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ACTA NÚM. 09/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE JULIOL DE 2014. 
================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de juliol 

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 DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR no adscrit               
 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 
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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 
4768/2014 de 30 de juny 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 de juliol 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 de juliol 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 5 de juny de 2014.. 
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de la Candidatura 

d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa en suport a la Llei pels drets de les persones LGTB i per 
l’eradicació de la LGTBfòbia. 

 
 
   DICTAMENS 
  
   Alcaldia 
   
3   Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de 

l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 

 
 4   Proposta de festes locals per a l’any 2015. 
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   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
   Direcció de Promoció Econòmica  
 
5   Modificació de la clàusula quarta del plec de condicions jurídic administratives 

de la concessió entre l’Ajuntament de Mataró i l’EPE Parc TCM. 
 
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
   Servei de Gestió Econòmica 
 
6   Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per suplement i crèdit 

extraordinari i modificació de les bases d’execució del pressupost, en 
referència a reclassificacions tècniques de l'IBI i modificacions d'algunes 
subvencions (menjadors St Joaquim.). 

 
 
   Direcció de Recursos Humans 
7   Modificació puntual de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
8   Modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 

Mataró. 
 
9   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

principal presentada per MILV 
 
 
   Servei de Compres i Contractació- 
10   Declarar deserta la contractació del servei públic de construcció, explotació i 

conservació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels 
terrenys de domini públic municipal situat a la zona del c. Churruca. 

 
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
 11  Aprovació provisional de la modificació puntual del PGO de Mataró, 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”.  

 
12   Aprovació de la proposta de conveni a signar amb Rodesan, SA per a 

l’ocupació avançada del sòl d’equipament de l’àmbit de la UA-87 “Entorns del 
carrer Biada” i que serà destinat a la “Casa de la Cultura Popular”. 

 
13   Suspensió de llicències i altres autoritzacions relacionades amb la instal•lació a 

clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament 
urbanístic. 
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      Equipaments Municipals 
 
 14   Aprovació de l’Avantprojecte de la Casa de la Cultura Popular de Mataró. 
 
 
   Via Pública 
 
15   Estimar parcialment les al•legacions formulades contra la imposició de 

sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
16   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya Mataró per tal de que Mataró esdevingui ciutat “Gay Friendly”. 
 
17   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura 

d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa de rebuig de la Monarquia espanyola i a favor del referèndum del 9 
de novembre.   

 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
18   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa sobre els deutes d’alguns concessionaris de 
guinguetes de la platja amb l’ajuntament de Mataró. 

 
19   Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa en relació a la subvenció per al sosteniment de les 
escoles bressol municipals de Mataró. 

 
20   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en 

referència al contracte Mataró 
 
21   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la utilització de la plaça de l’Ajuntament com espai de concerts i reivindicació 
política. 

 
22   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les parades de venda al carrer que es munten a l’entrada d’una de les mesquites 
de Pla d’en Boet. 

 
23   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a 

què se celebri una fira del llibre i la lectura en català a la ciutat de Mataró 
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24   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de 

què a tots els elements publicitaris de promoció de ciutat i culturals de 
l’Ajuntament de Mataró siguin almenys trilingües, català-castellà-anglès. 

 
25   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

venda il•legal a la ciutat. 
 

 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

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

ORDINÀRIA DE 5 DE JUNY DE 2014. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
 

 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna compte dels Decrets següents arrel de 
la baixa del regidor Juan Gabriel Ponce López del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya. 
 
 
“DECRET 
4834/2014 de 2 de juliol 

Assumpte: Efectes de la baixa d’un regidor com a membre del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya. 
Òrgan: Secretaria General 

 
En data 1 de juliol de 2014 el grup municipal Plataforma per Catalunya d’aquest 
Ajuntament presenta al registre general d’aquesta Corporació acta de la reunió 
celebrada en data 30/06/2014 en la que s’acorda l’expulsió de l’expressat grup 
municipal al regidor Juan Gabriel Ponce López. 
  
El grup municipal Plataforma per Catalunya a l’ajuntament de Mataró es va constituir 
en data 16/06/2011, per escrit signat pels 3 regidors que va obtenir aquesta formació a 
les eleccions municipals de 2011. 
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D’acord amb la legislació vigent (art. 73.3 de la Llei 7/85 Llei de Bases de Règim 
Local LBRL) els regidors que causen baixa del grup polític de procedència tindran la 
consideració de regidors no adscrits. D’aquesta declaració es deriven determinades 
conseqüències, les principals de les quals es que els regidors no adscrits no poden 
formar grup polític municipal i que els drets econòmics i polítics d’aquests no podrà 
ser superior als que els haguessin correspost en cas de romandre en el grup de 
procedència. 
 
En conseqüència, RESOLC:  
 
Primer.-   El regidor sortint del grup municipal de Plataforma per Catalunya, Juan 
Gabriel Ponce López, passa a tenir la condició de regidor no adscrit. 
 
Segon.-   La subvenció que rebia el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
haurà de modificar-se en el seu component variable en proporció a la disminució del 
nombre dels membres del grup. 
 
Terer.-  Les noves circumstàncies que deriven de la baixa del regidor del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya i en la seva nova condició de no adscrit, 
obliga a modificar alguns aspectes de l’organització municipal que seran decidits pel 
Ple municipal en termini més breu possible. 
 
Quart .-  Donar compte del present decret en el proper Ple Municipal que es celebri.” 
 
 
 
 
“DECRET 
4871/2014 de 3 de juliol 

Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret de l'Alcaldia 4920/2011 d’11 de juliol, es va crear i constituir la Mesa de 
Contractació.  
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Mataró en data 30 
de juny de 2014 decideix per unanimitat dels seus membres la expulsió del grup 
municipal de PxC a l’Ajuntament de Mataró del regidor Juan Gabriel Ponce López. 
 
En data 1 de juliol de 2014, la Sra. Monica Lora Cisquer, Portaveu del grup municipal 
(PxC) presenta escrit en el que sol.licita que el Sr. Juan Gabriel Ponce López (PxC) 
sigui substituït en la Mesa de Contractació perl regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya, Sr.Carlos Fontbona Gil. 
 
En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  
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Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà 
composta de la següent manera: 
 
Presidència:  Ramon Reixach i Puig  (CiU) 
    
Vocals:    Miquel Rey i Castilla (CiU) 
      Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
    
      Montserrat López Figueroa (PSC) 
      Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 
    
      José Manuel López González (PPC) 
      Suplent:  Florentina Torres Fernández (PPC) 
 
      Mónica Lora Cisquer  (PxC) 
      Suplent: Carlos Fontbona Gil (PxC) 
 
      Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
      Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
    
      Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)   
   
    
     Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
  
              L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui. 
 
 
Secretari: El cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot. 
    
 
El regidor Miquel Rey i Castilla serà el Vicepresident de l’òrgan. 
 
 
Segon.-  La Mesa de Contractació desenvoluparà les funcions que li atribueixen els 
articles 81 i concordants de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 

 
 
 

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

explica que la seva formació política ha expulsat un regidor del seu grup municipal, 

malgrat no els ha agradat haver de fer-ho.  
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D’altra banda, entenem qualsevol reacció humana de crítica, sobretot envers la 

responsable del partit a Mataró, ja que entenem que és la figura més fàcil de 

calumniar pel fet de ser la més visible, però hem volgut ser exemplars malgrat les 

errades que pot cometre qualsevol.  

Això que ha succeït no és un fet puntual, ni actual, ja que hi ha gent del consistori que 

era coneixedora d’aquesta situació, insostenible per al nostre grup municipal, que va 

començar a l’inici de la legislatura, l’any 2011, quan un partit buscava un regidor per 

fer un pacte ocult amb el govern per al vot que els feia falta per poder governar en 

aquesta ciutat. Nosaltres ens vam negar a fer un pacte en l’ombra perquè això vol dir 

trair el programa i els principis de la nostra formació política. I ara convidem aquell 

partit que sempre ha estat intentant debilitar des de fora el nostre grup a ser valent i 

complir amb les promeses que li va fer a aquest regidor en el seu dia. La decisió que 

vam prendre com a formació política ens fa més forts i més coherents.  

Finalment, amb això que ha succeït ens hem adonat que alguns membres d’altres 

formacions polítiques ja ens tenen por, perquè amb la caiguda dels partits del sistema 

molts saben que segurament en les properes eleccions municipals de l’any 2015 PxC 

tornarà a ser la clau de la governabilitat en aquest municipi.  

 
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, comunica que també s’ha fet una modificació 

en la ubicació física de la sala de plens i el regidor no adscrit, el Sr. Ponce, ara 

s’asseu en un lloc diferent al que ocupava anteriorment.  

 
 
 
 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, passa a explicar la seva nova 

condició de regidor no adscrit i el perquè de la seva expulsió de PxC.  

Em fan fora del grup a mi i també al Sr. Jose María Giménez, número 4 del partit, 

anterior candidat a l’alcaldia de Mataró 2007, perquè la Sra. Lora vol col·locar-hi la 

seva mare, que és la número 5 de la llista per Mataró. Això és casta. D’altra banda, 

dono les gràcies al Sr. Alcalde, al Sr. Quim Fernàndez, a la Sra. Núria Calpe i als 

comandaments de la Policia Local i de Mossos d’Esquadra. Els regidors del 

consistori, ja sigui per telèfon o altres vies, també m’han animat i, sobretot, dono les 
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gràcies al Sr. Jose María Giménez, exnúmero 1 de PxC, qui en solidaritat amb mi 

també deixa el grup, igual que unes dotze persones de la llista del 2011. Ara també 

hauran de donar explicacions als veïns i afiliats del partit, especialment els del meu 

barri, que és un dels barris que més els va votar.  

També vull donar les gràcies al Sr. Josep Anglada, president de PxC; a la Sra. Marta 

Riera i al corrent de refundació democràtica de PxC, que esperem que esdevindrà un 

nou partit polític anomenat Plataforma Democràtica per Catalunya.  

Els demano l’abstenció a tots vostès perquè són coses internes d’un altre partit i 

m’agradaria que el Sr. Carles Fontbona, com que em va dir que va ser obligat a 

signar la meva expulsió, votés lliurement ara que ningú no l’assenyala ni l’amenaça. I 

això que també ha patit aquests tres anys igual que jo i igual que el Sr. Giménez i 

altres persones. 

Sra. Lora, vostè ha percebut 90.000 euros en tres anys. Ensenyi els comptes i 

dimiteixi.  

En referència al pamflet o “pseudocomunicat”, la Sra. Lora, especialista en escapar-

se de les seves obligacions constantment, ha mentit. Vostè, Sra. Lora, no em va dir 

que no comptava amb mi, sinó que vaig ser jo, el 2 de gener, que li vaig dir que no 

pensava continuar amb vostè, perquè ja n’havia tingut prou.  

Sra. Lora, no es va reunir vostè amb un regidor d’un altre partit d’aquesta comarca 

per portar-lo cap a PxC? Això és també lleialtat al partit? Sr. Fontbona, li sona a vostè 

la formació Som Catalans, partit identitari independentista? Li sonen els senyors Enric 

Ravello i Esther Gallego? S’hi ha reunit? Serà vostè el candidat d’aquesta formació 

aquí a Mataró? Els ha passat informació del partit? 

   

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda al Sr. Ponce que aquests dos punts 

no es voten; són decrets d’alcaldia arran de la petició sobirana d’un grup d’expulsar 

un membre. El que sí es votarà és la urgència i la modificació de les composicions. 

Això es farà després. Coneguda aquesta situació, doncs, li prego que determinades 

discussions es facin en l’àmbit privat. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

demana disculpes perquè va prometre a l’Alcalde que des del seu grup no muntarien 

cap circ mediàtic arran del que ha passat.  

Simplement aclareixo que la meva mare viu a València i no vindrà aquí per a ser 

regidora.  

   

 
 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional 

aprovada per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 30 de juny de 2014.  

 
2.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de la 

Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa en suport a la Llei pels drets de les persones LGTB i 
per l’eradicació de la LGTBfòbia. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 de juny de 2014, amb els vots 
favorables de l’alcalde i dels grups municipals de CIU, PSC, PPC, ICV-EUiA i 
CUP (25), i l’abstenció del grup municipal PxC (3).  

 
El Sr. Joan Mora, alcalde president, fa constar que el regidor Ramon Reixach 
de Convergència i Unió fa un vot particular negatiu i que hi ha dos abstencions 
de regidors del Partit Popular de Catalunya. 
 
