Decret  305/2006,  pel  qual  s'aprova  el
Reglament de la Llei d'urbanisme.

Si bé encara no ha estat aprovat inicialment la modificació del Pla general que va
motivar la suspensió i que ha de fixar la compatibilitat amb les determinacions del nou
planejament, és evident que la finalitat de la suspensió no afecta a les estacions de
serveis  existents  sinó  únicament  a  les  de  nova  implantació,  per  la  qual  cosa  és
escaient aixecar la suspensió de llicència per a tots els supòsits previstos a l’article
73.1 del Text refós de la Llei  d'urbanisme, i  limitar-ho a les instal·lacions de nova
implantació.

Vistos  els  informes  tècnic  i  jurídic,  i  els  articles  esmentats,  proposo  al  Ple  de
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aixecar parcialment la suspensió d’atorgament de llicències d’instal·lacions
de subministrament de carburant de detall, de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,  instal·lacions o ampliació
d’activitats  o  usos  concrets  i  d’altres  autoritzacions  municipals  connexes  amb
l’activitat sotmesa a estudi, acordada per l’Ajuntament Ple de 4 de juliol de 2013, que
es manté per a tot el terme municipal únicament per a:

- L’atorgament de llicències de nova implantació d’instal·lacions de subministrament
de carburants al detall.

Segon.- Publicar l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
més  divulgació  a  Catalunya  i  als  taulers  d’edictes  municipals,  inclòs  l’espai  web
municipal.”
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya,  manifesta  que  no  els  agradaria  que  aquestes  reformes  servissin  per

convertir-se en benzineres tipus per a les que s’ha fet la moratòria. El que no voldria

és que passés com ha passat  amb alguna altra benzinera  de la  ciutat,  que s’ha

convertit en una gasolinera low cost d’aquestes que no volem.  

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, coincideix amb el

Sr. López i expressa la seva sorpresa en veure aquest punt. Al seu moment vam

donar  suport  al  que  el  govern  ens  va  explicar  que  era  una  limitació  per  a  les

benzineres low cost, ja que en un moment determinat hi va haver quatre peticions de

cop. Nosaltres vam donar suport a això. D’altra banda, la moratòria va acabar força

aviat. Volem conèixer en quina situació es troba tot plegat. 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, aclareix que cap ajuntament pot limitar les benzineres  low

cost. Hi ha una llei superior, dictada per l’Estat, que permet que les benzineres siguin

low cost.  La nostra competència,  únicament i  exclusiva,  és definir  l’abast  d’on es

posa una benzinera, les distàncies i els llocs. És a dir, arran d’una queixa d’alguns

sectors  sobre  que  s’estaven  posant  benzineres  d’aquesta  mena  d’una  manera

incontrolada,  vam reflexionar  sobre si  nosaltres volem que hi  hagi  20 benzineres

seguides en un carrer o no. Però l’Ajuntament no té competència per prohibir-les.

Una altra cosa és les reformes que es facin. Si una benzinera avui vol fer-se low cost

ho pot fer. Nosaltres no podem denegar-ho. Dit això, el document no va ser del tot

curós quan va dir que la suspensió es feia per a tothom. Llavors no té sentit que una

benzinera no pugui fer obres, les que sigui, o no fer-les. Però faci obres o no, la pot

transformar en una benzinera low cost si ho estima convenient. 
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, recorda que l’any passat, quan es va votar aquesta moratòria, ell va dir

que  hi  havia  una  incongruència:  nosaltres  dèiem  que  no  poguessin  haver-hi

benzineres low cost i, en canvi, acabàvem d’aprovar a la Mesa de Contractació que

l’Ajuntament comprés la benzina en una gasolinera low cost, perquè era més barata. I

ara em diu que molt probablement aixequem aquesta suspensió cautelar, per tal que

alguna benzinera de les ja existents s’acabi convertint en una gasolinera low cost, ja

que no podem evitar-ho. Per tant, nosaltres pensem que val més esperar tres mesos,

fins al  19 de juliol,  que és quan s’acaba el  termini  per regular-ho,  i  no aixequem

aquesta suspensió cautelar. Per aquest motiu, nosaltres ens hi abstindrem. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 22,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (3),

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida i  Alternativa  (2)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
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16  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE SANT

MIQUEL DE MATA

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La  Junta  de  Govern  Local  de  17  de  juny  de  2013,  va  aprovar  inicialment  amb
prescripcions la modificació del Pla especial Sant Miquel de Mata, relativa als usos de
l’equipament, presentat i redactat pel Centre de Formació i Prevenció, i va suspendre
el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions que comportessin intervenció en els
elements objecte de protecció. Les prescripcions consistien en:

a) Cal afegir a l’article 8 de les normes del Pla especial, la referència de les mesures
de prevenció d’incendis forestals regulats per la Llei 5/2003 de 22 d’abril.

b) Cal modificar en el plànol 2, el color blau de l’àmbit d’ampliació de l’equipament
educatiu-assistencial, per evitar confusió amb la identificació del gàlib d’ocupació
de les noves instal·lacions agropecuàries de la llegenda.

c) Cal  deixar  constància  en  el  document  urbanístic  que  en  l’àmbit  objecte  de
planejament s’ubica també el jaciment arqueològic de la capella medieval de Sant
Miquel de Mata (fitxa 10 del catàleg).

Les persones considerades interessades d’acord amb l’article  86.7 del  Reglament
Orgànic Municipal, han estat notificades sense que hagin presentat al·legacions.

El document ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  16  de  juliol  de  2013,  al  diari  La
Vanguardia el 8 de juliol de 2013, als taulers d’edictes municipals i a la pàgina web
municipal.  No  s’han  presentat  al·legacions  en  el  termini  que  acabava  el  16  de
setembre passat,  per  coincidència  en  el  més d’agost  i  d’acord  amb la  disposició
addicional desena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, segon la modificació de la Llei 3/2012.

El resultat de la sol·licitud dels informes preceptius als organismes afectats per raó de
la seva competència sectorial, ha estat:

 El Departament de Territori i Sostenibilitat, el 7 d’agost de 2013, informa favorable
als efectes d’integració paisatgística, amb una sèrie de recomanacions, relatives a
l’espècie  d’arbres  a  plantar  per  a  la  recuperació  de  la  coberta  vegetal;  la
conservació  de  les  masses  forestals  existents;  evitar  la  formació  de  la  tanca
perimetral  del  límit  oest;  tons  terrossos  per  a  les  cobertes  de  les  noves
construccions, i  evitar l’artificialització en l’ordenació dels espais. L’informe l’ha
emès als efectes de l’article 22 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual
es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.

 La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el 17 de
setembre  de  2013,  informa  favorablement  condicionat  al  compliment  de
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l’observació relativa a l’ampliació del sostre existent, en quant el Pla especial Sant
Miquel de Mata proposa un sostre màxim de 600 m2, i en aplicació de l’article
40.3 del Pla especial del Montnegre i el Corredor, únicament es permet l’ampliació
fins el doble del sostre existent en el moment de l’aprovació del Pla, que és de
205 m2, amb la qual cosa l’ampliació màxima admissible seria de 410 m2. Però
com  els  hivernacles  desmuntables  i  sense  murs  perimetrals,  no  tenen  la
consideració  d’edificacions,  d’acord  amb  els  articles  1  i  3  de  l’Ordre  de  25
d’octubre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramadera i Pesca (DARP) de la
Generalitat  de Catalunya,  conclou que l’escreix  dels  410 m2 fins als  600 m2,
únicament  podran  ser  coberts  amb  hivernacles  que  compleixin  l’Ordre
esmentada.

 El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 8 d’octubre de 2013,
informa favorablement amb les següents condicions:

- El document ha de recollir que dins de l’àmbit del PE s’hi situa el jaciment
arqueològic de la capella medieval de Sant Miquel de Mata (fitxa 10 del Pla
especial  del  patrimoni  arquitectònic  i  Catàleg de Mataró),  també inclòs  a
l’Inventari  del  Patrimoni  Arqueològic  i  Paleontològic  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

- A l’article 5.3.7 de la normativa, es substituirà el nom de “Departament de
Cultura i  Mitjans  de Comunicació”,  pel  de “Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya”.

 L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i
Sostenibilitat, el 17 de febrer de 2014, informa amb les prescripcions següents: 

- En fase d’execució caldrà atendre les determinacions de l’Agencia Catalana
de l’Aigua. 

- Incorporar una descripció més detallada de l’estat actual, amb identificació
dels impactes ambientals i les mesures ha adoptar si s’escau.

- Mantenir els marges actuals i la seva vegetació, sempre que sigui possible, i
evitar espècies al·lòctones.

- Minimitzar la instal·lació de tanques i que siguin permeables al pas de petita
fauna, en allò que sigui compatible amb l’activitat.

- Minimitzar les possibles pertorbacions de l’activitat en el sòl no urbanitzable,
restaurar les alteracions que s’hagin pogut produir, i mantenir ordenat i net
l’entorn de residus i instal·lacions innecessàries .

- En  fase  d’execució  caldrà  donar  compliment  a  allò  establert  en  la  Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental.

 La Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, del Departament d’Agricultura,
Ramaderia,  Pesca, Alimentació i  Medi Natural,  el  3 de març de 2014,  informa
favorablement  condicionat  a  que  les  instal·lacions  siguin  les  mínimes  i
imprescindibles.

Dels  diferents  Serveis  i  Seccions  municipals  notificats,  únicament  el  Servei  de
Protecció Civil ha recordat, tal com contempla la prescripció a) de l’acord d’aprovació
inicial,  l’obligació  d’afegir  la  referència  de  les  mesures  de  prevenció  d’incendis
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forestals regulats per la Llei 5/2003 de 22 d’abril, que especifica l’obligació de marcar
la  franja  de  protecció  de  25  metres  al  voltant  de  totes  aquelles  edificacions  i
instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals, excepte les que es dediquen a
activitats agrícoles i ramaderes i als habitatges que si són vinculats.

El Centre de Formació i Prevenció ha presentat nova documentació que incorpora les
prescripcions esmentades i que ha estat informada favorablement per servei tècnic
municipal.

Vistos els informes tècnic i jurídic; els articles 79, 83, 85, 89 i 96 del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 83.3 de la Llei
30/1992  de  Règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú; els articles 40.3 i 44 del Pla especial d’ordenació del Parc del
Montnegre-Corredor (Serralada de Marina); els article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de Bases de Règim Local; l’article 3 i Annexos I i II del Reial Decret
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte  ambiental  de  projectes;  i  l’article  6  de  la  Llei  6/2009,  de  28  d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció,
si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.-   Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial  Sant  Miquel de
Mata,  relativa  als  usos  de  l’equipament,  promoguda  pel  Centre  de  Formació  i
Prevenció,  amb  les  modificacions  introduïdes  arran  de  les  prescripcions  dels
organismes afectat amb competències sectorials.

Segon.-  Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
aprovació  definitiva:  dos  exemplars  del  document  tècnic,  fotocòpia  de  l’expedient
administratiu i un document tècnic en suport informàtic.

Tercer.-   Notificar  els  presents  acords  a  les  persones  que  resultin  interessades
segons l’expedient  i  document tècnic,  i  de conformitat l’article 87.7 del Reglament
Orgànic Municipal.”

Al  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, li sembla molt bé l’activitat; és una activitat lloable. Tanmateix, se’m generen

uns quants dubtes, perquè aquesta ampliació es fa en un espai públic, on sempre s’hi

havien fet aplecs i trobades. A més, algun veí de l’entorn s’ha queixat i, per tant, el

nostre vot serà d’abstenció.
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia que el seu

grup donarà suport a l’activitat i a l’entitat que està al capdavant d’aquesta. És un

tema que ve de lluny i val la pena aprovar-ho. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,    corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Via Pública

17  -  IMPOSICIÓ  SANCIONS  EN  MATÈRIA  DE  GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La  senyora  Núria  Calpe,  regidora  delegada  de  Via  Pública,  Obres,  Serveis  i

Manteniment presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:

PRIMER.-  Per  Providència  de  8  de  novembre  de  2013,  es  va  incoar  expedient
sancionador a Genis Parra Fernández, per la comissió d’una infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
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número C13/28939, aixecada en data 9 d’octubre de 2013 a les 09:08 hores pels
Agents  de  la  Policia  Local  número  3508  i  3408  referent  a  la  Plaça  de  Rafael
Casanova de Mataró.

SEGON.- En data 16 de gener de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.

TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Genis
Parra Fernández, en data 31 de gener de 2014, i es comunicà als interessats/des el
termini corresponent per a formular al·legacions.

QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de  10  dies  previst  a  l’article  14  del  Decret  278/93  de  9  de  novembre  sobre  el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data
d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant  els  requisits  legals  pertinents,  i  davant  la  inexistència  d’una  activitat
probatòria  de  suficiència  tal  que  contraresti  la  força  probatòria  conferida  als
funcionaris  amb condició  d’autoritat,  en  l’art.  137.3  de  la  Llei  30/1992,  de 26 de
novembre,  de RJAP-PAC es pot  arribar  al  convenciment  de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C13/28939, aixecada en data 9 d’octubre de 2013 a
les 09:08 hores pels Agents de la Policia Local número 3508 i 3408 referent a la
Plaça de Rafael Casanova de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius
d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada passejava un gos de raça Dog de Bordeus per la Plaça de
Rafael Casanova, en horari d’entrada als col·legis que hi ha als voltants.
Es complien les condicions següents:

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Genis Parra Fernández

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment
vigent i concretament consisteixen en:

Portar  el  gos deslligat  i  sense morrió  a  la  via  pública,  a  les  parts  comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article  7.3 de Llei  10/1999,  de 30 de juliol,  sobre  tinença de gossos
considerats potencialment perillosos,  en relació a l’article 2 de la mateixa llei,  que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als  llocs i  als espais  d’ús públic  en general  els gossos considerats  potencialment
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perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia  de  Animales  Potencialmente  Peligrosos,  estableix  que  les  infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article  13.7 de la  Ley 50/1999,  de 23 de diciembre,  sobre el  Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13  de  la  Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats
potencialment  perillosos  atorga  la  competència  sancionadora  a  l’Alcalde  per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.

D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció
de l’acord següent:

ÚNIC.-  Imposar  una  sanció  de  400,51  euros  a  Genis  Parra  Fernández,  per  la
comissió  d’una  infracció  greu  a  l’article  7.3.e  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A QUÈ

S’ESTUDIÏ  LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE DETECCIÓ I

ACTUACIÓ  EN  CASOS  DE  PERSONES  GRANS  QUE  VIUEN

SOLES.

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

Catalunya, presenta la proposta següent:

“Atès que segons els últims indicadors que hem pogut consultar, Perfil de ciutat 2013,
a la nostra ciutat tant el pes de la població de 65 anys i més i l’índex d’envelliment
(que mesura el pes de la població de 85 anys i més respecte del total) ha crescut fins
a  situar-se  en  el  15’5%  al  2012  i  un  creixement  del  2’2%  pel  que  fa  a  l’índex
d’envelliment..

Atès que a ciutats del nostre entorn, com és el cas de Barcelona, funcionen des de ja
fa anys  projectes  que són molt  interessants i  dignes de ser  valorats  per  la  seva
implantació  a la nostra ciutat com és el  PROJECTE RADARS consistent en una
xarxa  de  prevenció  i  d’acció  comunitària  en  la  que  participen  veïns,  veïnes,
comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als
diferents barris de la ciutat i que va adreçat  a persones més grans de 75 anys en les
següents situacions:

-Soles sense xarxa de suport social i/o autonomia limitades.

-Acompanyades d’una persona de més de 65 anys.

-Acompanyades d’un cuidador amb autonomia limitada.

-En domicilis amb barreres arquitectòniques.

Atès que fan una tasca que redunda en benefici tant de la persona que rep l’atenció
com de la que participa del projecte Radar ja que es veu enriquida pel que fa al seu
compromís amb la comunitat a la qual pertany. 

Atès que els objectius que es plantegen no han de suposar una despesa important
per  les  arques  municipals  tot  i  que  pot  generar  uns  “beneficis”  socials  i  per  les
persones molt grans ja que:
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-Es  contribueix  a  què  les  persones  més  grans  de  75  anys  que  viuen  soles  o
acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb
la complicitat del seu entorn, reduint el risc d’aïllament i d’exclusió social.

-Es potencia la co-responsabilitat entre els actors tant públics com la societat civil.

-Permet optimitzar els recursos actuant en els casos més greus.

Proposem al Ple l’adopció dels següent Acord:

.-Els serveis responsables de Gent Gran de l’Ajuntament de Mataró es posaran en
contacte   amb  els  seus  homònims  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  creadors  del
Projecte Radar,  per  tal  d’estudiar  i  valorar   la  possibilitat  d’implantar  un projecte
semblant al que funciona a la capital de Catalunya  amb nom de PROJECTE RADAR
adreçat  al  col·lectiu  de  persones  més grans  de  75  anys  amb les  circumstàncies
referides a la part expositiva d’aquesta PDR per tal de que es pugui realitzar a la
nostra ciutat un Projecte de característiques semblants.”

Al  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, li agrada la proposta del Sr. López i el felicita. Ens agrada especialment que

també s’hagi ofert a modificar la proposta a instàncies d’un altre grup municipal per

millorar-la significativament i deixar més clar a què va dirigit aquest projecte. 

Tenim clar que una ciutat cohesionada és una ciutat solidària i una forma interessant i

bonica de mostrar aquesta solidaritat  és a través de les persones que estan més

properes als majors de 75 anys. Combinar els tècnics i els professionals amb la xarxa

social és un recurs que hauríem de fer servir en molts altres àmbits de la vida local.

És una iniciativa que no només s’ha de quedar aquí i que segurament també ens pot

estalviar molts diners. Sabem que la Llei de Dependència ha tingut grans mancances

i ha deixat moltes famílies amb persones grans que viuen soles. Si aconseguim crear

aquesta xarxa no només hi guanyarà la persona gran, sinó també el sentiment de

cohesió i solidaritat, que enfortirà els nostres barris. Nosaltres hi votarem a favor. 

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix al Sr. López que hagi tingut l’amabilitat

d’acceptar unes esmenes del seu grup. Aquestes propostes en positiu són les que en

aquests moments són més necessàries per al bé de la ciutat. 
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En segon lloc, aquest projecte té com a repte la implicació de la ciutadania, donant-li

protagonisme i marge d’acció. Alhora, cal mantenir l’ètica i la confidencialitat. Una de

les claus del projecte és l’assoliment d’un clima de col·laboració i confiança entre els

serveis públics d’un territori, amb un paper central dels serveis socials, i la ciutadania

del barri,  organitzada o no. Si aquest projecte acaba arrelant suposarà un salt  de

qualitat per a la ciutat en l’abordatge del risc d’aïllament i exclusió de la gent gran. 

La proposta deixa molt clar quins són els objectius, què es pretén aconseguir i quines

són les seves bondats. Nosaltres hi donarem el nostre vot favorable. 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

anuncia el seu vot favorable.

Nosaltres sempre hem dit  que les persones grans que vulguin per si  soles poder

romandre a casa seva, tenen tot el dret de poder-ho fer, però d’una forma digna. Una

de les nostres prioritats, i suposo que de tots els presents, és reduir el risc d’aïllament

d’aquestes  persones.  A dia  d’avui  n’hi  ha  moltes  que  se  senten  soles.  Aquest

projecte, que va néixer l’any 2008, és un projecte de prevenció i acció comunitària en

què  hi  participen  voluntaris.  Pensem  que  és  interessant  per  a  la  ciutat  perquè

significaria  la  màxima implicació  ciutadana.  La proposta,  en  el  seu  punt  d’acord,

demana bàsicament estudiar i valorar la possibilitat  d’implantar un projecte similar,

com  el  de  la  ciutat  de  Barcelona.  A l’espera  que  els  tècnics  ho  puguin  valorar,

nosaltres hi donarem suport. 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut

i Consum, confirma que tant aquest govern com la regidoria de Família han vist amb

bons ulls aquesta proposta. A més, és un treball constant que s’està fent des de la

regidoria, ja que aquest govern, en el seu PAM, ja va tenir en compte que aquesta

reducció del risc d’aïllament de la gent gran era una de les seves prioritats.

La regidoria de Família  i  el  govern ha realitzat  actuacions de prevenció  d’aquest

aïllament social de la gent gran. Just quan sortia la notícia de Barcelona, un mes

abans, Mataró presentava el seu projecte “Compartint taula”, que és un projecte en la

línia del que ens proposa avui el PP: àpats gratuïts destinats a gent gran. També
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presentàvem un altre projecte, fet amb la Fundació Pere Tarrés, que és “Mira al barri

amb els teus ulls”, un projecte transversal amb joves i gent gran. 

El projecte Radars, pel que he pogut parlar amb la regidora de Barcelona,  Sònia

Recasens, es diu així perquè la gent del barri fa de radar, d’observador, i mira aquella

gent que té al costat. És un bon projecte i entra dintre de les línies que hem estat

treballant. El nostre vot serà favorable.

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

Catalunya,  demana disculpes perquè és veritat que abans no ha comentat que la

proposta de resolució s’havia canviat per adequar-la després d’una conversa amb el

Sr. Martínez.  Aquesta proposta té història.  La primera vegada que jo  em plantejo

aquesta qüestió arrenca el  2003 i,  si  ho recorden, aquell  any van morir  milers de

persones grans que vivien soles a París per culpa d’una gran onada de calor. Es va

comentar en el seu moment que la xarxa social  i la xarxa familiar que hi havia a

Catalunya  i  a  Espanya  ens  va  estalviar  moltes  de  les  seves  conseqüències.

Posteriorment, aquell mateix any, jo recordo haver portat una proposta similar, perquè

havia tingut alguna conversa amb alguna botiga de comerç tradicional d’algun barri

de la ciutat que em deia que havien detectat gent que els trucava per telèfon perquè

no s’atrevien o perquè no podien baixar les escales perquè no tenien ascensor. Els

que feien de radars aleshores eren aquells comerciants. 

Per tant, a més d’estudiar i valorar la proposta, esperem que això sigui una realitat.

Evidentment que es fa feina, però en aquest àmbit tota la feina que es faci és poca. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  SOCIALISTA PER  A L’ELABORACIÓ  I  APLICACIÓ

D’UN  PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  PER  RESPONDRE  A  LES

SITUACIONS  D’INCIVISME  PROVOCADES  PEL  CONSUM

D’ALCOHOL A LA VIA PÚBLICA A LES ZONES D’OCI NOCTURN

A LA NOSTRA CIUTAT.

El  senyor  Francesc  Melero,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  presenta  la

proposta següent:

“A principis del mes de novembre de 2012, aquest Grup municipal va adreçar un prec
al govern municipal per a ser contestat per escrit  demanant un informe exhaustiu
sobre les incidències ocorregudes durant les festes de celebració de la castanyada a
la nostra ciutat, a partir de les informacions de testimonis que alertaven, tal com els hi
varem explicar, de l’existència de risc en un local d’oci.

En virtut  de la resposta rebuda per part  del govern municipal,  i  sense dubtar del
rigorós acompliment per part dels cossos policials de les seves funcions, però atenent
als evidents riscos d’alguns esdeveniments d’afluència massiva que s’havien produït
amb  posterioritat,  vam  presentar  un  prec  al  ple  municipal  d’abril  de  2013  on
demanàvem  que  s’elaborés  amb  la  màxima  celeritat  l’elaboració  d’un   protocol
d’actuació per a festes especialment destacades, què,  en el marc de la normativa
d’espectacles, determinés  tots aquells aspectes que tenen per objectiu garantir la
seguretat, amb la intenció d’aminorar el possible risc per a les persones. 

Tal com consta a l’acta del ple, aquest prec va ser acceptat per la regidora delegada
de  Via pública, anunciant que ja ho estaven treballant.

Ha passat  un any des de que el  govern municipal  va prendre aquest  compromís
davant del ple municipal,  però el cert és que des d’aquest grup municipal no hem
tingut cap més notícia al respecte.

Malauradament, però, del que sí hem continuat tenint coneixement,  és de diversos
incidents relacionats  amb el consum d’alcohol a la via pública què deriven en actituds
incíviques,  què  generen  situacions  de  risc  per  a  les  persones,  i  què  sovint
requereixen  la  presència  de  les  forces  de  seguretat  i  d’ambulàncies,  alhora  que
transmeten una molt mala imatge de la nostra ciutat.  

Lamentablement,  en  els  últims  mesos  aquesta  problemàtica  relacionada  amb  la
pràctica del “botellón” sembla que s’està fent habitual, no només no s’atura, sinó que
la percepció és que  s’està agreujant. 

Aquestes  actituds  incíviques  i  perilloses  han  estat  mereixedores  de  nombrosos
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reportatges periodístics  de gran abast  mediàtic  tant  a  nivell  local,  com nacional  i
estatal,  l’últim  dels  quals  es  va  produir  a  principis  de  març  d’aquest  any,  què
promouen una imatge de la nostra ciutat gens positiva, just la contrària de la que
pretenem.

Des del nostre Grup municipal creiem que ha esdevingut imprescindible actuar ja,
amb molta rapidesa i comptant amb la implicació de tots els grups municipals per tal
de poder definir entre tots, en el marc de treball de  la  Comissió informativa municipal
de serveis territorials i via pública, uns criteris que ens ajudin a definir les actuacions
a  desenvolupar,  que  incorporin  actuacions  policials  però  també  protocols
educacionals i convivencials que ens ajudin a eradicar aquestes actituds indesitjades
per tots. 

És en aquest marc que vostès recordaran que el nostre Grup municipal al ple del
passat  mes  de  gener  vam  presentar  un  nou  prec  on  demanàvem  l’elaboració  i
aplicació d’un protocol d’actuació policial contra el consum a la via pública. 