 
El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“1. Instar al Parlament de Catalunya a aprovar la llei PELS DRETS DE LES 
PERSONES GAIS, LESBIANES, BISEXUALS I TRANSSEXUALS I PER 
L'ERADICACIÓ DE LA LESBOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I L’HOMOFÒBIA , en 
els termes acordats per les entitats LGTB de Catalunya, amb la demanda 
expressa que aquesta llei contingui un Règim d'infraccions i que reconegui un 
òrgan sancionador depenent del Parlament de Catalunya. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Front d’Alliberament 
Gai de Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pregunta on es va decidir i si es va informar a la 

Junta de Portaveus d’aquests vots contraris a la Declaració Institucional.  

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que són vots que no modifiquen el 

resultat, però que volien fer constar en acta els propis grups polítics.  

 
 
 
 
 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

3 - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE 

MATARÓ AUDIOVISUAL.  
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011,  va designar 
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons 
disposen els seus estatuts.    
 
En data 16  de juny de 2014,  el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta 
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
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Primer.-  Designar a la Sra. Sara Mangas Martínez com a representant del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del 
Sr. José Ángel Fernández Domínguez.  
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
4   - PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. 
 
 
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“Vist l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC núm. 6613 de 30 
d’abril de 2014, del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2015. 
 
Atès que d’acord amb l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de 
festivitats local és competència del Ple. 
 
En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l’Ajuntament PLE 
l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.-  Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró 
per a l’any 2015, les següents : 
 
• 25 de maig 2015,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 
• 27 de juliol 2015,  dilluns festa major de Les Santes. 
 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a 
Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la 
Direcció de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Mataró per al seu coneixement i 
publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
Direcció de Promoció Econòmica 

 
5  - MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA QUARTA DEL PLEC DE 

CONDICIONS JURÍDIC ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I L’EPE PARC TCM. 
 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
1. En virtut dels acords presos pel Ple de l'Ajuntament de Mataró en sessions de 3 de 
maig de 2007 i 8 de maig de 2008 aquest Ajuntament va atorgar a favor de l'Entitat 
Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus, abreujat EPE Parc TCM, una 
concessió demanial sobre una porció de terreny de 26.292 metres quadrats en la 
finca d'equipament del Pla parcial el Rengle, la qual consta inscrita en el Registre de 
la Propietat de Mataró núm. 3, al volum 3.297, llibre 128 de Mataró 3, foli 93, finca 
registral 7.721, pel termini de 50 anys, prorrogables fins a un màxim de 75 anys.  
 
2. Sobre els terrenys cedits, EPE Parc TCM va construir un complex constructiu 
consistent en tres edificis (TCM1 ó edifici del coneixement i TCM2 i  TCM3, espais 
destinats a l’allotjament empresarial ). 
 
3. El plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació rector de 
la concessió entre l’EPE Parc TCM i l’Ajuntament de Mataró estableix a la seva 
clàusula quarta, sobre drets del concessionari, la facultat de l’EPE d’arrendar a 
tercers els edificis TCM 2 i TCM3 del complex edificatori TecnoCampus. S’adjunta 
com a annex número 2 aquest document. Concretament, s’establien les clàusules 
següents: 
 
“4. Drets i deures del concessionari (...): 
 
4.1.3. “Resta facultat a explotar les edificacions identificades com edificis TCM2 i 

TCM3, mitjançant arrendament a tercers, que fomenti activitats de l’àmbit del 
propi servei públic de gestió del parc tecnocampus, en les concretes 
circumstàncies i condicions que  aprovi el Consell d’Administració de l’entitat 
pública empresarial. També resta facultat per explotar els serveis 
complementaris que puguin establir-se en el total complex constructiu. Els 
tercers s’hauran de sotmetre en tot cas al compliment dels requisits i 
obligacions dimanants del present plec i hauran d’acceptar la normativa que 
l’Ajuntament pugui aprovar per al règim intern dels usuaris, a proposta del 
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concessionari. L’explotació de les edificacions en règim d’arrendament 
s’instrumentarà sempre amb respecte als principis de publicitat i concurrència, 
i amb respecte al preu que prèviament hagi autoritzat l’Ajuntament, i es farà 
d’acord amb les condicions que es contemplin en el reglament regulador del 
servei que l’Ajuntament aprovi.  

4.1.4. (...).  
4.1.5. (...).  
4.1.6. Facultar a l’EPE “Parc TCM” a transmetre drets concessionals a tercers, sobre 

els departaments en què es divideixi horitzontalment el complex edificatori. 
Les transmissions hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament de 
Mataró (...).” 

 
 
4. Pel que fa a l’edifici TCM1, edifici del coneixement, en la documentació de creació 
del Servei Públic de gestió del Parc TecnoCampus, de juliol de 2006, s’establia que 
Parc TecnoCampus podria conveniar amb la Fundació TecnoCampus per al 
desenvolupament d’algunes de les activitats objecte del servei i concretament, establia 
que si es decideix que sigui la Fundació qui desenvolupi les accions relacionades, Parc 
TCM llogarà l’espai de l’edifici de coneixement(TCM1) a la Fundació. S’adjunta com a 
annex número 3 aquest document. 
 
En aquest sentit, en data 1 de setembre de 2010 l’EPE Parc TecnoCampus i la 
Fundació TecnoCampus signen un contracte d’arrendament per una superfície de 
9.200 metres quadrats de l’edifici del coneixement TCM1, per tal de que hi traslladi 
l’activitat pròpia relacionada amb la docència dels tres centres universitaris dels que 
és titular, l’Escola Superior Politècnica de Mataró, l’Escola Universitària del Maresme i 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut. S’adjunta com a annex número 4 aquest 
document 
 
5. Sobre el mateix edifici del Coneixement TCM1, en data de 8 de maig de 2008, 
l’Ajuntament de Mataró en sessió plenària va autoritzar la transmissió d’una part de la 
concessió demanial a favor de Parc TecnoCampus, fins a un màxim de 3.000m2 a la 
Fundació CETEMMSA. La finalitat de la concessió era el trasllat del domicili d’activitat 
fundacional de CETEMMSA als espais del Parc, per tal de facilitar l’ús compartit dels 
recursos d’investigació i docència, millorant la relació entre centre tecnològic i 
universitat, condicions aquestes que s’aixecaren com a causa essencial del negoci 
jurídic. S’adjunta com a annex número 5 aquest document 
 
6. Pel que fa a l’explotació en règim d’arrendament de les edificacions TCM2 i TCM3 i 
dels serveis complementaris, són diversos els acords del Ple de l’Ajuntament de Mataró 
que han anat configurant el marc de preus a aplicar i la necessitat d’adaptació a l’entorn 
ha comportat que en vàries ocasions hagi calgut sol·licitar la modificació dels marcs 
autoritzats.  
 
7. Segons consta en l’informe emès pel director general de la Fundació TCM, el volum 
dels serveis de formació universitària de grau oferts per la Fundació TCM des de l’any 
2010 s’ha incrementat de manera notòria. Així, si l’any 2010 s’oferien al TCM1, edifici 
del coneixement, un total de set graus amb 1.270 estudiants matriculats, al curs 2014- 
2015 s’oferiran onze graus, preveient una entrada de 789 nous estudiants, ascendint el 
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nombre total d’estudiants dels centres TecnoCampus a 3.000. Increment en la matrícula 
que comporta noves necessitats d’espai d’aulari.   
 
Pel que fa al TCM2 i TCM3, espais destinats a l’allotjament empresarial, a maig de 2014 
compten amb un 90% i un 65% d’ocupació respectivament i els locals comercials es 
troben completament ocupats. 
 
8. D’acord amb el mateix informe, des de la seva instal·lació als espais objecte de 
transmissió, Cetemmsa ha dut a terme les activitats pròpies d’un centre tecnològic 
avançat i ha anat incrementant de manera progressiva el pes de la recerca i el 
desenvolupament sobre el seu volum de negoci anual. Per contra, l’activitat de formació 
–que és complementària a l’objecte principal de les seves funcions- s’ha vist 
progressivament reduïda i en conseqüència, els espais d’aulari de la planta primera es 
troben a dia d’avui infrautilitzats.  
 
Donada aquesta infrautilització d’espais, que es troben connectats amb els espais 
universitaris de la Fundació TecnoCampus, i la necessitat d’aquesta d’incrementar 
l’espai destinat a usos universitaris, ambdues institucions han iniciat converses per tal 
de poder formalitzar un contracte d’arrendament.  
 
 
9. No obstant això, segons la clàusula quarta del plec de condicions 
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació rector de la concessió original 
entre l’EPE i l’Ajuntament de Mataró, relacionada en l’antecedent núm. 3,  no es 
contempla la possibilitat de destinar el TCM1, edifici del Coneixement, a l’activitat 
d’arrendament.  
 
És per aquest motiu que es proposa modificar la clàusula quarta del plec de 
condicions juridicoadministratives, en tres sentits: (1) per tal de poder regularitzar el 
contracte d’arrendament entre l’EPE i la Fundació TecnoCampus de data 1 de 
setembre de 2010, atenent que com es desprèn dels diferents antecedents citats, es 
constata que aquesta ha estat en tot moment la voluntat de l’Ajuntament, (2) per tal 
de poder permetre que la Fundació CETEMMSA celebrar un contracte d’arrendament 
amb la Fundació TecnoCampus que garanteixi el desplegament de l’activitat 
universitària per al curs 2014- 2015 i (3) permetre, amb  l’objecte de facilitar la 
necessària agilitat en la gestió, que sigui el Consell d’Administració de l’EPE qui 
autoritzi i fixi els preus d’arrendament sobre les diferents edificacions que conformen 
el complex Parc TCM, atenent a que l’EPE Parc TecnoCampus és un mitjà propi de 
l’Ajuntament de Mataró, el Consell d’Administració de la qual, està format per 
representants dels grups municipals. 
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de la clàusula 4.1.3 del plec de 
condicions que regeix la concessió demanial entre l’EPE Parc TCM i l’Ajuntament de 
Mataró, en virtut de l’acord del Ple de 3 de maig de 2007 i 8 de maig de 2008, en els 
següent sentit: 
 
I) Afegir a la primera  frase “l’edifici TCM1”, quedant redactat de la manera següent: 
“Resta facultat a explotar les edificacions identificades com edificis TCM1, TCM2 i 
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TCM3, mitjançant arrendament a tercers, que fomenti activitats de l’àmbit del propi 
servei públic de gestió del parc tecnocampus, en les concretes circumstàncies i 
condicions que  aprovi el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial”. 
 
II) Eliminar de la última frase “i amb respecte al preu que prèviament hagi autoritzat 
l’Ajuntament”, quedant redactat de la manera següent: “L’explotació de les 
edificacions en règim d’arrendament s’instrumentarà sempre amb respecte als 
principis de publicitat i concurrència  i es farà d’acord amb les condicions que es 
contemplin en el reglament regulador del servei que l’Ajuntament aprovi”. 

 
S’adjunta d’annex número 1 el plec que conté les modificacions exposades. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal de que les persones 
interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i suggeriments que 
estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva. 
 
Tercer.-  Considerar aprovada definitivament la modificació del Plec de condicions en 
cas de no presentar-se al·legacions o suggeriments durant el període d’informació 
pública. 
 
Quart.-  Convalidar el contracte d’arrendament que, en data 1 de setembre de 2010, 
varen signar l’EPEL Parc TecnoCampus i la Fundació TecnoCampus, per una 
superfície de 9.200 metres quadrats de l’edifici del coneixement TCM1, per tal de que 
s’hi traslladés l’activitat pròpia relacionada amb la docència dels tres centres 
universitaris dels quals era titular la Fundació Tecnocampus. 
 
Cinquè.-   Notificar la present resolució a las parts interessades.  “ 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 
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6   - APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT I CRÈDIT 

EXTRAORDINARI I MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ 

DEL PRESSUPOST, EN REFERÈNCIA A RECLASSIFICACIONS 

TÈCNIQUES DE L'IBI I MODIFICACIONS D'ALGUNES 

SUBVENCIONS (MENJADORS ST JOAQUIM.). 

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

presenta la proposta següent : 

 
 
“Relació de fets 
 
En data 7 de març de 2014, mitjançant sessió extraordinària i urgent de la Junta de 
Govern Local, es va aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2014  
 
Inicialment, el pressupost del 2014 es va confeccionar amb les premisses conegudes 
en aquell moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als 
previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la 
necessitat de dotar de nou crèdit pressupostari determinades partides segons les 
necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen 
reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les 
bases d'execució del pressupost. 
 
Així mateix s’ha proposat una modificació de les bases d’execució del pressupost. Es 
modifiquen els imports d’algunes subvencions nominatives en infraestructures i 
serveis detallades en l’article 25.13 i subvencions dineràries. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
 
 
En virtut de tot això, el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 

1. Modificació pressupostària per suplement de crèdit finançat amb baixes per 
anul·lació, per import de 25.000,00€, d’acord amb el següent detall: 
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lement de Crèdit:

ides a augmentar: Baixes per anul.lació

Prog. Econ. Descripció partida Import Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
00402 232150 48900 Subvencions i convenis de serveis socials 25.000,00 € 310200 011110 31001 Interessos prèstecs de l'Interior 25.000,00 €

25.000,00 € TOTAL 25.000,00 €TAL  
 
 
Aquesta modificació respon a la necessitat d’incrementar la subvenció nominativa de 
la Fundació Sant Joaquim. 
 
 

2. Modificació per crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació, per 
import de 267.350,29€, d’acord amb el següent detall: 

 
 
 

dit Extraordinari:

ides a augmentar: Baixes per anul.lació

Prog. Econ. Descripció partida Import Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
00000 233110 48000 Ajuts individualitzats IBI i altres tributs 76.290,68 € 600401 233110 48901 Ajuts individualitzats IBI i altres tributs 159.383,02 €
00203 232140 48900 Ajuts individualitzats habitatges socials 26.092,34 € 159.383,02 €
00203 152010 48901 Subvencions IBI habitatge 6.000,00 €

0000 241510 47000 Subvencions ocupació foment activitat econòmica 51.000,00 €
159.383,02 €TAL

TOTAL

 
 
 
Aquesta modificació respon a una millor distribució dels diners d’acord amb les 
necessitats dels serveis gestors implicats. 

dit Extraordinari:

ida a augmentar: Baixa per anul.lació

Prog. Econ. Descripció partida Import Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
00300 23414C 63200 Inv. equipaments casals de joves 107.967,27 € 400300 32003Z 63200 Inversió en equipaments 107.967,27 €

107.967,27 € 107.967,27 €TAL TOTAL  

 
Aquesta modificació respon a la necessitat del Servei d’equipaments Municipals de 
poder gestionar correctament la despesa prevista per la reparació de patologies 
estructurals las espais junt a la Ronda Alfons X el Savi i construcció d’escala 
d’evacuació al Centre Social de la Plaça Espanya, 1. 
 
 

3. Aprovar una modificació de les subvencions nominatives que consten en 
l’article 25.12 de les bases d’execució del pressupost 2014:  

 
Disminuir en 1.000,00€ la subvenció nominativa dinerària que tot seguit es detalla: 

 
400700 172120 48900 CONVENI ADF Inicial Modificada 

Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina 3.000,00 2.000,00 
  



 19

 
Incrementar en 25.000€ la subvenció nominativa dinerària que tot seguit es detalla:  

 
600402 232150 48900 SUBV. I CONVENIS SERVEIS SOCIALS Inicial Modificada

Fundació Sant Joaquim 43.770,74 68.770,74

 
 

Incorporar les subvencions nominatives dineràries que tot seguit es detallen: 
 
400700 172120 48900 CONVENI ADF 1.067,00
Federació ADF del Maresme 1.067,00

510101 241510 46200 Conveni Ajuntament d'Arenys de Mar 18.000,00
Ajuntament d'Arenys de Mar 18.000,00

510101 241510 46200 Conveni Fundació Tecnocampus 42.900,00
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 42.900,00  

 
 

Es modifiquen els imports d’algunes subvencions nominatives en infraestructures i 
serveis d’acord amb el següent detall:  

 
610000 334130 48902 CONVENIS ENTITATS Inicial 

(subv.no 
dinerària) 

Modificada
(subv.no 
dinerària) 

Comissió Setmana Santa 6.600,00 7.093,34
Museu Arxiu de Santa Maria 300,00 2.410,03

 
S’incorporen les següents subvencions nominatives en infraestructures i serveis 
d’acord amb el següent detall:  

 

400700 172120 48900 CONVENI ADF
Import subvenció no 

dinerària
Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina 152,00

510200 432160 48900 APORTACIONS PROM.CIUTAT A ENTITATS
Import subvenció no 

dinerària
Museu Arxiu de Santa Maria 3.058,03
Armats de Mataró 180,00
Gremi d'Hosteleria i Turisme de Mataró i Maresme 1.800,00  

 
  

4. Esmenar les següents errates de les bases d’execució del pressupost 2014: 
 

Pag. 20, punt 4.-; segona línea; canviar "ha estat aprovada" per "ha estat fiscalitzada".

Pag.138, MODEL D'ENDÓS, peu de pàgina, segona línea; canviar "prèvia comprovació" per "prèvia fiscalització"  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, malgrat el seu vot contrari al pressupost i atès 

que una de les partides proposades atendrà unes necessitats peremptòries d’una part 

de la ciutadania, en referència al menjador de Sant Joaquim, anuncia l’abstenció del 

seu grup per facilitar l’aprovació. Tot i així, algunes de les subvencions recollides en 

aquesta proposta no les compartim plenament.  

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

manifesta el seu vot d’abstenció, malgrat que també van votar contràriament al 

pressupost. Creiem que és molt important l’ampliació del conveni amb la Fundació 

Sant Joaquim, servei que necessita estar més viu que mai per poder assistir totes 

aquelles persones que tenen una carència alimentària.  

 
 
 

 

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

Catalunya, en la línia del que ha expressat el Sr. Martínez, anuncia el seu vot 

favorable. Entenem que el que se’ns proposa és important per poder ampliar el 

menjador de Sant Joaquim i, a més, els diners provenen d’on provenen i són molt 

benvinguts a la ciutat.   

 
 
 
 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que 

ens trobem davant d’una paradoxa, que és portar a aprovació d’aquest ple una 

modificació d’un pressupost que no va ser aprovat per aquest ple. En tot cas, pel 

contingut del que estem fent, que és donar suport a entitats majoritàriament de 

caràcter social que fan una tasca imprescindible, el nostre vot serà favorable.  
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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 (5) i 
corresponent al regidor no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),  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). 

 
 
 
 

Direcció de Recursos Humans 
 

7 -   MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

presenta la proposta següent : 

 
“En sessió extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, el ple de 
l’Ajuntament de Mataró va acordar aprovar la plantilla de personal de la Corporació i 
l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual pel 2014 i la relació de llocs de treball 
que se’n derivaven de la seva aprovació.  
 
Actualment, i per raons organitzatives es proposen unes modificacions que afecten la 
plantilla de personal funcionari i de personal laboral que es motiven mitjançant el 
corresponent tècnic emès pel Servei d Desenvolupament i Organització de la Direcció 
de Recursos Humans, de data 22 de maig de 2014, i que són les següents: 
 
1. Reconvertir una plaça d’ordenança, grup AP, de la subescala subaltern, 
Escala de l’Administració General, en una plaça d’auxiliar administratiu/va, grup C2, 
de la de la subescala Auxiliar, Escala de l’Administració General, de la plantilla de 
personal funcionari.  
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2. Reconvertir una plaça de Tècnic Especialista de Joventut, grup C1, de la 
plantilla de personal laboral, en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de l’escala 
d’Administració Especial, subescala de comeses especials, de la plantilla de 
funcionaris. 
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessió de data 10 de juny de 2014, segons es recull a l’acta 
corresponent. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 11/1999, d 21 d’abril, estableix que correspon  al Ple municipal 
l'aprovació de la plantilla de personal al servi dels ens local. 
 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per 
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a  criteris 
d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per 
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es 
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi 
l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 
La plantilla s’ha d’ajustar a les previsions  que faci la Llei 22/2013, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, (BOE  26/12/2013). 
 
L’article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no 
requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l’abast concret de la 
modificació esmentada. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,  
Acords 
 
Primer.-  Modificar la plantilla de funcionaris i la plantilla de personal laboral aprovada 
pel Ple el dia 30 de gener de 2014, en el sentit següent :  
 
1. Reconvertir una plaça d’ordenança, grup AP, de la subescala subaltern, 
Escala de l’Administració General, en una plaça d’auxiliar administratiu/va, grup C2, 
de la de la subescala Auxiliar, Escala de l’Administració General, de la plantilla de 
personal funcionari.  
 
2. Reconvertir una plaça de Tècnic Especialista de Joventut, grup C1, de la 
plantilla de personal laboral, en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de l’escala 
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d’Administració Especial, subescala de comeses especials, de la plantilla de 
funcionaris. 
 
Segon.- Aplicar a les partides pressupostàries corresponents el cost que es desprèn 
de les modificacions contingudes als presents acords. 
 
Tercer.-  Publicar aquestes modificacions al BOP i al DOGC i notificar aquesta 
resolució a les persones interessades, en la part que els hi afecti, així com els seus 
caps jeràrquics corresponents, Intervenció de fons i Nòmina.” 
 

 

S’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que, malgrat que també hi ha un acord 

majoritari del comitè d’empresa en tota la modificació de la plantilla, és veritat que hi 

ha una disconformitat de la secció sindical de Comissions Obreres pel que fa a la 

reconversió de la plaça de tècnic especialista de Joventut. En aquest sentit, tot i que 

hi votarem a favor, ens agradaria que constés en acta que ens voldríem afegir i donar 

suport a la petició de Comissions Obreres a la mesa negociadora de demanar que 

s’aclareixin els llocs de treball i les places del servei de Participació Ciutadana.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  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 (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2),  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: 1,  corresponent al regidor no adscrit.  
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 8  -  MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada el 30 de gener 
d'enguany, va aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mataró i 
actualment, es proposa una modificació d’aquesta, per raons organitzatives, segons es 
justifica en l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la 
Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, que obra a l’expedient.  
 
La modificació que es proposa es refereix en primer lloc al  canvi de les característiques 
de provisió del lloc de treball de cap de servei d’Atenció Ciutadana, donat que 
actualment les condicions d’accés al lloc queden restringides al personal funcionari i 
laboral amb places del grup A1, de l’Administració Especial, amb la titulació de 
llicenciatura i és  voluntat de l’organització que a la provisió de lloc pugui accedir-hi 
laborals fixos, funcionaris de carrera de l’Escala d’Administració General o Especial, 
amb plaça del grup A1 i grup A2 amb llicenciatura o diplomatura. 
 
També es proposa la modificació de la forma de provisió del lloc de treball de Tresorer/a 
a lliure designació, que produirà efectes a partir de l’autorització de l’òrgan competent 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Actualment, el sistema de provisió del lloc de treball de tresoreria que figura a la relació 
de llocs de treball, de l’Ajuntament de Mataró, és el concurs i es proposa que sigui de 
lliure designació, d’acord amb l’excepcionalitat que preveu l’article 92.bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introduïda per 
l’article 1.25 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, que preveu que “Excepcionalmente, los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el 
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y 
Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre 
funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos 
de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este 
artículo, será precisa la autorización expresa del órgano competente de la 
Administración General del Estado en materia de Haciendas locales...”  
 
Supòsit que es dona segons l’informe que consta a l’expedient, del Director de serveis 
econòmics i interventor i pel que s’ha sol·licitat autorització expressa a la Subdirección 
general de Estudios y Financiación de las Entidades Locales,  segons consta en la 
sol·licitud que obra a l’expedient, de data 30 de maig de 2014, encara sense resposta. 
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Les qüestions referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació es regulen, 
entre d’altres, a l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i en els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals preveient-se el mateix 
tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions .  
 
La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a 
criteris de racionalitat, economia i eficàcia.  
 
Respecte a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de 
la relació de llocs de treball i de totes les seves modificacions.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article 32, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs 
de treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del 
pressupost anual o de les seves modificacions.  
 
Per altra banda, l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP), regula les matèries que són objecte de negociació, d’entre 
les que s’inclou, en la seva lletra c) “Las normas que fijen los criterios generales en 
materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de 
trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”.  
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les treballadors/es, en sessió de data 10 de juny d 2014, segons es recull a l’acta 
corresponent. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Modificar la relació de llocs de treball  de l’Ajuntament de Mataró aprovada 
pel Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, respecte al 
canvi de les característiques de provisió del lloc de treball de cap de servei d’Atenció 
Ciutadana. 
 

CAP DE SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA 

Perfil professional: Titulació corresponent llicenciatura o diplomatura. 

Forma de provisió: Lliure designació entre personal laboral fix o funcionari de carrera que 
ocupin plaça de grup A1 o A2, de l’Escala d’Administració General o Especial. 