Aquest prec també va ser acceptat pel govern municipal,  però com ja és habitual
tampoc hem sabut  res fins a  data d’avui,  malgrat  tal  com vam demanar  i  queda
recollit a l’acta del ple que es portés a una comissió informativa i es desenvolupés de
manera urgent.

Davant d’aquesta greu situació, des de la necessitat d’actuar de manera immediata i
amb la màxima voluntat de col·laboració per intentar entre tots esmerçar els esforços
necessaris per eliminar aquesta problemàtica de la nostra ciutat,  el Grup Municipal
Socialista torna a insistir i proposa l’adopció al Ple dels següents acords:

1.   El  govern  municipal  elaborarà,  amb  la  màxima  celeritat,  un   protocol
d’actuació per a festes especialment destacades  i amb gran afluència, què,
en el  marc de la normativa d’espectacles,  determini  totes les actuacions a
realitzar en l’interior de les sales de festes per tal de garantir la seguretat i
disminuir el possible risc per a les persones.

2.   El govern municipal elaborarà, amb la màxima celeritat, un protocol d’actuació
per tal de controlar les actituds incíviques i perilloses generades pel consum
d’alcohol  a  la  via  pública  amb  l’objectiu  d  ‘eradicar  la  problemàtica  del
“botellón” a la nostra ciutat.

3.   S’informarà de forma periòdica d’aquests dos plans i de les mesures que se’n
derivin així com del seguiment de la seva aplicació i evolució de la situació a
la Comissió informativa de serveis territorials i via pública.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, explica que la primera lectura de la proposta no l’ha convençut.
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No m’ha convençut perquè l’enfoc d’aquesta proposta va molt encarat al tema de les

actuacions policials i el control de les activitats incíviques. Ara, però, hi ha hagut una

esmena que ho arregla una mica.

En realitat són tres propostes, la primera parla d’actuacions a realitzar a l’interior de

les sales on s’hi fan festes de gran format. A mi m’espantaria que no hi hagués una

norma que estableixi tot això, per tant, entenc que això ja està fet i que hi ha tot un

seguit de normatives que estableixen quines són les mesures de seguretat com, per

exemple, sortides d’emergència, aforaments, etc. Que m’ho confirmi la Sra. Calpe. 

La  segona  proposta  parla  d’un  protocol  d’actuació  per  controlar.  Quan  parlen  de

controlar no sé si es refereixen a les actituds incíviques i perilloses, però suposo que

es refereixen a la policia perquè parlen del consum d’alcohol. Abans no era tan així,

però ara el consum d’alcohol es fa a la via pública. Potser el problema no és tant el

consum en si mateix, perquè de joves que beuen n’hi ha hagut sempre, el que potser

cal regular és la mesura i cal veure quins són els factors que incideixen en aquest

consum compulsiu, que jo entenc que és el que s’hauria de gestionar. 

Al  nostre entendre,  són problemàtiques  transversals  que inclouen  la  problemàtica

social, la problemàtica familiar, l’actual situació de crisi, els preus de les consumicions

als locals, al manca d’alternatives d’oci; aspecte que la proposta no té en compte. 

Jo  demanaria  més  d’una  proposta  que  vulgui  abordar  la  problemàtica  de  la

“botellada” (botellón). Quan he dit que no m’acabava de convèncer ho he dit perquè

veig que la proposta es queda curta. Jo em nego que això es vulgui solucionar des de

les actuacions policials i des del control de les activitats incíviques perquè sé, i la

història ho ha demostrat, que totes van vinculades a temes molt més transversals.

Jo demanaria que es retirés aquesta proposta per tal que es pugui elaborar una altra

proposta  molt  més treballada,  molt  més tranversal  i  que  abordi  aquest  problema

d’una manera molt més profunda i no quedar-nos en la superfície, perquè podem fer

molta repressió policial però crec que no solucionarem els problemes.

M’agradaria saber com estan abordant altres ciutats aquest problema.

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que li agradaria que l’edició de text

que ha comentat el Sr. Melero es pogués incorporar en el segon punt. El Sr. Secretari
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tindrà l’última paraula. He parlat amb la Sra. Calpe i estaríem d’acord en aquesta

sol·licitud. M’agradaria que ens aturéssim en l’últim paràgraf de la primera pàgina de

la proposta de resolució que presenta el Partit Socialista de Catalunya, perquè ho diu

força clar i és per aquí per on hauria d’anar la cosa. Crec que ens podríem posar

d’acord i que aquest consens al que fèiem referència hauria també d’estar inclòs en

el tractament d’aquests actes a la via pública i a les zones d’oci nocturn. 

Precisament,  el  que diu és que per tal de poder definir  entre tots, en el  marc del

treball de la comissió informativa municipal que podria ser aquí o crear una comissió

ad hoc per tractar aquest tema fonamentalment, hauríem d’establir uns criteris que

ens  ajudin  a  definir  totes  aquestes  actuacions  en  les  quals  hem d’incorporar,  no

només  l’actuació  policial,  sinó  també  temes  de  prevenció,  temes  educacionals  i

temes convivencials. Cal intentar consensuar un document entre tots que perduri en

el temps i encoratjo a treballar a tots els presents en aquest tema que no permet més

dilacions.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

expressa que això és quelcom que els preocupa a tots.

Nosaltres hi votarem favorablement perquè creiem que, encara que el govern ja ho

estigui fent, és una proposta per tal d’empènyer perquè es dugui a terme amb més

rapidesa.  Creiem  que  és  important  que  en  una  comissió  informativa  de  Serveis

Territorials se’ns vagi informant, fins i tot que ens avisin en temps i forma perquè els

grups puguem aportar idees. També caldrà que els tècnics valorin la seva aplicació i

la seva viabilitat.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, manifesta la seva

gratitud als qui donen suport a la proposta.

Avanço que ho deixarem sobre la taula atenent la petició del Sr. Safont-Tria. Crec,

però, que no ha aprofundit en la seva lectura. Aquesta proposta de resolució tenia

dues voluntats  clares:  tractar  les  qüestions  policials  i  les  qüestions  educacionals,

convivencials i absolutament totes les que es puguin tenir en compte. Per fer això cal

participar-hi, i aquest crec que és el valor més important. 
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El  que demano des de fa temps és que ens posem tots a treballar  per eradicar

aquesta xacra. Els àmbits d’actuació dels serveis de seguretat són complexos en si

mateixos, per tant, entenem que és important cercar aquest consens entre tots els

grups municipals i que cadascú pugui participar. 

Amb la voluntat d’aquest consens ampli, ho deixarem damunt la taula. 

La  senyora  Núria  Calpe,  regidora  delegada  de  Via  Pública,  Obres,  Serveis  i

Manteniment,  agraeix la decisió del Sr. Melero de permetre que tots junts puguin

treballar en aquest projecte.

Certament fa un any van fer un prec on demanaven que es prenguessin aquelles

mesures  de  protecció  de  les  activitats  de  pública  concurrència  que  hi  poguessin

haver dins dels locals. Això es va treballar entenent que cadascun d’aquests locals

que està exercint una activitat segons una llei del 2010, que va establir un període de

carència de dos anys, té l’obligació, en funció de l’activitat que hi desenvolupa i de

l’aforament que hi pugui tenir, a tenir el corresponent pla d’autoprotecció. Per tant,

aquesta és una actuació que han de fer ells com a particulars.

El que vam fer des de l’Ajuntament és determinar, juntament amb el Departament de

Llicències, quins eren aquests establiments que venien obligats a tenir aquest PAU,

els vam enviar les cartes informant d’aquesta nova normativa i ajudant-los en tot el

possible  perquè  tinguessin  aquest  document  d’autoprotecció,  que  després  ha

d’homologar la Comissió de Protecció Civil de l’Ajuntament. Així ho hem anat fent i, a

dia d’avui, tots els negocis que necessiten tenir aquest pla d’autoprotecció, el tenen

ja degudament aprovat i legalitzat, per tant, estan complint la normativa.

Mes enllà de tot això, el que també vam treballar des de l’Ajuntament és aquest pla

d’actuació  municipal  pels  actes que organitza el  mateix  Ajuntament,  especialment

actes  de  pública  concurrència  a  la  via  pública.  Aquest  document,  redactat  arran

d’aquell prec del mes de març del 2013, es troba pendent d’un informe favorable de

la Generalitat, per després portar-ho a la comissió informativa corresponent i al ple

de l’Ajuntament, que és qui ha d’aprovar-lo. La Generalitat està bastant endarrerida

en donar el vistiplau a tots els plans específics a causa de l’allau de plans rebuda,

provocada per aquesta modificació legislativa que hi ha hagut. 
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Respecte a la segona part de la seva proposta de resolució, estic d’acord amb les

exposicions que han fet el  Sr. Safont-Tria i  el  Sr. Martínez,  quant  al  fet  que hem

d’anar més enllà d’un protocol perquè s’ha de treballar  des de tots els àmbits.  El

problema del “botellón” és un problema que va més enllà de tots els àmbits. 

No tinguin cap dubte que els convocaré properament per començar a treballar tots

junts en les línies que volem donar a aquesta actuació més genèrica. 

20  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  DE  PLATAFORMA  PER  CATALUNYA  PER  LA

LIMITACIÓ  HORÀRIA  DE  L’OBERTURA  DELS  BARS  QUE

SIGUIN FOCUS DE CONFLICTES.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

indica  que  després  de  la  conversa  mantinguda  amb  el  regidor  de  Promoció

Econòmica, Sr. Miquel Rey, anuncia que aquesta proposta la passarà a PREC perquè

interessa que els acords tirin endavant.

I a continuació llegeix la proposta següent:

“Hi ha bars a Mataró que generen problemes de convivència al seu entorn. A algunes
zones  del  municipi  com  els  barris  de  Cerdanyola  i  Rocafonda  les  incidències
relacionades amb l’activitat d’aquests locals tenen més significació, i s’hi registren de
manera  reiterada  baralles,  crits,  sorolls,  música  a  alt  volum,  molèsties  a  veïns  i
consum i tràfic d’estupefaents.

Aquests problemes d’ordre públic i molèsties vénen motivats en algunes ocasions pel
consum  de  begudes  alcohòliques,  situació  que  pot  ser  pal·liada  avançant  el
tancament dels bars que les dispensen en horari nocturn. 

Les  inspeccions  policials,  en  les  quals  es  poden  dur  a  terme  identificacions,
detencions, i decomissar substàncies estupefaents, són una tasca efectiva que es pot
complementar  amb  mesures  preventives  que  s’anticipin  al  problema  i  avortin
l’alteració de l’ordre públic i la inseguretat ciutadana en els punts de la ciutat on hi ha
bars que són focus de conflictes.

És obligació de les administracions valdre’s de tots els mecanismes que estiguin a
l’abast per garantir la convivència i el descans nocturn. En aquest sentit el soroll és
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una  anomalia  que  pot  produir  alteracions  del  somni  i  conseqüentment  efectes
perjudicials per la salut humana.

Atès que els alcaldes i les alcaldesses, dins dels seus respectius municipis,  estan
facultats per establir limitacions dels horaris que preveu l'ordre INT/358/2011, de 19
de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic,
dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la llei 11/2009, del 6
de  juliol,  de  regulació  administrativa  dels  espectacles  públics  i  de  les  activitats
recreatives, i al seu Reglament. 

L’article  5 de dita ordre estableix  l’horari  d’obertura dels restaurants,  els bars,  els
restaurants bars i  els  salons de banquets a partir  de les 6.00 hores,  i  l’horari  de
tancament, fins a les 2.30 hores, llevat que la normativa específica o l’autorització
corresponent estableixi un altre horari.
 
Les  limitacions  d’horaris  dels  establiments  de  restauració  es  poden  acordar  de
manera excepcional per a locals concrets, quan ocasionen molèsties, o per raons de
seguretat,  degudament  acreditades  i  amb els  informes  policials  corresponents  en
ambdós supòsits.

És per això que el Grup Municipal de PxC a l'Ajuntament de Mataró sol·licita al ple
l'adopció dels següents acords:

1.- Acordar la limitació horària de l’obertura dels bars en tant que establiments regits
per l’article 5 de l’ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, determinant que han de
romandre tancats i no realitzar cap activitat entre les 00.30 hores i les 06.00 hores del
dia  següent aquells  establiments  que a partir  de la  data de l’aprovació  d’aquests
acords infringeixin més d’una vegada les normes que regulen la convivència veïnal.

2.- Donar trasllat de l’acord a les associacions de veïns de Mataró.”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, accepta

el prec a nivell de reduir horaris i per haver tret aquell punt que parlava de realitzar

mapes, perquè s’analitza denúncia per denúncia i cas a cas. Com que això ja s’està

fent, encantat de seguir-ho fent i, a més, d’anar-los informant si hi ha cap anomalia,

que no és el cas en aquests darrers temps. 