Retribució Funcionari (grup A1) : SB: A1; CD: 27; CE: 1668.61 € 

Retribució Funcionari (grup A2) : SB: A2; CD: 26; CE: 1668.61 € 

Retribució Laboral (grup A1) : SB: 2671.58 €  ; CE: 873.51 € 

Retribució Laboral (grup A2) : SB:1657,18 €; CE: 1668.61 € 
 
Aquesta modificació no suposa cap cost. La modificació proposada produirà efectes a 
partir de l’aprovació de Ple.  
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Segon.- Modificar la relació de llocs de treball  de l’Ajuntament de Mataró aprovada 
pel Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, respecte al 
canvi de la forma de provisió del lloc de treball de Tresorer/a a lliure designació.  
 
Tercer.- Condicionar l’aprovació de la modificació detallada en el punt segon a 
l’obtenció de l’autorització expressa de l’òrgan competent del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. 
 
Quart.-   Comunicar a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aquest acord, 
un cop obtinguda la corresponent autorització de l’òrgan competent del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Cinquè.- Publicar els presents acords al BOP i al DOGC.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el seu vot contrari. Penso que en temes de caixa en un ajuntament 

com el nostre tenir la responsabilitat repartida entre l’interventor, el tresorer i el 

secretari és positiu. Actualment, la figura del tresorer aquí a Mataró té poques 

competències, atès que hi ha tot un seguit de funcions que estan traspassades i, per 

tant, té poques responsabilitats. Considero que en l’actual situació econòmica i 

financera, en un moment de crisi i en què s’exigeix la màxima eficiència per donar 

resposta a les necessitats greus que tenim a nivell de tresoreria, és important tenir un 

tresorer. És per això que considerem que la forma idònia per abastir la figura del 

tresorer hauria de ser a través d’un concurs de mèrits, amb igualtat d’oportunitats per 

a tots els interessats, i a partir d’aquí triar el millor candidat. Tot això sense posar en 

dubte que la persona que ho està fent ara està fent una tasca excel·lent. 

Ara es vol canviar i el mètode per cobrir el lloc de treball de tresorer es vol fer a través 

de la lliure designació i no a través d’un concurs, com es feia fins ara. S’argumenta 

que és un lloc de vital importància, i en això coincidim. Però a la pràctica no és així, 

perquè té un complement de destí que no és el més alt i es paguen 6.000 euros 

anuals per fer aquesta funció. Si realment consideréssim important poder escollir 

directament aquest lloc, s’hauria de fer amb la responsabilitat i el sou que li 

corresponen. Dit això, també he comprovat que la proposta no compleix els requisits 

legals. Per tant, podríem dir que és il·legal. Si repassem el Reial decret 173/1994 de 

provisió de lliure designació, diu que per poder escollir per lliure designació la figura 

de tresorer, la figura ha de comptar amb un complement de destí de nivell 30 i, en 
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canvi, a la ciutat de Mataró el complement de destí és de nivell 25. Per tant, no es 

compleix el que estableix el Reial decret a l’hora que un ajuntament pugui cobrir un 

lloc a través de la lliure designació. 

Jo no sóc jurista i el que em pertoca és demanar al Sr. Secretari que faci un informe i 

que digui si realment el que jo estic exposant és així. El Reial decret diu textualment: 

“Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 

habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en 

atención al marcado carácter directivo de sus funciones o a la especial 

responsabilidad que hayan de asumir, los puestos a ellos reservados en Diputaciones 

Provinciales, Cabildos, Consejos insulares, Ayuntamientos de capitales de 

Comunidad Autónoma o de provincia y de aquellos municipios con población superior 

a 100.000 habitantes, siempre que en la relación respectiva tengan asignado nivel 30 

de complemento de destino.” 

Entenc, per tant, que si aquesta era la voluntat, el procediment correcte hauria estat 

en primera instància canviar el complement de destí i passar-lo a 30, i no a 25 com 

està en aquests moments, i a partir d’aquí, quan el nivell de sou que tindria aquest 

lloc de treball fos amb un complement de destí 30, fer el que estan portant avui al ple 

per poder decidir per lliure designació aquesta figura. Per tot plegat, demano que 

retirin el punt i que el Sr. Secretari faci un informe per aclarir aquesta qüestió.  

 

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

respon que per garantir la seguretat jurídica del que s’està aprovant és millor deixar-

ho sobre la taula per estudiar-ho prèviament. Ho passaríem, doncs, al proper ple.  

 

 

 

9  -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER MILV 
 

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

presenta la proposta següent: 
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“Vist que la senyora M. Inmaculada Llorens Villagrasa, treballadora laboral de 
l’Ajuntament de Mataró, amb categoria professional de professora titular secundària 
A, que presta els seus serveis  a l’Institut Municipal Miquel Biada, ha presentat escrit 
de sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de 
caràcter professional, com a docent d’un centre d’estudis privat, amb una 
remuneració de 40 € / mes nets i amb una dedicació d’una hora setmanal, els dilluns 
de les 18 h a les 19 h. 
 
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, 
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 
21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier 
caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión 
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 
de treball. 
 
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. Així 
mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, 
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del 
lloc de treball. 
 
D’acord amb l’article 15 de la Llei 53/1984, el personal a que es refereix en el seu 
redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la 
seva activitat mercantil, industrial o professional. Així també ho recull l’article 335 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
 
Considerant que, pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector 
privat, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin 
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per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es 
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat 
on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, 
en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament 
interessats. 
 
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, es prohibeix al personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut 
en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 
L'article 329 del Decret 214/1990 declara 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%. 
 
L'art. 330 de l’esmentat 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. 
 
L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 
 
Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà 
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat 
de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. En aquest sentit, l’art. 240. o) del 
Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment 
de les normes sobre incompatibilitats. 
 
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.  
 
Vist l'informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament la Sra. M. Inmaculada Llorens amb una activitat privada secundària de 
caràcter professional, com a docent en un centre d’estudis privat, en els termes i 
paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  
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SEGON.- Condicionar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament la Sra. M.Inmaculada Llorens Villagrasa amb una activitat privada 
secundària de caràcter professional, com a docent en un centre privat, sempre i quan 
de l’exercici de l’esmentada activitat professional no es doni cap dels supòsits 
següents:  
 

a) Que el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de Mataró;  

b) Que l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza 
l’interessada en la unitat o servei en el qual estigui adscrita;  

c) Que l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari 
o la presència física de l’interessada amb el què tingui atribuït a l’Ajuntament 
de Mataró;  

d) Que la realització de l’activitat privada sigui en assumptes en què l’interessada 
intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en activitats que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic.  

 
TERCER.- Informar a la persona interessada que:  
 

- 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’interessada haurà 
de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.  

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

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

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  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 (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2),  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: 1,  corresponent al regidor no adscrit.  
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Servei de Compres i Contractació- 
 

10   - DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC DE CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ 

D’UN APARCAMENT SUBTERRANI PER A VEHICLES EN EL 

SUBSÒL DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 

SITUAT A LA ZONA DEL C. CHURRUCA. 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
Primer. Per acord de l’Ajuntament en Ple de data 6 de febrer de 2014 es va acordar 
iniciar l’expedient de contractació del servei públic de construcció, explotació i 
conservació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de 
domini públic municipal situats a la zona de Churruca de Mataró. 
 
Segon. En sessió de data 03/04/2014, la Mesa de Contractació va procedir a 
l’obertura de les pliques, havent-se presentat únicament l’empresa Interparking 
Hispania, SA. 
 
Tercer. Per informe de data  04/04/2014 –que s’adjunta-, l’Àrea de Serveis Territorials 
va avaluar el contingut del sobre núm. 2 de l’oferta, referent a la documentació 
tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i, pel que 
aquí interessa va proposar desestimar les següent millores ofertes: 
 

a) Incorporar una entrada addicional a l’aparcament pel carrer Lepant, que 
suposaria anular l’accés a l’escola per aquest carrer.  

 
b) Canviar el sentit de circulació dels carrers Lepant i Churruca, per establir com a 

punt d’entrada principal a l’aparcament el carrer Lepant.  
 
Quart. En sessió de la Mesa de Contractació de data 10/04/2014 es va procedir a 
l’obertura del sobre 3, proposta econòmica, de l’únic licitador. 
 
En aquesta proposta econòmica el licitador condicionada la seva oferta en els 
següents termes: 
 
Interparking Hispania presenta la seva oferta sobre la base de les següents 
assumpcions de negoci que considera essencials i necessàries: 
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1. Per a la revisió de la tarifa s’estableix el mecanisme de la indexació de la tarifa 
amb el criteri del 85 % de la taxa anual de l’IPC, en els termes expressament 
previstos en el plec de condicions (...) 
 
2. L’aparcament haurà de disposar necessàriament, des del seu origen, d’una 
senyalització lluminosa (amb indicació de “Lliure” o “Complet”) a la cruïlla dels carrers 
dels carrers Camí Ral amb Lepant, a més de la normal senyalització en altres punts 
del municipi. 
 
3. El sentit actual del trànsit dels carres Lepant i Churruca haurà de ser en sentit 
contrari a l’actual, igualment des de l’origen de la concessió, per tenir com a principal 
entrada de l’aparcament la ubicada al carrer Lepant, des del Camí Ral, que queda 
més a prop del centre de la ciutat i permet dons la possible visualització de la fluïdesa 
del trànsit de l’esmentat centre. 
 
Només en cas que es compleixin les anteriors assumpcions és viable la concessió en 
opinió de Interparking Hispania, SA, constituent, per tant, totes elles, requisits 
ineludibles per a la validesa d’aquesta oferta. 
 
Cinquè.  Canviar de sentit del trànsit en el carrer Lepant entra en contradicció amb el 
Pla de Mobilitat Urbana vigent, en tractar-se d’un carrer de xarxa bàsica. Per tant, no 
es considera admissible aquest condicionant de l’oferta presentada per Interparking 
Hispania, SA.  
 
Sisè. Tal com consta en el fet quart d’aquest proposta, tota l’oferta d’Interparking 
Hispania, SA queda condicionada, entre altres requisits, al canvi del sentit actual del 
trànsit dels carrers Lepant i Churruca, i en no ser acceptat aquest condició, el licitador 
adverteix que la seva oferta no té validesa.  
 
Fonaments de dret 
 
L’art. 22.1.g) del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei de contractes del sector públic, recull com una de les funcions de 
les meses de contractació proposar que es declari deserta la licitació, en aquells 
casos en que no resultés admissible cap de les ofertes presentades. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal  l’adopció dels següents acords: 
 
Declarar desert el procediment de contractació del servei públic de construcció, 
explotació i conservació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels 
terrenys de domini públic municipal situats a la zona de Churruca de Mataró, per no 
ser admissible l’única oferta presentada, en el termes exposats en la relació de fets 
d’aquesta proposta.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, comença explicant que quan se’ls va presentar la proposta de situar un 

pàrquing en el que ha de ser la futura escola Angeleta Ferrer, el seu grup va mostrar 

certes preocupacions atès que això podria modificar el calendari de construcció d’una 

escola que necessitem que es comenci a construir tan aviat com sigui possible. Dit 

això, hem anat seguint el procés i considerem intolerables les peticions que feien des 

de l’empresa que s’havia presentat. Eren unes propostes que afectaven directament 

la política de mobilitat de la ciutat, mentre que nosaltres considerem que la mobilitat 

sempre ha d’estar en mans del govern. Per tant, veiem bé que finalment aquest 

aparcament no s’acabi construint allà on estava previst i amb les condicions exigides.  

 

 
 
El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, no donarà suport a 

aquest punt, però no perquè estigui d’acord amb la petició de l’empresa ni perquè no 

entengui que la prioritat és l’escola —quan el seu grup governava va estar treballant 

des del 2005 en aquesta línia—, sinó perquè aquest és un punt que el govern actual 

porta al ple seguint la pràctica de portar els problemes aquí per poder dir que la 

decisió ha estat presa entre tots. Pensem que no hi ha motius per declarar desert el 

concurs i, a més, també s’hagués pogut obrir un nou concurs.  

Al ple del mes de febrer vam aprovar el plec de condicions per a la construcció i 

gestió d’aquest aparcament, previst a l’espai del pati de l’escola. A la comissió 

informativa jo ja vaig dir que les condicions del plec semblaven poc treballades. I, un 

cop feta la licitació, només es va presentar una empresa fruit d’aquest plec poc 

elaborat. Un cop analitzat el conjunt de les condicions complementàries que 

presentava l’empresa, el govern proposa declarar desert el concurs i ens informen 

també que han decidit renunciar a la construcció de l’aparcament. Aquesta operació 

només pot qualificar-se com un fracàs fruit de la mala gestió realitzada i la manca 

d’idees per cercar alternatives viables. És un fracàs del govern i no de l’oposició. És 

una oportunitat perduda per a la ciutat actual i la del futur, tal com reconeixia el Sr. 

Alcalde al ple de febrer, que deia: “També som conscients que, respecte al pla 

d’aparcament que explicava el Sr. Melero, l’oportunitat la tenim avui. Si decidim no 

fer-ho, hi hem perdut nosaltres i les generacions posteriors.” 
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No podem aplicar solucions conjunturals a necessitats estratègiques. No podem 

governar necessitats estratègiques en funció de conjuntures deixant-nos perdre el 

futur, i menys encara quan no sabem quin model de futur tenim. La decisió de 

renunciar a l’aparcament —quan els aparcaments són una eina per pacificar el trànsit 

a la ciutat— és unilateral del govern municipal. No ens demanin que en siguem 

còmplices sense haver explorat ni exhaurit totes les possibles alternatives. D’altra 

banda, quin és el calendari de construcció d’aquesta escola? Quan s’iniciaran les 

obres? Vostès han pres aquesta decisió sense tenir encara el calendari de l’escola, o 

com a mínim els membres de l’oposició no el tenim. No estem decidint simplement si 

fem o no un nou aparcament, sinó com hem de desenvolupar aquest tram de ciutat 

fent-lo més atractiu des del punt de vista comercial, educatiu, social, de la mobilitat, 

etc. Aquest és un projecte que ve del 2005 i s’incorpora a l’acció de PUMSA i, per 

tant, forma part d’aquest famós deute de l’empresa municipal, que el que pretenia era 

tirar endavant una nova escola, un pàrquing i nous habitatges al centre de la ciutat. 

Fins i tot el Pla d’Aparcament actual és de l’any 2006. 

Vostès, davant de la primera dificultat, renuncien a lluitar i perden una oportunitat molt 

important. Saben vostès cap on porten la ciutat? Han valorat quines repercussions 

futures tindrà la seva decisió? Han planificat el futur que volen? L’únic que sabem és 

que no hem renovat el Pla de Mobilitat —portem més de dos anys de retard—, ni el 

Pla d’Aparcaments, ni han fet l’estudi sobre l’aparcament a la ciutat que es van 

comprometre amb nosaltres a realitzar l’any 2012, en un acord signat públicament. 

Per tant, estem prenent decisions sense tenir la informació ni els estudis ni el 

coneixement adequat. L’únic cert és que la nefasta gestió de l’aparcament respon a la 

seva nul·la visió estratègica, sense vocació de servei a la ciutat ni al treball.  

Per tot això, nosaltres no els donarem suport. 

  

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

Catalunya, creu que la pregunta que ens hauríem de plantejar és què passaria si avui 

tombem la proposta i no declarem desert el concurs. Se m’escapen les 

conseqüències. Els recordo que es va començar a fer un concurs, es va fer un gran 

rebombori mediàtic respecte d’això, es va lligar això al començament de la desitjada 
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escola al centre i, tot i que se’ns havia demanat la col·laboració i el suport dels grups 

de l’oposició en tots els temes de planificació escolar, finalment es va fer una roda de 

premsa per presentar el projecte, en la qual es van obviar els grups de l’oposició. 

Vostès es pengen la medalla sols i quan hi ha problemes els socialitzen per repartir 

les culpes. No entraré ara a valorar ni qui va fer el concurs ni l’estudi per aquest 

pàrquing, perquè ja prou problemes tenim com a classe política, però anuncio que hi 

votarem favorablement perquè no entenem què hi guanyem votant-ho negativament, 

a part de posar en evidència la seva feblesa com a govern. Estem una mica cansats 

d’aquest tipus d’actuacions i no parlo només pel meu partit, i crec que tenim el dret de 

denunciar-ho.   

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

Manteniment, respon que el govern també lamenta que en aquest concurs que es va 

treure només hi participés una empresa. Tan de bo n’hi hagués hagut alguna més 

que no hagués exigit unes condicions que no es poden acceptar i haguéssim pogut 

construir aquest aparcament, que és una inversió de futur molt potent.  

Saben que estem treballant un Pla de Mobilitat, que inclourà també un Pla 

d’Aparcaments, i potser dintre d’aquest nou estudi s’entendrà tot plegat d’una altra 

manera.  

Jo també lamento que no hi hagi hagut ningú que hagi apostat per aquesta inversió, 

però el que no podem fer és obligar cap empresa que inverteixi més de 4 milions 

d’euros si considera que en aquests moments no pot fer-ho. Per tant, la decisió de 

declarar desert el concurs ha de passar per aquest ple evidentment, però sense més 

empreses tampoc no ens queda cap altre remei.  

 
 
 
 
El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, destaca que queda 

palès que no s’ha fet la feina amb prou temps i ara anem tard. És cert que no s’ha 

presentat cap altra empresa, però és perquè el plec de condicions no era prou 

atractiu i és l’administració la que ha de posar-se al capdavant i oferir projectes prou 

atractius perquè la iniciativa privada s’hi sumi. És responsabilitat seva, Sra. Calpe. El 

pitjor que ens pot passar és que d’aquí a un temps aquest pàrquing ja no es pugui fer 
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o es pugui fer però a uns preus irracionals. Ara perdem aquesta oportunitat de tenir 

un pàrquing a les portes de l’eix comercial. O pitjor encara, podríem quedar-nos 

sense aparcament i sense escola.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2),  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i 
corresponent al regidor no adscrit (1). 

Vots en contra: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.  
Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 

 
 

 11   - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PGO DE MATARÓ, 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”.  
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent a la introducció de l’ús 
comercial en les zones d’indústria urbana, clau 2a, ha estat aprovada inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament, el 3 d’abril de 2014. 
 
No s’han presentat al·legacions en període d’informació pública, efectuada mitjançant 
publicació al BOP, a La Vanguardia, al tauler d’edictes i a la web municipal. 
 
En tràmit d’evacuació d’informes preceptius la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya ha informat favorablement. 
 
S’ha considerat convenient modificar la proposta inicial en el sentit d’exigir també per 
als mitjans establiments comercials (MEC), l’elaboració d’un estudi de mobilitat 
generada prèvia a la concessió de llicència urbanística o d’activitats, en principi 
només prevista per als grans establiments comercials (GEC), atès que a excepció 
d’unes poques vies la trama urbana de l’Eixample antic és de carrers de 10 m. 
d’amplada. També s’ha millorat el redactat sense variar del contingut. 
 
No hi ha propietaris interessats dels previstos en el ROM, que en modificació del 
planejament general calgui notificar individualment, per no establir vinculacions 
singulars ni unitats d’execució en el sòl urbà. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 79, 85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 305/2006, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; els articles 52 i 114.3.k del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 87 del Reglament 
orgànic municipal, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
referent a la introducció de l’ús comercial en les zones d’indústria urbana, clau 2a, 
amb el canvi introduït pels serveis tècnics municipals. 
 
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.” 
 
 

 

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

Popular, recorda que a l’aprovació inicial el seu grup va manifestar que veia amb 

bons ulls el fet de compatibilitzar aquests usos comercials amb els industrials que hi 

ha hagut fins ara. Tot i així, també vam sol·licitar i advertir que seria necessari un pla 
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comercial a la ciutat de Mataró, especialment tenint en compte la presència més que 

probable en aquests espais grans, fins ara industrials, de franquícies. Creiem que 

podria ser un risc per al comerç local el fet que les franquícies acabin menjant terreny 

al comerç tradicional i és per això que demanàvem un estudi per valorar-ho amb més 

coneixement. No s’ha fet res en aquest sentit i, per tant, ens hi continuarem abstenint, 

pensant que s’hauria de cuidar molt més el comerç petit i mitjà local.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda també que a l’aprovació inicial el seu 

grup s’hi va abstenir perquè no estaven gaire d’acord amb el fet de no limitar el 

nombre de locals, ja que això podria trencar aquest equilibri que buscava la pròpia 

proposta. A més, la proliferació d’aquests locals per a usos comercials també podria 

encarir artificialment els preus. Com que res no ha variat des de l’aprovació inicial fins 

ara, el nostre vot continuarà sent d’abstenció.  

 

 

 

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

Catalunya, reconeix que de vegades no sap si viu a Mataró. Hi votarem a favor 

perquè el que fem és ajudar unes persones, que no són milionaris ni especuladors, 

que estan en un carreró sense sortida, amb una situació econòmica molt difícil. A 

més, les franquícies al final també les munta gent de Mataró.  

 
 
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 (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2) i corresponent al regidor no 
adscrit (1).   
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Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 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). 

 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Carlos Fernàndez, regidor del grup 

municipal Socialista.  
 

12  -  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A SIGNAR 

AMB RODESAN, SA PER A L’OCUPACIÓ AVANÇADA DEL SÒL 

D’EQUIPAMENT DE L’ÀMBIT DE LA UA-87 “ENTORNS DEL 

CARRER BIADA” I QUE SERÀ DESTINAT A LA “CASA DE LA 

CULTURA POPULAR”. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, sol·licita deixar aquest tema sobre la taula per poder-ho 

aprofundir amb tots els grups i poder-ho portar al proper ple amb el coneixement de 

tot el seu contingut.  

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernàndez, regidor del 

grup municipal Socialista.  
 

13  -  SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I ALTRES 

AUTORITZACIONS RELACIONADES AMB LA INSTAL•LACIÓ A 

CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS O D’ALTRES 

SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O 
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PSICOTRÒPIQUES, AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR LA 

REFORMA DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“La instal·lació de clubs de cànnabis actualment no disposa de regulació específica, 
tot i que la Generalitat de Catalunya té previst fer-ho en breu. 
 
L’Ajuntament de Mataró, mitjançant el Reglament d’Activitats, autoritza aquest tipus 
d’activitats com a “locals de reunió”. Aquest tipus d’activitats no necessiten llicència, 
sinó només una comunicació prèvia d‘obertura, cosa que facilita la seva ràpida 
implantació. 
 
D’aquesta manera, a Mataró s’han autoritzat, entre els anys 2012 i 2013, quatre 
locals als emplaçaments de:  Cuba 34, Josep M. Batista i Roca 2, Av. Maresme 495 i 
Camí del Mig 83. En els darrers mesos s’ha tingut coneixement d’altres tres clubs 
interessats en instal·lar-se a Mataró. 
 
Aquest tipus d’usos no es contemplen en el planejament vigent i, en conseqüència, 
no estan regulats des del punt de vista urbanístic, cosa que es considera convenient 
fer-ho atès que es tracta d’una activitat sensible des del punt de vista ciutadà. 
 
L’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, permet acordar la suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar la 
formació o reforma de figures de planejament, per termini d’un any. 
 
Vistos els articles precedents proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.-   Iniciar els estudi i treballs necessaris per tal de determinar la necessitat de 
la formació o reforma de l’instrument de planejament general escaient que afecta a la 
instal·lació d’activitats destinades a clubs i associacions de cànnabis o d’altres 
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no 
constitutives d’infracció penal. 
 
Segon.-    Suspendre, en tot el terme municipal, durant els estudis i com a màxim per 
un any, l’atorgament de les llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions 
per a la parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets relacionats amb 
l’activitat sotmesa a estudi. 
 
Tercer.-   Publicar-ho en el 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 Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, comença dient que aquesta no és una activitat nova. El Sr. Rey ho ha dit, a 

la ciutat de Barcelona hi ha 300 associacions que estan funcionant i aquí a la 

comarca també tenim altres poblacions amb activitats d’aquesta mena: Masnou, per 

exemple, en té 4. No sé si el volum que ara teníem a la ciutat era problemàtic o no. 

Comparteixo la idea que s’hauria de tenir una normativa per regular-ho, de manera 

que es pogués donar una certa protecció a aquelles persones que puguin tirar 

endavant aquestes activitats.  

Tampoc no hem caure en el parany de voler segregar en una determinada zona —

com pot ser un polígon industrial— aquesta mena d’activitats. Això seria un error, 

atès que es podria fàcilment vincular aquestes associacions amb espais d’oci.  

També s’hauria de no crear una alarma social i explicar que les associacions que ja 

funcionen ho fan amb persones majors d’edat, fins i tot algunes són a partir de 21 

anys. Ho dic perquè és important no criminalitzar el consumidor de derivats 

cannàbics, ja que en general són col·lectius que no són problemàtics socialment. 