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

Catalunya, expressa que hi ha un parell de temes que no volen deixar passar. 
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A aquesta  ciutat,  igual  que  a  totes  les  ciutats,  es  trafica,  hi  ha  incívics,  hi  ha

establiments de restauració que molesten els veïns i se n’han tancat més de dos i

més de tres a Rocafonda, a Cerdanyola, a El Palau, al Centre, a l’Eixample. El que no

entenc és perquè se centra aquest prec en aquests dos barris, ja que aquest és un

fet generalitzat. Una altra cosa que no entenc és que, si estan molestant els veïns,

aquests s’hauran d’aguantar fins a les 12.30 h de la nit? Això em sembla lamentable.

Si un establiment està incomplint la normativa no el podem deixar obrir fins a les

12.30 h de la nit. Jo tenia entès que a partir de les 10 h no es podien fer activitats que

poguessin molestar. Alguna cosa hauríem de fer perquè això no passi.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, dóna la raó al

Sr. López quan diu que s’han tancat molts establiments i se’ls ha reduït l’horari fins a

les 8 h del vespre quan hi ha hagut molèsties evidents al veïnat. Els més vells de la

casa  recordaran  el  bar  Danger, però  també s’han  tancat  bars  a  la  Plaça  de les

Tereses i davant del Jutjat. 

El que hem de demanar és que el govern apliqui les mesures que ja té, que segur

que ho fa, i que la policia sap perfectament quins són aquests bars. Aquest tema

depèn de cada bar i del seu propietari. Sempre he dit que el propietari d’un bar que té

problemes amb els veïns sap que li acabaran tancant el bar. Em sembla molt bé que

el govern municipal accepti el prec, però que prengui les mesures que calgui, que

segur  que  ja  està  prenent  la  Policia  Local  i  els  Mossos  d’Esquadra,  per  evitar

aquestes molèsties. Aquesta és una pràctica que a la nostra ciutat fa molt de temps

que es ve portant a terme; amb tota l’eficiència i tota l’eficàcia possibles? Permeti’m

que ho dubti, fins i tot quan governàvem nosaltres. Però li asseguro que hi posàvem

tot l’esforç perquè això fos així. 

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, considera que les dues últimes intervencions són encertades i s’hi afegeix. 

El prec en si no ofereix cap novetat perquè és una activitat que ja s’ha estat fent des

de l’Administració Local. Un cop més, lamentar aquesta zonificació en segons quines

problemàtiques que són de ciutat i alguns volen fer creure que només són de barri.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

puntualitza que realment el que accepta el govern és l’acord. Si hem posat exemple

de barris com Cerdanyola o Rocafonda ha sigut perquè els últims mesos han sigut els

barris dels quals hem rebut unes queixes més reiterades. Per això vam demanar que

es fes un estudi per identificar aquelles zones de la ciutat on hi pogués haver una

gran incidència de problemàtiques amb bars conflictius. Això és quelcom que a dia

d’avui pot fer l’Administració Local perquè els alcaldes tenen competències, però això

no vol dir que sigui una mesura suficient i el que volem és que vagi molt més enllà.

21  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, I

LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  PER  TAL  QUE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DECLARI I/O PAGUI ELS TRIBUTS

QUE  TINGUIN  AMB  DESTINACIÓ  LA  HISENDA  ESPANYOLA

MITJANÇANT L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA.

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:

“Atès que:

1) La  Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol,  de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, en el seu article 204, disposa la creació de l’Agència Tributària Catalana i
en defineix les seves funcions.

2) La Llei 7/2007 de 17 de juliol crea l’Agència Tributària Catalana, a fi de promoure
l'Administració tributària a Catalunya, perquè gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni els
impostos recaptats a Catalunya, per mitjà d'un consorci amb participació paritària de
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de Catalunya.
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3) La Resolució ECF/50/2010, d’11 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni
de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària
de Catalunya per a la implantació de la finestreta única i la realització de determinats
tràmits en matèria tributària, estableix la finestreta única tributària com a mecanisme
de col·laboració entre l’Administració tributària de l’Estat i l’Administració tributària de
Catalunya.

Aquesta finestreta única permet la presentació i la recepció a les oficines respectives
de les declaracions i de la resta de documentació amb transcendència tributària que
hagin de produir efectes davant l’altra Administració, facilitant així el compliment per
part dels contribuents de les seves obligacions tributàries.

Els  tràmits  que  es  duguin  a  terme  a  les  oficines  esmentades  es  consideraran
efectuats amb els mateixos efectes jurídics, respecte al compliment dels terminis per
part  dels  obligats  tributaris,  que  si  la  presentació  s’hagués  efectuat  en  qualsevol
registre de l’Administració competent.

4) La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic, estableix la capacitat de l'Agència Tributària de Catalunya per demanar
declaracions als ciutadans i a les empreses.

Atès, per tant, que:

1)  L’actual  marc  normatiu  en  matèria  de  recaptació  tributària  ve  regulat  per  la
normativa estatal i per la normativa autonòmica catalana i que és preceptiu respectar
el compliment d’ambdues regulacions en el seu conjunt.

2) L’objectiu de l’Agència Tributària Catalana és recaptar tots els impostos que paguin
les empreses, particulars i institucions de Catalunya, encara que el destí final no sigui
la Hisenda catalana.

D’aquesta manera, la Generalitat trametrà els diners recaptats pels tributs que no són
de la seva competència a l’administració titular, però tindrà la possibilitat  d’obtenir
informació  rellevant  que  permeti  realitzar  previsions  i  elaborar  estudis  econòmics
d'abast divers.

3) Atès que la facultat de recaptar tots els impostos generats a Catalunya comporta
l’assoliment de majors cotes d’autogovern per part de la Generalitat i que el nostre
Consistori se sent plenament compromès amb la mateixa i aspira a donar-li suport i
recolzament institucional en tant que màxima institució del país.

4) Atès, finalment, l’efecte normalitzador que pot tenir entre la resta d’administracions
públiques, entitats, empreses i demés persones jurídiques i entre els ciutadans i les
ciutadanes a títol particular.

Per tot el que s'ha exposat, els grups municipals d'ICV-EUiA, CiU i la CUP proposa al
Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Mataró iniciarà els tràmits necessaris per tal de procedir a la
declaració i/o al pagament de tots els tributs que tinguin com a destinatària la Hisenda
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de  l’Estat  Espanyol,  mitjançant  la  Agència  Tributària  Catalana,  prèvia  consulta  i
seguint les instruccions de la Conselleria d'Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya.

Segon.-  Notificar  aquest  acord  a  la  Conselleria  d’Economia  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  al  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Delegació  del  govern  espanyol  a
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).

Tercer.-  L’Ajuntament  de  Mataró  habilitarà  els  mecanismes  necessaris  per  tal
d’assessorar  i  donar  cobertura  a  aquells  ciutadans  i  ciutadanes  o  empreses  de
Mataró que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.”

En  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  el  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  a  la  Sra.  Rosa

Guanyabens Casarramona, en representació de l’Assemblea Nacional Catalana, qui

expressa  el  seu  agraïment  als  grups  municipals  que  permetran  que  la  moció

presentada pugui ser aprovada per aquest ple.

A continuació  el  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  a  la  Sra.  Mercè  Feliu  Hurtado,  en

representació  de  Solidaritat  Catalana  per  la  Independència,  qui  expressa  el  seu

suport  a la  proposta com a primer pas cap a la sobirania fiscal i  cap a la gestió

integral dels nostres impostos.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

recorda que un dia la CUP va presentar una proposta amb uns acords similars. 

Nosaltres estem a favor que Catalunya tingui un millor finançament i defensem un

sistema foral  com el  que tenen el  País Basc o Navarra que permeti  a Catalunya

recaptar  els  seus  propis  impostos,  però  buscant  punts  d’acord  per  evitar  la

confrontació i sense que això hagi de significar trencar les relacions amb la resta de

comunitats d’Espanya. Dit això i veient qui fa la proposta, hi votarem contràriament.
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, manifesta que no té cap problema en què hi pugui intervenir tothom i com

més entitats millor. Entenc, però, que l’espai que se cedeix és per a entitats i no pas

per a partits polítics. En tot cas, mostrem la nostra sorpresa i demanem que ens faci

arribar aquest informe del Secretari que desconeixíem. 

Agraeixo sincerament a les persones de l’entitat que ha impulsat aquesta proposta el

fet  que ens la  fes arribar. Aquí  votarem una cosa que no té res a veure amb la

intencionalitat que hi ha implícita. La veritable intencionalitat que hi ha és la que hem

sentit ara. El que estem parlant és de la sobirania fiscal. No estem parlant d’arribar a

un acord amb l’Estat, no estem parlant d’arribar a cap acord per arribar a un pacte

fiscal, a un concert fiscal o a quelcom semblant al que hi ha al País Basc o Navarra,

estem parlant d’una altra cosa. Per tant,  és d’agrair  que vinguin les entitats i  ens

diguin el que realment es persegueix.

A Mataró tenim alguns barris  subjectes al  que s’anomena Llei  de Barris.  Aquests

barris tenen unes necessitats més grans i segurament els ingressos que l’Ajuntament

rep pels impostos, les taxes i tot el que es paga en aquests barris estan molt per sota

del  que  reben  i,  en  canvi,  aquests  barris  estan  a  cinc  minuts  en  cotxe  d’alguna

localitat que té la renda més alta de qualsevol país europeu, com algun barri de la

part oest de Mataró o com les localitats de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. A mi

no m’agradaria que alguna d’aquestes localitats digués que hi ha un espoli fiscal vers

aquests barris de Mataró, no m’agradaria que es digués que hi ha un tracte injust des

d’aquests barris de Mataró cap a Sant Vicenç de Montalt o cap a Llavaneres. A qui a

Mataró podríem parlar d’alguns barris que se sentirien espoliats per aquests altres

barris que necessiten la Llei de Barris perquè tenen unes mancances molt importants.

Com que som regidors de la ciutat de Mataró, aquesta suposada Agència Tributaria

Catalana  ens hauria  de venir  molt  bé,  però  qui  no compleix  amb la  ciutat  és  la

Generalitat de Catalunya. Nosaltres hem hagut d’anar a un segon pla de pagament a

proveïdors  perquè  la  Generalitat  de  Catalunya  no  reconeix  el  deute  que  té  amb

aquest Ajuntament i ens ha de finançar el govern de l’Estat. En aquesta liquidació que

hem tingut, el govern de l’Estat compleix pràcticament el 99,87% de les previsions i la

Generalitat  de Catalunya  està per  sota d’aquest  percentatge quan l’aportació que

rebem des de l’Estat és el triple de la del govern de la Generalitat.

Si del que es tracta és de dir que a Catalunya necessitem un millor finançament i hem

de dir que la solidaritat no pot ser infinita perquè a Catalunya hi ha molta gent que ho
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passa malament, aquí ens hi podríem trobar. Per la resta de coses, mentre no es

digui pel seu nom el que realment es persegueix, difícilment ens hi podrem trobar i

parlar-ne. Per tant, el nostre vot serà negatiu.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal socialista, expressa que

actuaran cenyint-se a allò que es porta a votació al ple, sense anar més enllà. El que

es porta al ple és molt clar: que l’Ajuntament de Mataró liquidi els seus tributs a través

de l’Agència Tributaria Catalana.

És evident que no ens hi podem oposar, està previst al text de la Llei orgànica 6/2006

de 19 de juliol,  Conseller  Castells;  Llei  7/2007 de 17 de juliol,  Conseller  Castells.

Aquestes han estat lleis impulsades des del tripartit. També sabem què significa això i

és que, en definitiva, els diners entraran per una finestreta i sortiran per l’altra per

anar allà mateix. Per tant, més enllà de la significació política que té, no té cap efecte

pràctic immediat. Per tant, nosaltres ens hi abstindrem, i sabem el que comporta la

nostra abstenció.

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, respon a la Sra. Lora que estigui tranquil·la que no es trencaran relacions

amb l’Estat espanyol. Jo espero que les relacions siguin bones però, això sí, seran en

l’àmbit internacional. 

Sr. López, vostè sap que nosaltres no fem colar res, sinó que diem explícitament què

volem i cap on anem. Celebro que a la tercera vagi la vençuda. Al 2008 i al 2012 ja

vam presentar unes propostes de resolució en aquest sentit i les dues van acabar

rebutjades. Suposo que ara l’entorn social entén que aquest país ha d’avançar cap a

l’autogovern i dotar-nos d’estructures que permetin en primera instància gestionar,

recaptar, liquidar i també inspeccionar els nostres impostos.

Nosaltres pensem que aquest és un primer pas però que no es pot quedar aquí.

S’hauria pogut avançar molt més. El Sr. Baron ho ha dit, que serà només un assaig,

però segurament els impostos acabaran en mans dels que ara mateix tenen el poder

polític. És veritat que en aquest país tenim un pressió fiscal molt elevada però no pels
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arguments que utilitza la dreta, la pressió fiscal és elevada perquè el retorn en serveis

no compensa. Nosaltres parlem d’un dèficit fiscal crònic que està situat al 8% del PIB,

és a dir que el 8% de tota l’activitat  econòmica d’aquest país no es reinverteix en

polítiques socials que nosaltres creiem que són necessàries. Si tinguéssim aquests

recursos no ens veuríem abocats a un context de retallades tan important.

És veritat que la Generalitat no paga i té deutes amb l’Ajuntament, però la Generalitat

també té aquest  dèficit  fiscal que aboca a endeutament públic,  que aboca a més

interessos, entrant en una roda que d’una o altra manera s’ha de trencar. Nosaltres

tenim molt clar que s’ha de trencar amb aquest model constitucional, s’ha de bastir un

futur estat català amb recursos propis per gestionar el nostre país en benefici dels

treballadors d’aquest país i que hem de dotar-nos d’una Agència Tributària Catalana

que comenci a recaptar, i esperem que també a inspeccionar.

Vull enviar un missatge a la Generalitat perquè es posi les piles. Fa poques setmanes

van fer rodes de premsa parlant de la hisenda local i tampoc hem vist a cap ministre

espanyol posar el crit al cel i, si no ho han fet, es perquè no els fa por. En aquest

sentit,  hem de  ser  molt  més valents  i  des  de  l’àmbit  local  començar  a  practicar

desobediència política com a únic camí per traslladar el que nosaltres entenem per la

democràcia que pertany al  poble.  Per nosaltres,  el  nostre subjecte polític  són els

ciutadans d’aquest país.

El  senyor  Ramon  Reixach,  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,

explica que, en referència a l’aspecte legal, es va demanar un informe a Intervenció

que  va  informar  favorablement,  vist  que  l’execució  efectiva  d’aquest  acord  està

condicionada a l’informe que marqui la Conselleria d’Economia i Coneixement de la

Generalitat de Catalunya. L’acord afecta específicament i concreta la forma i mobilitat

en què, d’acord amb les normes legals i reglamentàries marcades per la Conselleria,

es donin compliment a les obligacions fiscals amb la Hisenda de l’Estat. Pel que fa a

la qüestió política, en primer lloc hi ha la visió històrica, donat que la Generalitat va

ser  fundada  l’any  1359  per  a  ser  l’Agència  Tributària  Catalana  i  després  es  va

desenvolupar amb altres competències, però durant 355 anys va ser-ho.

En segon lloc, la nostra bandera de la ciutat és la bandera de la província marítima.

La bandera de la província marítima està basada amb l’escut de la Generalitat que hi

havia a la Delegació que tenia la Generalitat a la platja, al tauler del General, per tant,
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tenim una bandera fiscal. En tercer lloc, el 13 de juny del 2013 Borja Sémper, que és

portaveu  del  PP al  Parlament  Basc,  va  dir:  “Es  intolerable  que  se  perjudique  la

imagen de los vascos como si fuese una especie de caraduras que viven del cuento

y que el Concierto Económico no es un privilegio y hay que dejarlo bien claro.”  Fa

cinc dies, Leopoldo Barrera, que és diputat basc al Parlament de Madrid, va dir: “El

PP es  la  mejor  garantía  de  futuro  del  Concierto  Vasco  y  del  respeto  a  nuestra

especificidad foral y fiscal.” 

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

Catalunya, opina que si el que realment es plantegés fos això alguns representants

del PP a Catalunya no tindrien per què dir que no. La bandera és cert que és una

bandera  marítima  d’una  capital  de  província,  però  la  tenim aquí  per  haver  donat

suport a la dinastia borbònica. La nostra ciutat hauria d’haver celebrat el tricentenari

l’any passat. Estem immersos en un aparell d’agitació i propaganda que ens porta a

celebrar aquest any uns esdeveniments que a nivell català tenen raó de ser però que

a nivell  mataroní i  com orgull  de mataroní,  anem un any tard. A més a més, això

s’intenta amagar. El setembre de 2012 l’Ajuntament de Mataró aprova una moció de

la CUP per rebutjar l’augment de l’IVA. S’aprova amb 15 vots a favor de la CUP,

Iniciativa  per  Catalunya,  PxC i  CIU i  el  segon  dels  acords  diu:  “L’Ajuntament  de

Mataró donarà suport a totes les iniciatives populars i institucionals que treballin per la

plena sobirania fiscal catalana i per l’articulació d’una fiscalitat justa i progressiva.”

Poca  cosa més hem de dir.  Lamento  que el  Sr.  Safont-Tria  avui  no faci  com fa

sempre de dir el que pensa. Crec que avui vostè no diu el que pensa, que és una

altra cosa de les que s’han dit avui aquí.

El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquesta proposta l’han presentat

tres grups municipals, dos dels quals sí que han pogut fer un discurs polític i vol saber

per què ell no.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

reconeix que el seu grup municipal va votar favorablement la proposta de rebuig de la

pujada de l’IVA, però recorda que van recalcar que el punt 2 no el compartien.

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. López que les peticions de les

entitats per intervenir en el Ple venen precedides d’un informe del Secretari, el qual li

poden fer arribar.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 11,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: 7,   corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya (4) i corresponent als membres del

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).  

Abstencions: 8,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal

Socialista.

PRECS I PREGUNTES

22  - PREGUNTA QUE  PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  DEL

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL VIATGE QUE UN
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GRUP D’EMPRESES VA REALITZAR AL JUNY DE 2013 A MIAMI

DEL QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I TECNOCAMPUS VAN

SER PROMOTORS, INSTIGADORS I ANIMADORS.

El  senyor  José  Luis  Calzada,  regidor  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Atès que el passat mes de juny de 2013 varem presentar un seguit de preguntes
sobre el viatge d’un grup d’empreses mataronines a Miami, que es va realitzar entre
el 15 i el 21 d’abril passats,  auspiciat per l’Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus
que varen ser contestades al Ple de juliol del mateix any.

Atès  que  les  respostes  anaven  encaminades  a  conèixer  els  resultats  obtinguts  i
l’opinió  de  les  empreses  participants  a  la  delegació  mataronina  sobre  la  seva
participació al viatge.

Atès que la resposta del Govern Municipal va ser que es faria un seguiment fins al
setembre del 13 per tal de fer una valoració definitiva de quin ha estat l’impacte per
les empreses en termes de clients i inversors.

Atès  que  ens  ha  arribat  el  descontentament  d’alguns  dels  empresaris  que  van
participar d’aquest viatge pels resultats obtinguts i que aquests haurien demanar una
indemnització per errades comeses durant el viatge i les activitats previstes.

El  Grup  Municipal  del  PPCMataró  presenta  les  següents  preguntes  per  a  ser
contestades al proper Ple Muncipal:

1.-Pot fer el Govern Municipal una valoració dels resultats del viatge passat ja un
temps prudencial sense que se’ns hagi informat dels mateixos?

2.-S’han pres algun tipus de mesura per compensar als empresaris participants en el
viatge que no van veure cobertes les seves espectatives per errades imputables als
organitzadors del viatge?

3.-Si s’ha produït algun tipus d’acord compensatori, quin ha estat i qui s’ha fet càrrec
del mateix?

4.-Continua tenint relacions amb la consultora  GM&L Strategic Consulting for New
l’Ajuntament de Mataró?”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, reconeix

que tenen raó quan diuen que es van comprometre a fer una valoració a final d’any.
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De fet, hem seguit treballant, no només amb aquestes sis empreses, sinó amb moltes

altres, aquest pont que ja tenim establert amb Florida. Em disculpo perquè els ho

hauria d’haver comentat abans. La valoració és que de sis empreses que hi van anar,

n’hi ha dues que ja estan prou implantades i els ha anat molt bé, a una li va anar prou

bé, a dues els va anar mig-mig i segueixen treballant i n’hi va haver una a la qual no li

va anar bé. Dins del que són aquests viatges comercials, que a un 50% d’empreses

els hagi anat prou bé és una ràtio alta. Ara bé, quan es fa un primer viatge a un país,

tampoc es pot esperar arribar amb comandes.

Pel que fa a la segona pregunta i lligant-la amb la tercera, sí que hi ha hagut acords

amb aquesta  consultora  per  fer  mesures  compensatòries  de  diferents  tipus  amb

alguna de les dues empreses que no van quedar massa contentes.

En referència a la darrera pregunta, les relacions que hi ha hagut sempre han estat

entre el Port de Mataró, el Tecnocampus i aquesta consultora des del primer encàrrec

que se’ls va fer, que va ser el Pla Estratègic de Negoci i de Creixement del Port. Per

tant, l’Ajuntament pròpiament no ha tingut mai relació amb la consultora. Actualment,

tampoc en té cap de les dues entitats a nivell formal, simplement fem seguiment de

les oportunitats que hi ha hagut per seguir donant servei a aquestes 6 empreses i a

totes les altres que vulguin aprofitar aquest pont entre Mataró i Florida. 

El  senyor  José  Luis  Calzada,  regidor  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, aclareix que amb la tercera pregunta volia saber si a l’acord compensatori

hi participava també l’Ajuntament i no només l’empresa que va impulsar el viatge. 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, contesta

que per part de l’Ajuntament no hi ha hagut compensacions.

El  senyor  José  Luis  Calzada,  regidor  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, considera que la resposta del Sr. Rey deixa molt que desitjar.
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Vostè es va comprometre a donar una explicació del resultat del viatge al setembre

de l’any passat, no al desembre; encara que jo accepto les seves disculpes. Venir

aquí a dir que a una li ha anat molt bé, a dues els ha anat bé, etc., no és suficient. El

que ha passat  aquí  és que fins que no va aparèixer  aquesta empresa vostès no

coneixien la ciutat de Fort Lauderdale i els van enredar. Vostès, “el govern de la foto”,

segurament  amb  bon  criteri  i  amb  bona  intenció,  van  promoure  aquest  viatge,

convertint-se,  segons  vostès  mateixos  van  reconèixer,  en  animadors,  promotors  i

instigadors. Jo he parlat amb gran part dels empresaris i ens van dir que vostès van

insistir molt perquè fessin una inversió de 4.000 euros pel viatge. El viatge va ser un

desastre:  van arribar  tard i  les  reunions no eren de qualitat.  Amb una oficina  de

comerç  de  la  Generalitat  haguessin  tingut  segurament  millor  servei,  i  vostès  ho

amaguen. Quan van arribar del viatge, un grup d’empresaris es va queixar i segons

comenten aquests, el regidor de Promoció Econòmica es va comprometre a tenir una

atenció cap a ells,  una atenció que s’ha concretat en dues coses: un futurible de

descomptes  en  futures  sortides  comercials  i,  en  alguns  casos,  descomptes  en

matrícules d’un màster per a alguna persona d’aquestes empreses al Tecnocampus.

Si estiguéssim als Estats Units, vostè, Sr. Rey, hauria de dimitir per mentider. Hagués

estat mes honest per la seva banda reconèixer que li havien pres el pèl. Els han pres

el pèl a tots plegats. Vostès anaven amb bona intenció i l’empresa amb la que van

anar de la mà no és una empresa que doni les garanties suficients. Anem a reprendre

aquest  tema. El problema no és l’agermanament,  el  problema és que vostè quan

comet un error segueix endavant i no ho reconeix. 

Espero que aquestes coses s’aclareixin perquè com hi hagi algun tipus de vinculació

judicial  cap  a  aquestes  empreses  on  hi  constin  aquests  descomptes  i  aquests

futuribles demanaré la seva dimissió, Sr. Rey.

Al  senyor  Miquel  Rey,  conseller  delegat  de  Promoció  Econòmica  i  Innovació,  li

semblen fora de lloc les acusacions i els comentaris. Si vol parlar de temes privats

amb empreses privades, ho farem en privat, no aquí i no com a regidor de Promoció

Econòmica, sinó com a agent del Tecnocampus, que és qui va parlar amb aquestes

empreses. En segon lloc, jo ja li he dit que són sis empreses, que a tres no els va
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anar prou bé i que una especialment no ha acabat gens bé amb l’empresa. Nosaltres

vam intentar ajudar aquestes sis empreses i totes. 

Nosaltres  no  tenim  cap  problema  a  reconèixer  errors,  Sr.  Calzada,  i  mai  amb

arrogància.  Per  tant,  si  en  vol  parlar  amb  més  detall  ho  podem  fer.  Jo  no  tinc

constància  des  de  fa  alguns  mesos  que  aquestes  empreses  tinguin  algun  altre

problema perquè se’ls ha ajudat en tot el que s’ha pogut des del Tecnocampus i des

de Fort Lauderdale. Ara bé, afirmar tot això que diu està fora de lloc. Nosaltres vam

fer  un pla de negoci per buscar inversors per a l’àrea tècnica del Port de Mataró. Això

va funcionar molt bé, ho estem treballant molt bé i està tirant endavant. Arran d’això,

aquests senyors ens van demanar si ens interessava agermanar-nos amb ells.

Per tant,  dir  que perquè hi  ha hagut  un parell  d’empreses de les sis que no han

quedat contentes que el viatge ha estat un desastre, està fora de lloc. Si hi ha alguna

d’aquestes empreses que encara està descontenta no tinc cap inconvenient a tornar-

hi a parlar, però posem les coses en la seva justa mesura.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Mora, Alcalde President. El

Sr. Fernandez, primer tinent d’alcalde, passa a dirigir la sessió. 