Evidentment, el consum i abús de segons quines substàncies són dolents per a la 

salut, però igual que ho pot ser l’abús del tabac i l’alcohol, o d’alguns fàrmacs legals. 

L’ús del cànnabis no és exclusivament per fumar, sinó que té molts usos terapèutics, 

especialment per a les persones que volen alleujar els efectes dels vòmits causats 

per la quimioteràpia o com a antiinflamatoris, etc. És tot un món que cal estudiar amb 

transversalitat. Per desgràcia, tot aquest món està molt vinculat amb les màfies 

traficants, i al meu entendre tot el que sigui regular i normativitzar ajuda a acabar 

precisament amb aquestes màfies.  

Si tenim espais aquí a la ciutat i hem de crear una normativa perquè qui tingui ganes 

pugui crear una associació d’aquestes, els hauríem de veure com uns espais 

d’informació i d’ús responsable de cara als consumidors.  

Per tant, des del nostre grup no veiem amb mals ulls el fet que es pugui regular i si hi 

ha associacions que han fet aquesta petició, ràpidament s’hauria de donar resposta a 

aquestes sol·licituds. Els demanem que no sigui una moratòria per passar la pilota al 

proper govern, sinó que a partir de demà mateix comencin a preparar una resposta i 

una normativa. Això a la ciutat existeix i jo prefereixo que estigui regulat.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que per al seu grup aquesta moratòria 

és innecessària. En primer lloc, creiem que no hi ha hagut un debat previ. Tampoc 

sabem quines són les pretensions del govern, més enllà del que recullen els acords 

que avui ens presenten. Si cal regulació, parlem-ne. Si creuen que hi ha empreses al 

darrere que puguin incomplir la llei, les denunciem. Si hi ha inseguretat jurídica, 

abordem-la. Però res de tot això se’ns expressa per part del govern: no coneixem ni 

criteris, ni objectius, ni termes a regular.  

Per tant, tenim la impressió que el que volen realment és criminalitzar els usuaris 

d’aquests clubs, perquè sinó estaríem parlant d’establir normatives que es 

recolzessin en criteris de salut pública i prevenció de riscos, més que no pas en 

criteris de seguretat, la qual cosa, al nostre entendre, es desprèn de la proposta.  

Pel que fa al tema de les drogues, el meu partit ha proposat sempre la 

despenalització de totes elles. Això suposaria la desaparició de màfies i l’eradicació 

de la marginalitat fruit de la prohibició, així com un tractament regulat per part de 

l’administració de la qualitat i la venda d’aquestes substàncies i un control social i 

mèdic per a les persones drogodependents.  

Per tant, reivindiquem el dret de l’individu a l’ús i gaudi del propi cos i apel·lem al dret 

a la informació i educació per a un consum responsable. També demanem que no es 

creïn alarmes innecessàries. Potser ens hauríem de dotar d’una comissió que 

abordés aquest tema des del punt de vista de la salut i la reducció de danys, i no 

només com un tema de convivència des de la seguretat.  

És per tot això que demanem que retirin la proposta. En cas contrari, els hi votarem 

en contra.  

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

manifesta el seu suport a la proposta. Nosaltres som favorables a la moratòria i no 

tenim cap inconvenient a posar-ho en estudi a fi de regular aquest tema. La nostra 

ciutat està tenint cada vegada més sol·licituds d’obertura d’aquesta mena de clubs i, 

per tant, és necessari estudiar-ho.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, anuncia el seu suport a la proposta.  

Per aquí han passat moratòries, per exemple amb tot el tema de les benzineres low 

cost, i a ningú se li va ocórrer defensar-les per motius sanitaris, etc. Al final, aquesta 

gent que munta aquests clubs, segurament els munta per fer negoci i viure d’això, 

com també hi ha botigues d’aquest tema a Mataró. El dubte que em sorgeix, sentint 

alguns comentaris, és què van dir els senyors dels bars de totes les ciutats 

espanyoles i de mitja Europa en el moment que es va prohibir el tabac? Com a 

fumador, ni em sento perseguit ni discriminat. Crec que tinc un dret però aquest dret 

no pot estar per sobre dels demés. Em sembla molt bé aquesta moratòria. El que no 

puc entendre és aquesta defensa aferrissada que es fa del cànnabis. Tots els abusos 

són dolents, com deia el Sr. Safont-Tria. Que pot tenir els seus usos terapèutics, 

segur que sí, però no veig la tampoc la bondat d’aquesta substància, segons estudis 

científics. I això que està clar que tothom és lliure de fer el que vulgui, per suposat.  

Per tant, estudiem-ho i regulem-ho i després veurem què hem de fer.  

 

 
 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, aclareix 

que no es tracta de criminalitzar ningú. De fet, l’única valoració subjectiva que hi ha 

en aquesta proposta és que es considera convenient fer-ho perquè es tracta d’una 

activitat sensible des del punt de vista ciutadà. Es tracta de protegir tant l’usuari com 

el veí, com la persona que està especialment preocupada per això. Intentarem anar 

ràpid perquè els clubs que ja tenim a la ciutat tinguin més seguretat i els que puguin 

estar interessats s’implantin també amb més seguretat.  
 
 

 

 

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

Popular, respon al Sr. López que aquests clubs no són negocis, sinó que són 

associacions de consumidors.  
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Pel que fa a les drogues, no és que hi hagi drogues bones o dolentes sinó que hi ha 

un ús bo o dolent d’una substància. S’ha de treballar des de l’administració perquè 

tinguem persones lliures i persones que no caiguin en drogodependències que els 

generin tot un seguit d’efectes per a la salut, socials, etc. D’altra banda, el que no 

entenc és això del greuge respecte als bars, perquè són temes diferents. També hi ha 

clubs on la gent hi va a fumar, igual que els clubs on es consumeixen uns derivats 

concrets d’una planta. Finalment, li prenc la paraula al Sr. Rey respecte a la celeritat. 

L’Ajuntament de Barcelona va trigar tres mesos i jo crec que nosaltres, amb els 

tècnics que tenim, també ho podem aconseguir.  

 

 

 

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 (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2) i corresponent al regidor no 
adscrit (1).   

Vots en contra: 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).  

Abstencions: Cap. 
 
 
 
 
 

Equipaments Municipals 
 

 14   - APROVACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE LA CASA DE LA 

CULTURA POPULAR DE MATARÓ. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Vist “L’Avantprojecte de la Casa de la Cultura Popular” redactat per l’arquitecta 
municipal M. Dolors Periel Piquer, amb una valoració aproximada de 2.600.000 € 
amb IVA. 
 
Aquest Avantprojecte té per objecte establir les directrius tècniques per la construcció 
de la nova seu de la Casa de la Cultura Popular que està previst que ocupi un conjunt 
edificatori format per la nau de Can Fàbregas (actualment desmuntada), una nova 
edificació de planta baixa i el nucli general d’accessos situat a l’exterior de la nau.  
L’edifici es situa a la cantonada amb el c. Miquel Biada i el c. Tetuán davant d’un 
espai públic on s’hi ubiquen dues construccions i la xemeneia de Can Fàbregas. 
 
L’Avantprojecte estableix que l’equipament serà la seu del Seguici Institucional: 
gegants, nans i bestiari, i s’hi preveuen diferents usos: bar, exposicions, sala 
d’assaig, tallers, sales de reunions, arxiu i una sala d’actes. 
 
La superfície útil de l’equipament és de 1.051 m2. 
 
El present Avantprojecte reuneix els requisits previstos en els articles 21 i següents 
del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen l’objecte i contingut 
dels avantprojectes, la seva tramitació i aprovació. 
 
La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa al Ple 
de l’Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S : 

   
Únic. Aprovar “L’Avantprojecte de la Casa de la Cultura Popular” redactat per 
l’arquitecta municipal M. Dolors Periel Piquer, que té per objecte establir les directrius 
tècniques per la construcció de la nova seu de la Casa de la Cultura Popular, amb 
una valoració aproximada de 2.600.000 € amb IVA.” 
 

 
 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, afirma que mentre no es comencin 

les obres de la locomotora comercial no hi votarà favorablement. La Casa de la 

Cultura Popular no farà més atractiva la ciutat ara mateix. Hem d’aprofitar que ara 

està pujant una mica el turisme a la ciutat per donar un cop de mà als companys del 

Consell del Patrimoni, als arqueòlegs, perquè puguin continuar amb les excavacions 

de la Torre Llauder, que sí que és quelcom que atrau la gent.   
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta que, com ja se sap, aquesta no era la proposta de la CUP. Per a 

nosaltres, la nau de Can Fàbregas no s’hauria d’haver enderrocat mai i aquesta és la 

proposta del mal menor per garantir que aquest espai històric no quedi desmuntat per 

sempre. Nosaltres hi votarem a favor. Dit això, m’he llegit el projecte del pla d’usos i 

en cap cas recull els edicles. M’agradaria que el Sr. Fernàndez ens aclarís si els 

edicles també formen part de la nau de Can Fàbregas i, per tant, si, tal com estava 

escrit, seran un espai de gestió directa i pública.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que per al seu grup aquest projecte no 

és el més important per a la ciutat, un projecte que al seu moment va ser fruit d’uns 

acords que resolien una determinada situació política complexa.  

Dit això, intentem veure el projecte en positiu. Però per poder veure’l en positiu 

caldria tenir un pla d’usos de veritat. Nosaltres pensem que aquest pla d’usos és molt 

pobre i no recull ni l’objectiu que té, ni el contingut, ni quin tipus de gestió tindrà, ni 

quins són els programes a desenvolupar en aquesta Casa de la Cultura, etc. Es diu 

que és un projecte pluridisciplinari, polièdric, i es parla de molts objectius, però que 

són molt difícils d’ubicar en aquests 1.000 metres d’espai, dividits en tres plantes, 

com per exemple la impossibilitat que els gegants puguin fer els assajos dels seus 

balls drets simplement perquè no hi caben. Per tant, hi ha moltes coses que ens 

sembla que no estan prou pensades ni madurades.  

Tot això és important perquè és veritat que la festa popular a Mataró ha crescut al 

llarg dels anys i són tradicions arrelades que tenen molt de contingut, però és 

justament per això que cal saber quina serà la dinàmica de la Casa. Serà capaç 

d’explicar el relat de la nostra festa i fer-la atractiva o serà només un contenidor amb 

vitrina? Per aquest motiu nosaltres ens hi abstindrem.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

explica que el que avui se’ns porta a votació és la continuïtat d’una sèrie d’acords. És 

cert que es va declarar, al ple del 7 de març del 2013, l’interès social i cultural que té 

per a la ciutat la reconstrucció del conjunt catalogat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt 

per destinar-lo a aquest equipament del qual avui votem l’avantprojecte. Nosaltres 

aleshores vam mostrar el nostre desacord amb la creació d’aquest equipament 

municipal, ja que crèiem que a la ciutat no li feia falta un nou equipament, i a dia 

d’avui seguim pensant el mateix. Tampoc estem d’acord amb la valoració econòmica 

d’aquest avantprojecte, en el qual no s’inclou el cost que tindrà el manteniment 

d’aquest equipament, és a dir, quant ens costarà tenir-lo obert.  

Per tant, per realisme i per coherència amb el que vam dir el 7 de març de l’any 

passat no donarem suport a la proposta.  

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

Catalunya, li sembla recordar que la votació del 7 de març del 2013 va ser per 

unanimitat dels 27 regidors, en referència al que ha dit la Sra. Lora. Tots vam dir que 

sí perquè era la condició sine quan non perquè la locomotora tirés endavant.  

Nosaltres aquell dia vam votar amb poques ganes, a contracor. Ho vam fer pel bé 

d’aquesta ciutat, perquè enteníem que era la manera de desbloquejar un tema que 

feia anys que estava estancat. En aquell moment, per a la gran majoria dels presents 

el bé social que preteníem aconseguir era la locomotora comercial que donaria feina 

a 1.000 persones de la ciutat, i no pas la Casa de la Cultura Popular.   

Ara vostès ens estan demanant un xec en blanc. Tant la Casa de la Cultura Popular 

com els usos que tingui, amb la situació actual de crisi que patim a la ciutat, em són 

ben igual. El que a mi em preocupa són els gairebé 14.000 aturats que hi ha a 

Mataró. Per tant, mentre no sapiguem en quina data comencen les obres d’El Corte 

Inglés, la Casa de la Cultura Popular per a nosaltres no és important, ni tampoc els 

usos que tingui. Seran importants el dia que tinguem un nombre d’aturats raonable. 