23  - PREGUNTA QUE  PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  DEL

PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA SOBRE  LA  DESTINACIÓ

DELS INGRESSOS I L’HIPOTECA QUE ES VA CONTREURE PEL

PAGAMENT DE L’EDIFICI DEL RENGLE.

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

Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Atès que ja s’ha arribat a un acord amb l’empresa constructora de l’edifici del Rengle
de Mataró pel pagament del deute contret amb la mateixa.

Atès  que  pel  pagament  de  l’esmentat  edifici,  inaugurat  al  març  de  2011,  s’havia
contret un prèstec hipotecari.

Atès que s’ha produït  la comercialització de diferents espais i locals de l’esmentat
edifici.

75



Atès que com ja hem dit abans fins a aquest mes de febrer de 2014 no s’ha arribat a
un acord amb l’empresa FCC per tal procedir al pagament del deute que amb ells
teniem contre.

Atès que desconeixem quan s’han produït els ingressos per l’hipoteca i per la venda i
lloguer d’espais de l’Edifici del Rengle.

Atès que creiem en l’obligació de l’administració de ser el més transparent possible i
del retiment de comptes per esvair qualsevol tipus de dubte sobre la gestió pública.

El Grup Municipal del PPCatalà Mataró presenta les següents preguntes:

1.-Quan i a quant va ascendir la hipoteca que  va contreure PUMSA  pel pagament de
l’edifici del Rengle?
2.-A què s’han destinat aquests diners?
3.-A quant ascendeixen fins ara les vendes i lloguers de l’edifici del Rengle?
4.-En què i quan s’han gastat aquests ingressos?
5.-Quan, quant i com es va pagar la partida corresponent a l’IVA corresponent a la
factura per la construcció de l’edifici del Rengle?

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi

Ambient i Sostenibilitat, explica, en referència a la primera pregunta, que el préstec es

va demanar per finançar la construcció d’aquest edifici per un import de 21 milions

d’euros i que es va formalitzar el 27 de juny del 2008.

Quant a la segona pregunta, els diners no s’han destinat a finançar la construcció de

l’edifici del Rengle. Els diners es van destinar, durant els anys 2008 a 2011, a les

següents coses: cancel·lació de la pòlissa del Sr. Sabé en formalitzar permuta per

adquisició del sòl; treballs diversos; obres d’adequació de locals llogats a BB Apparel

Spain, S.L.; amb 1.055.588 euros; instal·lacions, 123.498 euros; notaris; registres de

la propietat,  taxacions,  139.913 euros;  arquitectes,  enginyers,  estudis  geotècnics i

geològics,  1.021.507  euros;  honoraris  de  comercialització,  28.000  euros;

assegurances, 13.729 euros; comissions bancàries, 168.000 euros; publicitat, 46.894

euros;  impostos del préstec, 748.000 euros;  despeses financeres des del 2008 al

2010  i  liquidacions  trimestrals,  851.480  euros;  constitució  d’una  IPF  pignorada

destinada al servei del deute del préstec, 1.419.591 euros; cancel·lació obligatòria

anticipada d’un derivat financer al Banc de Santander, 2.179.323 euros; pagament a

Fomento  de  Construcciones  de  l’edifici  de  La  Llàntia,  urbanització  La  Llàntia  i

aparcament  del  Rafael  Estrany,  4.200.000  euros;  liquidacions  d’un  altre  derivat
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financer trimestral, 1.254.364 euros; urbanització d’El Verdet, 1.151.123 euros; estadi

d’atletisme, 2.727.082 euros; PEMU de La Llàntia, adquisició de finques, urbanització

de la primera fase, 2.107.942 euros; préstec a Porta Laietana, 80.409 euros.

Aquest desglossament ha estat informat pels tècnics de PUMSA. Les dades són totes

del 2008 a mitjans del 2011.

Pel que fa a la tercera pregunta, les vendes fetes fins avui són de 10.317.647 euros i

els ingressos per lloguers han estat de 925.583 euros.

En  referència  a  la  quarta  pregunta,  els  10.317.647  euros  han  estat  destinats  al

pagament de la hipoteca al Banc de Santander. 

Vull  aclarir  alguns conceptes, sobretot arran d’algunes declaracions del Sr. Baron;

que per aquest edifici es deuen diners, tant al Banc de Santander, com a Fomento de

Construcciones  y  Contratas,  i  es  va  escollir,  per  unanimitat  en  el  consell

d’administració  de  PUMSA,  destinar  els  diners  a  pagar  el  préstec  del  banc.  Les

opcions eren pagar un deute o pagar l’altre deute. 

Quant a la cinquena pregunta, es van pagar 3.898.838 euros el 14 de febrer del 2012

com a  part  del  pagament  d’aquest  deute.  Entenem que  aquesta  empresa  ho  va

destinar a pagar l’IVA, però nosaltres el que vam pagar va ser part del deute. 

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

Catalunya,  li  demana a la Sra.  Rodríguez que li  faci  arribar aquesta resposta per

escrit. 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, agraeix molt la

pregunta  del  Sr.  López  i  la  resposta  de  la  Sra.  Rodríguez,  perquè  el  que  s’ha

demostrat és que els diners es van gastar en coses que tocava. És veritat que es va

demanar la hipoteca que era per pagar la factura del Rengle, però enmig hi ha un fet

substancial i és que l’empresa introdueix al plec de condicions en la seva oferta, com

a millora, el pagament al final de l’obra. Amb aquest préstec hipotecari ja concedit

amb un interès més baix,  PUMSA va decidir  destinar-lo a pagar altres coses i no

haver-se d’endeutar amb els bancs a un interès més alt.
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Quant a les vendes, lamentar que no s’hagin venut més coses, però els lloguers es

van  cobrant  cada  mes.  Nosaltres  vam  demanar  informació  sobre  quants  tributs

municipals  s’havien generat  a partir  de l’edifici  del  Rengle  els darrers 3 anys  i  la

resposta és que aquests han estat 449.871 euros que ha ingressat l’Ajuntament de

Mataró a partir de l’activitat econòmica que s’ha generat al Rengle i que també es van

cobrant cada any. A nosaltres el que ens preocupa més és que a la pregunta de si

sap el govern municipal quantes empreses i quants treballadors hi ha a l’edifici del

Rengle, aquest ens contesta que no ho sap. Els números són els que són i tot això

puja a 11.700.000 euros que d’alguna manera s’han ingressat a la caixa provinents

d’aquest edifici en 3 anys.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Mora, Alcalde President,

reprenent la presidència de la sessió. 

24   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA  PER  SABER  L’ESTAT  D’EVOLUCIÓ  DEL  PLA

ESTRATÈGIC DE LA CULTURA DE MATARÓ. 

El  senyor  Ivan  Pera,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  presenta  la  pregunta

següent:

“El Pla estratègic de la Cultura ja està en marxa, es va fer presentació oficial del pla,
el full de ruta i el calendari, la taula del Pla del Consell de Cultura s’ha reunit, i durant
aquestes setmanes el Pla estratègic s’ha explicat als diferents consells de participació

Aquest grup municipal va formular en el seu moment, entre d’altres qüestions, tres
aspectes que considera especialment importants en relació al desenvolupament del
Pla: que tinguem coneixement extens de qui fa què a Mataró, és a dir, el directori dels
creadors  de  Mataró  en  les  diferents  disciplines,  tinguin  vocació  professional  o
amateur;  què el debat arribi a tothom, que s’esforci per sortir dels cercles habituals i
anar  a  buscar  o  ser  receptiu  a  tota  aquella  gent  que  fa  cultura  (i  que  aquests
coneguin  aquesta  possibilitat);  i  que aquest  pla  pugui  plasmar  les  seves accions
concretes en el proper PAM i Pressupost.
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Evidentment  això  implica  a  fer  molta  feina  en  poc  temps  i  que  sigui  una  feina
fructífera:  no volem que el  pla ni  s’eternitzi  i  no arribi  a concretar  res ni  sigui  un
projecte fet a correu cuita com qualsevol tràmit per dir que ja està fet. Per tot això i
perquè va ser aprovat per unanimitat del Ple hi ha d’haver un constant seguiment
polític.

Com que segons el calendari a partir de març s’inicia una nova etapa del procés, que
és la de elaborar la diagnosi a partir de la informació recollida, voldríem saber alguns
aspectes del desenvolupament del procés.

Per això, el Grup Municipal Socialista formula al govern les següents preguntes:

1. En el calendari està previst que durant gener i febrer es facin entrevistes als
agents culturals de la ciutat i tallers. Quantes entrevistes s’han realitzat? Amb
qui? Com s’ha informat als creadors culturals de la ciutat de la possibilitat a
participar en aquest debat?

2. Un cop fetes totes les entrevistes i haver contactat amb tothom s’hauria de
tenir  el  directori  de “qui  és qui  i  qui  fa  què”  a Mataró.  El  tenim? Quan el
tindrem els grups municipals per poder valorar si és correcte?  

3. Durant  aquestes  setmanes  el  Pla  estratègic  s’ha  presentat  als  diferents
Consells  de  participació.  Quina  valoració  en  fa?  Quines  aportacions  més
significatives s’han recollit?

4. Segons el calendari a l’abril hi ha d’haver un lliurament del primer document
de diagnosi. El tindrem?

5. Com  es  valora  el  desenvolupament  del  procés?  Estem seguint  els  temps
marcats en el  calendari inicial? “

El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, contesta, pel que

fa  a  la  primera  pregunta,  que  fins  a  data  d’avui  s’han  realitzat  40  entrevistes

personals. Aquestes entrevistes s’han fet tant a tècnics de la direcció de Cultura, com

de  molts  altres  serveis  municipals,  a  polítics  representants  de  diversos  grups

municipals, a presidents i en general membres d’entitats, a persones destacades del

món cultural de la ciutat com artistes, gestors culturals, opinadors, etc. N’hi ha una

dotzena més de programades i, a partir de les entrevistes que es van realitzant, es

reben noves propostes de persones a entrevistar, les quals són ateses en la mesura

que és possible. 
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Per a concertar les entrevistes i informar de la possibilitat de participar en el procés

s’han utilitzat tant el correu electrònic, com les trucades telefòniques personalitzades,

com les trobades personals i reunions, on s’ha explicat què és el Llibre Blanc i com

l’hem de treballar.

Queda per explicar o publicitar la jornada participativa que inicialment s’havia previst

celebrar el dia 31 de maig i on es convidarà tothom que vulgui participar-hi. És una

jornada oberta a tota la ciutat.

Respecte a la segona pregunta, és cert que fins avui no ha existit un directori de “qui

és qui i qui fa què”, però creiem que el Llibre Blanc també ha de respondre a les

mancances culturals detectades a partir  del  processos participatius en funció dels

objectius i reptes de les polítiques municipals que es defineixen al llarg del procés. 

Un cop acabat el procés, la Diputació i la consultora faran el lliurament de totes les

dades  obtingudes  i  es  presentaran  als  grups  municipals,  al  grup de  treball  creat

expressament  i  al  Consell  Municipal  de  Cultura,  òrgans  on  els  grups  municipals

també hi són representats. 

Pel que fa a la tercera pregunta, s’han elaborat tallers participatius a tots els consells

territorials per considerar que són consells transversals, i també en alguns consells

sectorials com són el Consell de Joventut, el Consell de Gent Gran i properament es

farà al Consell d’Igualtat. 

Paral·lelament s’han desenvolupat els tallers de tècnics de diverses àrees i també de

cultura. Són dos tallers, un es va fer el 24 de gener i l’altre el 14 de febrer, un amb

tècnics de diferents serveis tant de promoció econòmica, com de família, educació,

participació ciutadana, imatge i comunicació de l’Ajuntament i, l’altre, expressament

amb tècnics de la direcció de cultura. 

La valoració  dels  tallers  fins  ara  ha estat  molt  positiva  ja  que hi  ha  hagut  molta

participació, tant a nivell ciutadà, com per part dels tècnics de l’Ajuntament. A nivell de

contingut  s’han extret  idees vàlides  i  s’han recollit  aportacions  interessants  per  a

l’elaboració de la diagnosi, que es completa amb la informació teòrica recollida durant

aquest primer període de treball. 

En referència a la quarta pregunta,  com que és un procés molt  obert  a nivell  de

participació i en el qual hi estan demostrant interès moltes persones, el període inicial

de diagnosi pot endarrerir-se uns dies respecte al calendari inicial. Tanmateix, es vol

mantenir  l’elaboració de la diagnosi  al  llarg del  mes d’abril  i,  passat el  procés de

revisió,  es  podrà  presentar  com  a  document  base  durant  la  jornada  pública  de
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participació.  Aquesta  jornada,  que  estava  prevista  pel  31  de  maig,  es  pot  veure

afectada amb un endarreriment d’uns 15 dies.

Pel que fa a la cinquena pregunta, ara per ara el desenvolupament del procés es

valora de forma positiva. Cal tenir en compte que ens hem marcat el repte que aquest

Llibre  Blanc  sigui  el  resultat  de  la  diagnosi  feta  d’escoltar  el  major  nombre  de

persones possible, per tant, s’està fent l’esforç, no només des de Cultura, sinó també,

des del Servei de Participació, per fer arribar la demanda de participació a un nombre

gran de ciutadans. Estem parlant amb agents culturals, però també amb membres

d’associacions que també són generadores d’aquesta cultura. A banda del procés

participatiu, també s’ha analitzat la bibliografia i la documentació existent, s’han visitat

equipaments culturals del sector públic i privat i s’han analitzat memòries d’activitats i

de resultats.

Pel que fa al calendari previst, s’estan seguint força els temps previstos, tot i que en

un procés tan ampli o obert de participació com s’ha plantejat podríem patir algun

endarreriment com el que ja he comentat abans. 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, agraeix al Sr. Fernández la

informació i el compromís que es va prendre aquí i que s’està tirant endavant.

Estarem atents que a nivell qualitatiu sigui més potent.

Ens agradaria que com més aviat millor ens passés tota aquesta informació, sobretot

abans de tancar la diagnosi  i  abans de fer aquesta acta de participació conjunta,

perquè la gent que hi vulgui ser hi pugui ser abans de tancar la diagnosi. 

Per altra banda, estarem també pendents que aquest no sigui un pla estratègic més

dels molts que s’han fet de Cultura, sinó que sigui la base d’un autèntic pacte de

ciutat i que sigui un punt de partida i no només un document. Veiem molta i molt bona

feina tècnica però poc protagonisme i lideratge polític per crear un pacte de ciutat.

Per fer aquesta feina saben que ens tenen al seu costat, però amb esperit molt crític.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 27

per venir referits a temàtiques coincidents.
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25  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL

D’IGUALTAT.

La  senyora  Consol  Prados,  regidora  del  grup  municipal  Socialista,  presenta  la

pregunta següent:

“El passat 6 de febrer el  Ple Municipal  va aprovar una Declaració Institucional de
rebuig a la reforma de la llei de l’avortament del Govern de l’Estat. Es va aprovar amb
el suport dels grups municipals Socialista, CUP, ICV-EUiA i també el grup de CDC,
manifestant en el Ple el vot contrari de tres regidors del Govern, una de les quals, la
regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum.

Aquest  fet  ha provocar el desconcert entre les diferents entitats i  associacions de
dones  que  formen part  del  Consell  Municipal  d’Igualtat,  que  han  decidit  algunes
accions per tal de manifestar el seu posicionament. Accions com  la d’excloure els
actes  organitzats  per  les  entitats  i  associacions  en  commemoració  del  Dia
Internacional de la Dona Treballadora del programa oficial, sent la primera vegada
que passa un fet així; la no participació de l’acte institucional; i la petició de la dimissió
de la regidora com a Presidenta del Consell Municipal d’Igualtat.

És  per  tot  això  que  el  Grup  Municipal  Socialista  formula  al  govern  les  següents
preguntes:

1. Quina valoració fa l’Alcalde respecte al vot particular de la regidora delegada
de família, benestar social, salut i consum, en referència a la reforma de la llei
de l’avortament i els fets explicats anteriorment.

2. Quina valoració  fa l’Alcalde  i  el  Govern Municipal  davant  el  fet  que s’hagi
trencar  la  unitat  d’acció  pel  que  fa  als  actes  organitzats  per  diferents
organitzacions  en  commemoració  del  Dia  Internacional  de  la  Dona
Treballadora.

3. Què pensa fer l’Alcalde respecte a la petició de les entitats que formen part
del  Consell  Municipal  d’Igualtat  de  retirar  la  presidència  del  Consell  a  la
regidora delegada? “

27  - PREC  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS

SOCIALISTA,  D’INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS  –
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ESQUERRA  UNIDA  I  ALTERNATIVA  I  LA  CANDIDATURA

D’UNITAT  POPULAR  SOBRE  LA  SITUACIÓ  DEL  CONSELL

MUNICIPAL D’IGUALTAT.

La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el Prec següent:

“El  passat  6 de febrer el  Ple Municipal  va aprovar una declaració  institucional  de
rebuig a l’avantprojecte de llei per a la protecció de la vida del concebut i dels drets
de  la  dona  embarassada  per  la  qual  es derogaria  l’actual  llei  de  salut  sexual  i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs. Una declaració que es va aprovar
amb el suport  dels grups municipals  Socialista,  CUP, ICV-EUiA i  alguns regidors i
regidores de CiU. Entre els vots contraris al rebuig hi va haver els de tres regidors del
govern,  un  d’ells  el  de  la  regidora  delegada  de  Família,  Benestar  Social,  Salut  i
Consum i amb competències en polítiques d’igualtat, Sra. Olga Ortiz Moreno.

El  fet  que  la  responsable  d’impulsar  les  polítiques  d’igualtat  es  posicionés
contràriament al rebuig de l’avantprojecte de llei va provocar debat i posicionament
favorable  a  l’esmentada  declaració  institucional  en  el  si  del  Consell  Municipal
d’Igualtat Dona-Home. Així mateix, els actes organitzats per les entitats i associacions
en commemoració del Dia Internacional de les Dones Treballadores no han format
part, per exprés desig de les entitats de dones, del programa institucional,  sent la
primera vegada que ocorre un fet així, com també ho ha estat la no participació a
l’acte  institucional  i  la  petició  de la  dimissió  de la  regidora com a Presidenta  del
Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, tant en el sí del Consell com per carta a
l’Alcalde.

És per tot això que el grups municipals Socialista, ICV-EUIA i la CUP formulen lels
següent  PREC:

Demanem  que  es  retirin  les  competències  en  polítiques  d’Igualtat,  que  són
transversals,  a  la  regidora  Olga Ortiz  Moreno,  així  com el  seu cessament  com a
presidenta del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Laura Díaz,

en representació de l’Associació de Veïns de Pla d’en Boet, qui expressa que tot allò

que afecta al cos, la sexualitat i la vida de la dona, és decisió de la dona i demana

que es  retirin  les  competències  en matèria  d’igualtat,  així  com la  presidència  del

Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, a la Sra. Ortiz.
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El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, contesta, pel que

fa a la primera pregunta, que en qüestions de consciència sempre es dóna llibertat de

vot. El vot del grup municipal només va ser un i hi va haver tres membres que van

expressar un vot particular. La nostra posició només pot ser de respecte cap a una

opció personal i política. 

Respecte  a  la  segona  pregunta,  lamentem que  es  produeixin  aquests  fets,  però

respectem plenament  la  seva decisió  i,  per  tant,  també respectem la  llibertat  de

pensament de les persones. 

Quant  a  la  tercera  pregunta,  tal  com figura  en  l’escrit  que  vam fer  arribar  a  les

diferents vocalies de dones i que, en nom de l’Alcalde i el govern municipal,  vaig

respondre jo mateix: “En les qüestions de consciència CIU sempre ha donat llibertat

de vot als seus membres i respectem la posició de la Sra. Ortiz i creiem que el seu

pensament personal no afecta en res a la gestió del govern ni a la gestió de la seva

regidoria, la qual ofereix, al nostre parer, un balanç absolutament positiu. És per això

que no valorem la retirada de cap de les competències que té delegades, inclosa la

presidència del Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats.”

El  senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, recorda que la declaració institucional es feia ressò, bàsicament, de dues

qüestions: una, el dret de decidir sobre el propi cos i la maternitat sense supòsits,

sense indicacions  i  sense tuteles  i,  en  segon lloc,  una educació  sexual,  afectiva,

igualitària, lliure i sana. A això s’afegien uns acords que venien a mostrar un rebuig a

la  reforma  de  la  Llei  de  l’Avortament,  a  demanar  la  seva  retirada  i  a  instar  el

Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei pròpia de

drets i salut sexual reproductiva. En aquest acord CIU hi va votar a favor; la Sra. Olga

Ortiz hauria pogut callar però es va posicionar en contra; jo crec que va ser valenta i

és lloable i respon a la llibertat de pensament el fet que pugui mostrar el seu vot

particular. Ara bé, hom ha d’assumir les seves responsabilitats un cop es posiciona. 

Jo em pregunto si la que ara presideix el Consell  d’Igualtat Dona-Home creu que

negant el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, contribueix a millorar la

84



igualtat. Jo em pregunto si, al contrari, negant aquest dret i tal i com es planteja la

reforma,  traspassant  aquesta  decisió  a  unes  institucions  que  sabem  que  són

patriarcals com les judicials, o comitès de metges, etc., que no saben què és parir,

creu que la cosa anirà millor. Les dones tenen molt clar que això representa un atac a

la seva llibertat atès que això representa que un tercer pugui decidir si pot o no tenir

un fill o si ha de ser o no ha de ser mare.

Jo el que li demano a la Sra. Olga Ortiz és que assumeixi les responsabilitats.

La  senyora  Berta  Azpericueta,  regidora  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, expressa que en democràcia és tan bona la defensa d’un pensament com

la defensa del pensament contrari. 

Les entitats defensen legítimament la seva forma de pensar i sentir pel que fa al tema

de l’avortament, però no és la posició que tenen totes les dones, com es vol fer veure.

Les dones pensem també de forma molt diferent. Elles consideren l’avortament com

un dret  únic  i  exclusiu  de la  dona,  de tal  manera que qui  estigui  en contra d’un

avortament lliure, està en contra dels drets de la dona.

Altres dones pensem que l’avortament és més aviat un drama personal, és quelcom

més que un dret de la dona. Nosaltres no podem compartir la idea de l’avortament

lliure,  és  a  dir,  de  l’avortament  com  a  mètode  anticonceptiu,  igualant  un  drama

personal per un embaràs no desitjat amb la utilització d’un preservatiu o una píndola

anticonceptiva. L’avortament suposa una agressió física i psíquica que pateix la dona.

En quina situació queda el dret a la vida del nadó unes setmanes abans de néixer? 

En tot cas, en el Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home no hi ha hagut un debat,

com hi va haver a la legislatura anterior quan va sorgir el tema de la prostitució.

No estem d’acord en què es jutgi la regidora de Família, ni personalment, ni la seva

feina, per la seva postura en una proposta d’avantprojecte de llei, la defensa de la

qual correspon a un àmbit diferent al de Mataró i en el que aquest consistori no hi té

cap competència. L’avantprojecte de llei orgànica va ser recolzat democràticament a

les urnes per 10,8 milions d’espanyols i espanyoles ja que el PP ho portava al seu

programa electoral. No ens agrada que es vulgui fer veure el que no és. El projecte

de  llei  conté  aspectes  que  s’està  intentant  fer  passar  per  una  pressió  de  grups

ultracatòlics quan són reivindicacions,  per exemple,  de les Associacions de Pares
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amb Síndrome de Down, que mereixen tot el nostre recolzament, admiració i afecte.

Aquest és el projecte de reforma de la llei actualment vigent des del 2010, que va

trencar el consens de la llei anterior de 1985, i que contenia temes tan absolutament

polèmics com el fet que una menor pogués avortar sense el coneixement dels seus

pares. Reitero que l’avantprojecte de reforma de la llei vigent de l’avortament no és

més que un esborrany ja que encara ha de passar pel seu tràmit i debat parlamentari.

És un avantprojecte i, com a tal, està subjecte a canvis. De fet, s’ha anunciat que hi

haurà canvis, per tant, que és el que s’està jutjant?

D’entre les entitats que firmen la petició de dimissió, cinc pertanyen a grups polítics o

són clarament afins a ells, als quals beneficia política i electoralment un desgast de

l’actual govern de la ciutat. Un cop més es barreja societat civil i política interessada

però llavors les urnes posen a cadascú al seu lloc. 

Ens ha cridat l’atenció un canvi de la regidora Olga Ortiz en la fermesa en defensar el

seu vot a la declaració institucional del passat 6 de febrer, donat que primerament i

segons ella va explicar vam entendre que es devia a les seves conviccions i principis

democristians però que, en roda de premsa posterior a la petició pública de la seva

dimissió el passat 4 de març, explicava estar només a favor del debat parlamentari.

No obstant això, reiterem el nostre recolzament.  Amb tot aquest soroll  polític hem

pogut veure com l’Alcalde, el Sr. Mora, encara no ha recolzat públicament la regidora

Ortiz, la qual cosa demostra una falta d’estima vers el seu equip, com a característica

que ha de tenir un bon líder. 

Resulta  curiós  que  una  de  les  entitats  signants  de  la  petició  de  dimissió,  l’Hora

Violeta, constituïda fa pocs mesos, té com a membre fundador a una de les seves

companyes en l’executiu. Donat que la petició de dimissió no representa la totalitat

del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home ni a la totalitat de les dones i donat que el

tema de la reforma de la Llei de l’Avortament correspon a un àmbit diferent al de

Mataró, demanem que prevalgui la pluralitat de la societat mataronina per sobre de

l’interès legítim, però partidista, d’una part de les forces polítiques representades en

el consistori.