Acabem d’aprovar una modificació de pressupost perquè necessitem donar ajudes a 

la gent de la Fundació Sant Joaquim, així, doncs, de què estem parlant? I, a més, 

respecte al tema d’El Corte Inglés, continuem estant on érem fa un any i escaig, quan 

vam aprovar això. Continuem tenint un contenciós per molt que ho amaguem.  
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A nosaltres la Casa de la Cultura Popular ens semblarà molt bé però després de 

solucionar la situació dels aturats que tenim a la ciutat. Aquests sí que són un bé 

social i mirar d’ajudar-los sí que és un bé social. Gastar-nos ara mig milió d’euros, 

que és el que costarà, no ho trobo correcte. La bona voluntat té un límit. Ens devem a 

la ciutat però també a les persones que ens han votat i la majoria d’elles no poden 

entendre què estem fent aquesta tarda aquí.   

Per tot plegat avui ens hi abstindrem.  

 
 
 
 
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció del seu 

grup. Ens hagués agradat donar-hi suport, però tenim la sensació que es porta al ple 

com un mer tràmit més. Potser per complir amb interessos que deuen o per fer-se 

fotos que cal fer-se, però no respon a aquella voluntat que sempre hem demanat, 

amb temes de cultura i estratègics de ciutat en general, que hi hagi un treball a fons i 

un consens social i polític amb els partits.  

També veiem que falta treballar més el projecte. Ja ho vam veure el 14 de gener, 

quan vaig assistir a la reunió de cultura popular. Allà ja van sorgir dubtes per part de 

les entitats i, en aquell moment, nosaltres ens hi vam abstenir veient com s’estava 

gestionant tot plegat i quin retorn i quina voluntat hi havia de buscar aquest consens 

polític sobre un tema important de ciutat. No hi ha hagut aquest retorn polític i 

pensem que falta una certa informació, perquè, per exemple, no ha anat a cap consell 

de ciutat posterior. A la comissió informativa del 15 de gener no va anar com a línia 

d’actuació, la qual cosa diu molt de la importància de com es tracten els temes. 

Entenem que pot anar a la de Serveis Territorials, però un tema de cultura s’ha de 

parlar a Cultura. En aquesta línia, a la comissió informativa de la setmana passada 

tampoc no se’n va parlar gens, quan es podia haver posat sobre la taula i haver-ne 

parlat per buscar el consens entre els partits.  

Per tant, falta treballar més. Creiem que això respon a interessos de partit i que no 

s’ha buscat ni el consens ni el treball conjunt. S’ha treballat amb presses i per tràmits 

que toquen. També trobem a faltar un lideratge polític sobre aquests grans temes de 

ciutat a nivell de cultura.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon al 

Sr. Safont-Tria, respecte als cubicles que s’han de reconstruir davant l’edifici, 

que efectivament els cubicles no s’han tractat en els treballs realitzats fins ara 

d’aquest avantprojecte, però sí que es recull la seva reconstrucció, tal com es 

pot veure a la valoració econòmica aproximada que figura a l’avantprojecte.  

Els diners amb què es porta a terme la realització de la Casa de la Cultura 

Popular, els aporta la locomotora comercial, és a dir, El Corte Inglés. No 

estem gastant diners municipals, sinó que estem complint amb un conveni 

que va signar aquesta concessionària a través d’un concurs que es va fer. 

Tenim un pressupost del qual no podem excedir i els cubicles, si bé es 

reconstruiran, el que no està previst en aquest moment és acabar-los per 

dins i poder-los donar un ús immediat. No obstant això, en el moment que hi 

hagi disponibilitat econòmica per fer-ho, es portarà a terme en la línia que ha 

expressat el Sr. Safont-Tria. 

Dir al Sr. López que el seu discurs ha ratllat la demagògia. En tot cas, el 

compromís hi és —27 de 27 regidors el van votar—, i el que estem fent és 

complir amb els deures que tenim. Aquests deures s’han de fer per poder 

obrir el centre comercial, que és el que vostè demana al capdavall. 

El model de gestió és un compromís amb la taula de treball de cultura 

popular de que paral·lelament a la redacció del projecte executiu, és a dir, el 

projecte bàsic, que és el que a partir d’ara i en els propers mesos ha de 

treballar el Servei d’Equipaments Municipals, es realitzarà des de la Direcció 

de Cultura, tal com ha quedat reflectit a les reunions de les taules de treball i 

dilluns passat mateix. En aquesta línia estem treballant.  

Alguns dels aspectes que la Sra. Calvo expressava queden respostos pel 

propi pla d’usos. El model de gestió, no, és cert; s’ha de treballar després.  

Sobre la impossibilitat de realitzar els balls de gegants, ara a Can Marfà 

tampoc es poden fer per l’alçada i, per tant, els grans assagen a fora. D’altra 

banda, dilluns passat es va recollir aquesta demanda perquè pugui ser més 

baix el magatzem i també una de les tres sales que hi ha a la planta baixa de 

l’edifici. Tot s’està estudiant per buscar solucions. 
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Per acabar, l’edifici té uns condicionants, està catalogat, té unes parets que 

no podem tocar i hi ha unes columnes que tampoc es poden tocar a la planta 

baixa i al primer pis i, per tant, hi ha algunes coses que efectivament són 

irrealitzables.  
 
 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. Fernàndez que fa no res han 

retirat un dels punts que havia de fer possible materialment la construcció d’aquesta 

Casa de la Cultura Popular, concretament el punt 12. Es convoca els portaveus per 

parlar de la urgència d’aquest conveni i resulta que avui, quan això podia ser el 

desllorigador material perquè comencéssim a parlar de debò d’aquest equipament, 

desapareix de l’ordre del dia del ple. És que, en la línia del que deia el Sr. López, ens 

ho posen realment difícil, perquè fins i tot parlar del pla d’usos quan no sabem com 

quedarà aquest conveni es fa del tot surrealista.  

 
 
 
 

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

aclareix al Sr. López que el seu vot al ple del 7 de març del 2013 no és que fos 

contrari, sinó que va ser contrària l’argumentació.  

 
 
 

 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, pregunta al 

govern per què han portat aquest tema al ple. Des de quan els avantprojectes vénen 

als plens municipals? És necessari el tràmit? En absolut. Per tant, l’únic que han 

buscat vostès amb aquest tema és fer-se la foto abans de les eleccions. Tirar 

endavant un equipament com és la Casa de la Cultura Popular i poder fer una nota 

de premsa demà per explicar-ho. I és legítim, però no ens en facin coresponsables.  
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El nostre compromís va ser donar suport a aquest conveni i encara el mantenim tan 

intacte com el primer dia, però no ens facin anar més enllà ni fer actes de fe cada dia. 

En principi, ens hi abstenim.  

 
 
 

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

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) 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 (2) i corresponent al regidor no 
adscrit (1). 

Abstencions: 14,   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). 

 
 

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

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
Via Pública 
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15   - ESTIMAR PARCIALMENT LES AL•LEGACIONS 

FORMULADES CONTRA LA IMPOSICIÓ DE 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 12 de març de 2014, es va incoar expedient 
sancionador a Álex Pérez Santana, per la comissió d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’informe emès en data 26 de novembre de 2013 per Salut Pública. 
SEGON.- En data 9 d’abril 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.- En exercici de la facultat concedida, Álex Pérez Santana, en data 24 
d’abril de 2014, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per 
l’instructor/a. 
 
FETS PROVATS: 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada 
entenem el següent: 
 
El senyor Pérez manifesta en el seu escrit d’al·legacions que és el propietari del gos, 
que per motius laborals ha estat fora del municipi, i que quan ha tornat s’ha trobat 
amb la notificació de la incoació del present expedient de data 12/03/14. 
Que recentment ha rebut la notificació de la proposta de resolució, i que en aquests 
moments està buscant l’assegurança que li requereixen per tramitar la llicència 
municipal pertinent. 
 
Que no té intenció de incomplir les seves responsabilitats legals com a propietari del 
gos, i ens sol·licita una ampliació del termini per tal de poder regularitzar la situació. 
 
Consultat en data 10/06/14 el present expedient amb la Secció de Salut Pública, en 
relació a si l’interessat havia procedit a regularitzar la situació, resulta que segons 
informe de data 6/06/14 emès per la Cap de la Secció de Salut Pública, el senyor 
Pérez va sol·licitar en data 5/05/14 la llicència per a la tinença i conducció de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe favorable de la Cap de la Secció de Salut, en relació a la concessió de 
la llicència per a la conducció de gossos perillosos vers el senyor Pérez, aquesta part 
ha d’estimar parcialment les al·legacions presentades, minorant l’import de la 
proposta de sanció a 1.202,02 €. 
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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’informe emès en data 26 de novembre de 2013 per Salut Pública, 
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 posseeix un gos de raça Staffordshire Bull Terrier. 
Es complien les condicions següents: 

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Álex Pérez Santana 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 
Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
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. 
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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 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per Álex Pérez Santana, 
pels motius recollits en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 1.202,02 euros a Álex Pérez Santana, per la 
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’han presentat una 

Moció d’Alcaldia per la qual s’ha de reestructurar les Comissions Informatives 

Municipals per donar cabuda al regidor no adscrit Sr. Juan Gabriel Ponce López que 

passa a tenir el vot ponderat que li correspon, i assistir a totes les Comissions 

Informatives, així que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió 

plenària :  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26). 

 
 
 

MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES MUNICIPALS. 
 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 
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“Per acord plenari de 14 de juliol de 2011 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Mataró en data 30 de juny 
de 2014 decideix per unanimitat dels seus membres la expulsió del grup municipal de PxC a 
l’Ajuntament de Mataró del regidor Juan Gabriel Ponce López. 
 
En data 1 de juliol de 2014, la Sra. Monica Lora Cisquer, Portaveu del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya presenta escrit en el que sol.licita que el Sr. Juan Gabriel Ponce 
López (PxC) sigui substituït pel regidor Carlos Fontbona Gil en totes les Comissions 
Informatives Municipals de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Sense perjudici de l’anterior el Sr. Juan Gabriel Ponce López formarà part de les Comissions 
Informatives i de la Comissió de Comptes, com a regidor no adscrit. Com sigui que les 
Comissions Informatives i la de Comptes funcionen pel sistema de vot ponderat, el Sr. Ponce 
ponderarà com a 1 vot. 
 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de Plataforma 
per Catalunya, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals següents:  
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Pre sident :  Ramon Reixach i Puig  (CiU) 

Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU) 
Vocals :  Montserrat López Figueroa (PSC) 
   Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 

José Manuel López González (PPC) 
Suplent:José Luis Calzada Olmedo (PPC) 

   Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent:  Carlos Fontbona Gil (PxC) 
   Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
   Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 

 
 

 CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 
President:  Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

Suplent:  Pere Galbany i Duran (CiU) 
Vocals:  Ivan Pera Itxart (PSC) 

Suplent: Carlos Fernández Báez (PSC) 
Florentina Torres Fernández (PPC) 

   Suplent:  José Manuel López González (PPC) 
   Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent: Carlos Fontbona Gil (PxC) 
   Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
   Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 
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 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

 
President:  Miquel Rey i Castilla (CIU) 

         Suplent:    
Vocals:  Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 
   Suplent: Carlos Fernández Báez (PSC) 
   Marco A. Fernández Dominguez  (PPC) 
   Suplent: Berta Azpericueta Sánchez (PPC) 

Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent: Carlos Fontbona Gil (PxC) 
   Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 

Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 

   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 
 
 
 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 
President:  Montserrat Rodriguez i Sánchez (CIU) 

Suplent:  Núria Calpe i Marquet (CiU) 
Vocals:  Francesc Melero Collado (PSC) 
   Suplent: Juan Antonio Ciller López (PSC) 

Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC) 
   Suplent:  Flori Torres Fernández (PPC) 

Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent:  Carlos Fontbona Gil (PxC) 

Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 

   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 
 
 
 
Segon.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials:  
 
 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 

de la Corporació.  
 