  

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,

pregunta que en tot això qui defensa el no nascut. El que s’haurien de portar a terme
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són polítiques proteccionistes per evitar que les dones hagin de prendre decisions tan

desastroses que poden afectar-les psicològicament. 

Tampoc som partidaris de prohibir  sense donar solucions, però com es pot veure,

nosaltres vam votar en contra de la proposta que van presentar els altres grups i així

ho vam manifestar al Consell de la Dona. 

Sr. Safont-Tria, crec que vostè no té la potestat de parlar en representació de les

dones perquè, per exemple, no parla en representació meva ni en representació de la

dona del PP. Per què s’hauria d’haver quedat callada la regidora Olga Ortiz? No té

dret a manifestar el que ella pensa o a votar lliurement, com a càrrec electe que és?

Quin inconvenient hi ha a votar una cosa i que després això hagi de repercutir en la

tasca diària que ella hagi de fer en aquest consistori?

La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que no cal entrar en el debat de la Llei

de l’Avortament perquè no correspon a l’Ajuntament. 

A la Junta de Portaveus hi va haver tres regidors que es van posicionar en contra.

Aquí no estem parlant de regidors, estem parlant d’una persona que té unes tasques

delegades de govern. Aquí hi ha tres persones que es posicionen i això té efectes

polítics. La persona que està liderant l’àrea d’Igualtat diu que no vol un marc legal en

el que les dones puguin exercir els seus drets. És com permetre que una organització

pacifista estigui dirigida per un militar; hi hauria una certa incoherència. 

Sr. Alcalde, no tenim cap dubte sobre la bona tasca que ha portat a terme la regidora

fins ara, però el seu posicionament personal no està d’acord amb la seva tasca de

defensar l’àrea d’Igualtat Dona-Home a l’Ajuntament de Mataró. Entenem que aquí hi

ha una incongruència i aquesta incongruència ha portat a una pèrdua de confiança

de les vocalies i que es trenqui aquest simbolisme de coherència entre cadascuna de

les  tasques.  No  hem reclamat  això  per  cap  altre  dels  dos  regidors  d’Educació  i

Esports o d’Economia, perquè entenem que la seva opinió no afecta la seva tasca. 

És per això que li demanem, Sr. Alcalde que, si pot ser, ens contesti vostè sobre si

creu que aquesta incoherència existeix o no i que, per tant, si aquesta regidora pot

seguir  tenint  aquest  paper. Estem parlant  de la  representativitat  que pot  tenir  en

aquesta àrea. Nosaltres entenem que no defensa la igualtat quan no permet que hi

hagi un marc legal en el que sigui possible aquesta defensa. 
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El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, expressa que de la intervenció de la Sra. Azpericueta s’ha desprès que els

que defensen el  dret  lliure  a l’avortament  ho fan des d’una visió frívola  del  propi

avortament. Crec que el conjunt de les dones, feministes i no feministes, tenen clar

que l’avortament  és un drama personal  i  la  majoria  de les  dones tenen clar  que

l’avortament  no  ha  de  ser  un  mètode  anticonceptiu.  Malgrat  això,  es  donen

circumstàncies en què crec que l’administració ha de facilitar les eines tècniques i

legals  perquè dones que lliurement decideixen avortar, pels motius que siguin,  ho

puguin fer, perquè l’altra alternativa són avortaments clandestins amb agressions més

doloroses i, els que s’ho poden pagar, viatges a l’estranger. D’això aquest país ja fa

molts anys que en va passar pàgina i nosaltres no volem tornar enrere.

La senyora  Consol  Prados,   regidora del  grup municipal  Socialista,  expressa que

ningú està qüestionant  el  dret de pensament,  que és totalment legítim,  ni  tampoc

s’està  jutjant  la  gestió  de  la  regidora,  que  el  que  s’està  debatent  són  les

conseqüències polítiques del seu posicionament. Aquest fet ha fet perdre la confiança

de les entitats i de les associacions de dones que formen part del Consell d’Igualtat

cap a la regidora que les ha de representar, i això té conseqüències polítiques. Que hi

hagi una llei que reconegui el dret a l’avortament no vol dir que algú estigui obligat a

avortar. El  que fa aquesta llei  és donar unes garanties,  si  no tornaríem a aquells

temps en què pot ser molt més perjudicial per a la dona que si no està correctament

regulat. Aquesta llei va més enrere que el 1985. Evidentment que cap dona pensa en

l’avortament  com  la  solució  fàcil  o  com  a  mètode  anticonceptiu.  Un  avortament

sempre és una decisió dura.

Per  primera vegada en el  darrer  ple  aquest  Ajuntament  no ha fet  una declaració

institucional unitària en commemoració del Dia de la Dona del 8 de març.

Sr. Alcalde, volem que sigui vostè qui respongui. No hem sentit el seu posicionament

públicament,  no hem sentit  explícitament el seu suport a la regidora, però és que

tampoc ha respost a les entitats de dones que li han demanat també la seva valoració

al respecte. Lamentem profundament la situació que ha provocat aquest debat que

88



creiem que no s’havia d’haver produït però, sobretot, crec que cap de nosaltres hem

de jutjar els pensaments i els convenciments de cadascú davant de fets com els que

estem tractant.

El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals,  recorda que en

aquest ple hi ha hagut dues declaracions sobre el tema de la igualtat en un mateix

ple.  No sé què és pitjor, si  no votar  tots  la  mateixa  o tenir-ne dues d’aprovades

diferents.  En  nom  del  govern  i  del  Sr.  Alcalde,  com  a  president  de  l’àrea  de

Participació i Serveis a les persones, on es troba el Servei de Família, em sembla que

també és costum que l’Alcalde pugui delegar la resposta en els seus regidors.

Jo he parlat del respecte als temes de consciència i que valoràvem la feina de la

regidora de manera global. La Sra. Ortiz, que va expressar el seu posicionament, és

la  mateixa  regidora  que  ha  estat  capaç  de  fer  el  segon  Pla  d’Igualtat  d’aquest

Ajuntament, 13 anys després del que va fer vostè mateixa, Sra. Padros. És la mateixa

regidora  que  al  2012  va  tirar  endavant  el  protocol  per  evitar  la  mutilació  genital

femenina, és la mateixa regidora que a l’hora de redactar la pregunta al ple passat,

estava negociant amb vostè la declaració institucional sobre la tolerància zero contra

la mutilació genital femenina, és la mateixa regidora que ha impulsat el Reglament

d’Ajuts Socials o la Declaració per la Prevenció contra el maltractament de la gent

gran. Hi ha molts altres temes lligats a la igualtat entre gèneres i els drets de les

persones que aquesta regidora ha pogut tirar endavant, tots amb col·laboració amb

vostès. Sra. Prados, no deixa de ser curiós que vostè citi a la seva pregunta aquesta

sol·licitud  de dimissió  quan aquesta  entra  una mica abans de les  9 del  matí  i  la

sol·licitud  per  registre  entra  passades  les  12  h.  Per  tant,  vostè  parla  de

posicionaments i de política i jo crec que aquí hi ha un rerefons polític evident.

26  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

PER RECLAMAR AL GOVERN MUNICIPAL ELS RESULTATS DE
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L’ANÀLISI  DE  LA  IMPLEMENTACIÓ  DE  LA  ZONA  ESCOLAR

ÚNICA A MATARÓ.

La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:

“Una de les primeres mesures implementades en l’àmbit educatiu per l’actual govern
municipal de CiU, d’acord amb la direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya del Maresme-Vallès Oriental, va ser el de la zona única
escolar a efectes de matriculació en els ensenyaments obligatoris.

La mesura va ser presentada a la població com el reconeixement del dret de les
famílies a escollir lliurement el centre escolar on volien matricular els seus fills i filles.

Ja aleshores, el nostre grup municipal va explicar abastament que, tot i considerar
que l’anterior zonificació no resolia adequadament certes dificultats en un tema tan
delicat com aquest, la zona única no era més que un miratge sobre aquesta pretesa
llibertat d’elecció de centre.

Recolzàvem,  ja  aleshores,  les nostres argumentacions en nombrosos estudis  que
conclouen que per a ciutats de més de 50.000 habitants és del tot necessari establir
algun criteri de proximitat.

Després  de  dos  anys  d’implementació  d’aquesta  mesura,  hem  reclamat
reiteradament una anàlisi sobre els beneficis que ha comportat aquest nou sistema.
La resposta és sempre que s’està treballant en el tema. A data d’avui entenem que,
desprès de dos cursos escolars i iniciat el tercer, la resposta és del tot insuficient.

Per  les dades rebudes sobre la  distribució  de les  preinscripcions  pel  proper  curs
escolar 2014-2015 en els centres públics i concertats de la ciutat, s’observa, al nostre
entendre, aquest efecte “miratge” de la zona única. Si bé inicialment s’ha creat la
il·lusió entre les famílies de que poden escollir qualsevol centre, després la realitat
confirma que no és possible admetre més sol·licituds en un centre que les places que
té  assignades  i  que  li  permeten  les  seves  instal·lacions,  amb  la  corresponent
frustració familiar, ja que finalment qui determinarà el centre assignat serà un sorteig.

És per aquesta raó que davant el creixement de la població de secundària per als
propers cursos escolars i de les tensions per l’elecció de centre que això provocarà
presentem al govern municipal el següent PREC:

PRIMER.- Que es concreti una data, sense més ajornaments, per tal que el regidor
presenti als grups municipals una anàlisi detallada dels resultats de la implementació
de la zona escolar única a la ciutat de Mataró.

SEGON.-  Que  es  creï  una  comissió  de  treball  en  el  marc  del  Consell  Escolar
Municipal. Aquesta comissió tindria com objectiu "l’estudi i posterior presentació de
propostes de zonificació escolar per a la ciutat".
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Silvia Bofill,

en representació de l’Associació Afanya’t, qui parla de la reobertura del P3 a l’escola

Joan Coromines i que no entenen per què aquest curs s’ofereixen dos P3 a aquesta

escola quan el curs passat es deia que era millor no fer-ho perquè al Coromines li

convenia ser una escola d’una línia i per la demografia. Què ha canviat?

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, per contestar la

primera pregunta explica que per fer aquest estudi calen dades ben fonamentades

que aportin eines de debat. 

Estem acabant de recopilar dades del curs 2014-2015, que s’estan treballant en el

departament, i esperem disposar-ne en els propers dies. Això fa que abans de final

de curs tinguem tota la documentació a punt. Pel que fa al segon punt, ja tenim la

comissió  de  treball  de  Planificació  Escolar.  Aquest  comissió  no  s’ha  dissolt  i

continuarà treballant. 

La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera que aquest sembla el joc del gat i la

rata. Dos cursos escolars i una preinscripció són dades més que suficients per valorar

com va la zona única. No sé quins tècnics necessita ni quines valoracions necessita,

però el que cal és que això no es demori més. El tema està obert i preocupa moltes

famílies. Si vostè veu les preinscripcions de secundària, se n’adonarà que hi haurà un

munt de frustracions perquè no hi ha àrees de proximitat en una ciutat tan gran com

la nostra. 

Valori què ha passat aquests dos darrers anys i el que estem iniciant ara i espero que

al juny puguem tenir aquest informe damunt la taula. 

Li accepto la seva proposta que es reconverteixi a la comissió per treballar sobre una

nova zonificació a Mataró. Tenim com exemple l’escola bressol, que té una zonificació

molt satisfactòria per a les famílies. Hi ha ciutats com Barcelona que, a partir dels
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seus  districtes,  han  fet  zonificacions  en  funció  del  domicili.  Hi  ha  un  munt  de

propostes de les quals es pot  parlar, la zona única no és la  única possibilitat  de

demanar escoles. Si aquests són els acords, jo els donaré per bons però em sembla

que això ja no es pot dilatar més en el temps. 

La senyora  Consol  Prados,   regidora del  grup municipal  Socialista,  pregunta que

quines són les dades que es van utilitzar per valorar que s’havia d’implantar la zona

única a Mataró?

El  senyor  Pere  Galbany,  regidor  delegat  d’Ensenyament  i  Esports,  contesta  que

abans de final de curs es tindrà la informació en un document el màxim de detallat

possible per poder tenir el màxim d’eines possibles. 

27  - PREC  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS  MUNICIPALS

SOCIALISTA,  D’INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS  –

ESQUERRA  UNIDA  I  ALTERNATIVA  I  LA  CANDIDATURA

D’UNITAT  POPULAR  SOBRE  LA  SITUACIÓ  DEL  CONSELL

MUNICIPAL D’IGUALTAT.

Aquest Prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 25 de l’ordre del dia.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de dotze de la nit, el Sr.

President  aixeca la  sessió,  de la  qual  s’estén la  present  acta que signa amb mi.
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Certifico. 

L’ALCALDE EL SECRETARI GENERAL
Joan Mora i Bosch Manuel Monfort Pastor
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