President:  Ramon Reixach i Puig  (CIU) 
Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU) 

Vocals:  Montserrat López Figueroa (PSC) 
   Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 

José Manuel López González  (PPC) 
   Suplent:  Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC) 

Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent:  Carlos Fontbona Gil (PxC) 

Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 

   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 
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 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 
totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 

 
President : Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

         Suplent:  
Vocals:  Carlos Fernández Báez (PSC) 
   Suplent: Montserrat López Figueroa (PSC) 

José Manuel López Gónzalez (PPC) 
Suplent:  Florentina Torres Fernández (PPC) 
Monica Lora Cisquer (PxC) 

   Suplent:  Carlos Fontbona Gil (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 

   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
   Juan Gabriel Ponce López (regidor no adscrit) 
 
 
 

 
 
 
 

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

anuncia el seu vot favorable, perquè això implica la modificació també del seu grup 

municipal, però no perquè estigui d’acord amb la participació en aquesta comissió del 

regidor no adscrit.  

 
 
 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, hi votarà en contra. Vull anar a les 

comissions, evidentment, però moralment crec que hi he de votar contràriament.  

 
 
 

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable i manifesta que en algunes comissions per 

part de PxC o bé hi havia el Sr. Ponce o no hi havia ningú.  

 
 
 

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

reconeix que a la comissió de Promoció Econòmica, sobretot per distància amb el 

seu habitatge i per motius familiars, a ella no li anava bé assistir i ho delegava en el 



 58

Sr. Ponce. Però no he de donar més explicacions, ja que quan falto normalment 

sempre m’excuso.  

 
 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, contesta que no és cert que la Sra. 

Lora li hagués delegat aquesta tasca. Que es mirin les actes per veure on assisteix i 

on no assisteix la portaveu de PxC.   

 
 
 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  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 (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (2), 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: 1,   corresponent al regidor no adscrit . 
Abstencions: Cap.  
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA MATARÓ 

PER TAL DE QUE MATARÓ ESDEVINGUI CIUTAT “GAY 

FRIENDLY”. 
 

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

Catalunya, informa que queda retirada aquesta proposta.  

 

 

 

17 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA DE REBUIG DE LA 

MONARQUIA ESPANYOLA I A FAVOR DEL REFERÈNDUM DEL 

9 DE NOVEMBRE.   
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’abdicació del Rei d’Espanya és el resultat de l’esgotament del règim de la 
Transició, que va consistir en un pacte entre els franquistes i les cúpules dels 
sindicats i organitzacions polítiques de l’oposició democràtica a la Dictadura 
franquista, tot renunciant als seus principis republicans, socialistes i 
d’autodeterminació. 
 
Quaranta anys després la mobilització popular a favor de la independència dels 
Països Catalans ha sacsejat l’escenari polític i davant d’aquesta situació, els poders 
fàctics de l’Estat, aposten in extremis, amb una política de maquillatge, substituir el 
Cap de l’Estat amb la falsa idea que es trobaran solucions a la crisi i tot tornarà a ser 
com abans. 
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Ara, igual que fa quaranta anys, la disjuntiva continua sent reforma o ruptura 
democràtica. Emperò, l’experiència històrica i, sobretot, els greuges dels últims 
temps, ens demostren que Espanya no es pot reformar en un sentit plurinacional, que 
la nostra identitat nacional i el nostre futur econòmic estan condemnats si continuem 
lligats a un estat, que ja sigui monàrquic o republicà, no ens respectarà mai. 
 
En aquest sentit, manifestem el nostre rebuig a la Monarquia, perquè és el símbol 
d’una Constitució espanyola que no ens representa ni respecta. 
 
A través de la Constitució espanyola i de lleis a fetes a mida de forma exprés, La 
Monarquia està blindada davant la justícia a la qual tots els ciutadans hem de retre 
comptes excepte la família Reial, la qual cosa contradiu el principi d’igualtat. 
 
En contrast amb l’actual situació de crisi econòmica que pateix la majoria de la 
població, la família Reial espanyola ha acumulat, en pocs anys i amb una manca total 
de transparència, una de les fortunes més importants d’Europa. 
 
Una àmplia majoria de la societat catalana manifesta el seu rebuig a la Monarquia 
espanyola i referma els valors republicans del poble català: justícia, igualtat, 
solidaritat, democràcia i laïcitat. En l’actual context històric, aquestes aspiracions 
republicanes passen per la consecució del referèndum sobre la independència el 
proper nou de novembre com a fita per a la construcció de la república catalana 
independent. 

 
Prioritzem la celebració del referèndum del 9 de novembre sobre el futur polític de 
Catalunya, perquè considerem que és allò que ha reclamat el poble, perquè amb 
l’exercici del dret a decidir iniciarem un procés constituent, no sotmès als tripijocs de 
la política espanyola, i perquè la plena sobirania del poble català és, ara mateix, l’únic 
escenari possible per a la consecució d’una República. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels acords següents: 

 
1. L’Ajuntament de Mataró referma el seu compromís amb la celebració del 
referèndum del 9 de novembre en els termes establerts pel Parlament de Catalunya, 
com a via per a la superació del marc jurídic i polític espanyol i per a la consecució 
d’una República Catalana Independent. En aquest sentit l’Ajuntament donarà suport i 
col·laborà en les tasques organitzatives i de seguretat per tal de garantir que el proper 
9 de novembre les Urnes estaran disponibles als col·legis electorals perquè la 
ciutadania pugui decidir. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró col·laborarà amb les entitats ciutadanes que de forma 
voluntària actuïn per impulsar i garantir que el proper 9 de novembre se celebrarà el 
referèndum de forma pacífica, participativa, democràtica, transparent i vinculant. 
 
3. L’Ajuntament de Mataró no penjarà a la sala de Plens la foto del Rei espanyol 
Felipe VI de Borbón. En cas de veure’s obligat per imperatiu legal a penjar la foto, es 
penjarà el retrat cap per avall fins al dia de la independència en senyal de rebuig, tal 
com fa el museu de la ciutat de Xàtiva cremada per ordre de Felipe V. 
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4. Enviar aquest acord a la casa Reial espanyola, al govern espanyol, al govern de la 
Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis.” 

 
 

 
 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, comença dient que li agradaria 

saber qui podrà votar, perquè molts ciutadans espanyols es podrien empadronar a 

Catalunya i potser acabaria sortint que no. Vostè diu que no penjarà a la sala de 

plens la foto del rei. Jo no sóc monàrquic, però si no volen el quadre me l’emporto i el 

posaré a casa meva.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el seu partit ha estat contrari a 

aquest relleu automàtic del cap d’Estat, mitjançant una llei orgànica sense obrir 

l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre sobre quin model d’estat 

volem. Aquest és un moment únic, històric, per capgirar-ho. Era i és un moment idoni 

per reclamar l’adveniment de la república, una forma d’estat que nosaltres defensem 

per la defensa que aquesta fa dels ideals de justícia, llibertat, igualtat, fraternitat i 

laïcitat, que conformen l’ADN de la nostra formació.  

Compartim amb la proposta de la CUP aquest fi de règim que suposa l’abdicació del 

rei Joan Carles de Borbó, un model d’estat que ha regnat durant més de 40 anys i 

que s’ha demostrat esgotat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir. 

Una demanda de la reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum on sigui 

la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots allò que afecta les seves vides 

i on puguin decidir quin sistema polític, model econòmic i model de societat desitgen 

és el que reclamem molts ciutadans, perquè pensem que cal un procés constituent on 

puguem decidir-ho tot. I, a més, des del meu grup ens reafirmem en la necessària 

continuïtat del procés de consulta sobre el futur polític de Catalunya. Una consulta 

que ens ha de permetre decidir quin tipus de forma d’estat vol la ciutadania, perquè el 

9 de novembre hem de tenir una consulta sí o sí. I ha de ser, doncs, la ciutadania qui 

lliurement, democràticament, decideixi el seu futur, i nosaltres apostem decididament 

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

basant-se estrictament en els acords que avui es porten a votació, manifesta que 

alguns d’ells són acords que ja s’han votat —o molt similars— en aquest ajuntament 

mitjançant propostes de resolució o declaracions institucionals. Els acords d’aquesta 

proposta són discriminatoris i antidemocràtics i nosaltres, com a persones 

democràtiques, no podem votar-los favorablement.  

Dic això perquè es parla del referèndum del 9 de novembre com una cosa totalment 

democràtica, mentre que no ho és. Tenint en compte que la secessió és quelcom que 

afectaria tot Espanya, el més lògic i democràtic seria que votéssim tots els afectats, 

és a dir, tots els que es puguin veure afectats per aquesta secessió. Aquest 

referèndum que vostès defensen i proposen és un referèndum que no engloba tot 

l’Estat. Com que aquesta proposta discrimina altres regions de l’Estat, la votarem 

contràriament.  

 

 
 

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

Catalunya, no està d’acord amb l’afirmació que tota república és democràtica i tota 

monarquia és totalitària. Hi ha exemples de tot arreu del món. Sr. Safont-Tria, m’ha 

agradat molt que vostè hagi presentat aquesta proposta de resolució, perquè el deixa 

malament. El deixa malament donat que vostè i el Sr. Martínez van fer una roda de 

premsa dient que els l’havien vetada i que no es volia debatre aquest tema. Avui 

queda clar que no es va debatre perquè no es va entrar ni en temps ni en forma. A 

més, és calcada, en tota la part expositiva i en alguns dels acords, a la proposta que 

vostè va entrar dues setmanes abans com a declaració institucional.  

Vostès ens demanen aquí que ens saltem la legalitat i té el dret de fer-ho, però avui 

ens ha fet retirar el punt 8 de l’ordre del dia en nom d’un decret de les lleis 

espanyoles. Vostè s’agafa a allò que li convé, doncs, i, per tant, el que li demano és 

coherència. Em sap greu perquè ja s’ha dit i és un tema que l’hem tractat moltes 

vegades. A vostè políticament li interessa però nosaltres tenim l’obligació de posar-lo 

en evidència. Sembla que vostè no tingui més idees i que Mataró l’importi poc. 

Aquests temes els haurien de debatre els seus tres diputats al Parlament de 

Catalunya enlloc de portar-los aquí reiteradament.   
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D’altra banda, el que facin els senyors de Xàtiva em preocupa molt poc, perquè sóc 

de Mataró. El problema que té la història és que interpretar-la a tres-cents anys vista, 

amb la mentalitat d’ara, és complicat.  

Respecte al nostre vot, evidentment serà contrari. Fixi’s que ni tan sols el Sr. Martínez 

ha estat capaç de subscriure-li la proposta. Aquesta és la barbaritat que vostè ha 

portat aquí avui. M’és igual que aquí hi hagi el retrat de Felip VI o no, perquè aquest 

no és un debat nostre. És un debat sobre legalitat, que a vostè li va bé quan li convé. 

Quan li va convenir, se’n va anar als tribunals espanyols per aturar això que estàvem 

discutint ara fa un moment i els jutges espanyols li van donar la raó en un dels punts, 

i aleshores li va anar bé.  

Vostè presenta aquesta proposta de resolució per complir amb el seu electorat, però 

jo prefereixo portar a la sala de plens temes que tenen a veure amb la meva ciutat.   

 

 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

contrari del seu grup a la proposta de la CUP. Si avui ens haguessin portat una 

proposta de resolució per reclamar un referèndum sobre la forma del cap d’Estat, 

segurament hi haguéssim donat suport. Nosaltres no tenim per què amagar-nos, 

almenys jo, dels meus principis republicans. Però vostès porten aquí un poti-poti de 

coses diferents que poc tenen a veure entre elles segons la nostra lògica.  

D’entrada, quan vaig rebre la proposta de resolució, la vaig començar a llegir i amb el 

primer paràgraf ja en vaig tenir prou, tot i que vaig llegir-la tota. Sembla una absoluta 

falta de respecte històric cap a aquells vells militants dels partits democràtics i els 

sindicalistes que van patir en primera persona la dura repressió de la dictadura 

franquista. Dir que van fer un pacte em sembla inversemblant. La història es pot llegir 

de moltes maneres i en aquest país hi ha un referèndum que sempre passa molt 

desapercebut, i és el de l’any 76, que es va dir “el de la reforma” o “el de la ruptura”. 

Jo tenia 21 anys i per primera vegada podia anar a votar i no hi vaig anar, perquè 

estava per la ruptura democràtica, i els que estàvem per la ruptura no vam anar a 

votar i vam perdre aquell referèndum. Per tant, la majoria de la ciutadania va decidir 

una altra cosa, que era iniciar un procés de reforma democràtica que ens portés a un 

estat de dret. I a mi les coses m’haguessin agradat d’una altra manera.  
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Vostè parla de la Constitució i jo ho he dit en públic i en privat, de paraula i per escrit, 

la Constitució està caducada, tant en l’àmbit territorial com en el social, perquè va 

respondre a una conjuntura política molt determinada i a les necessitats que tenia 

aquell moment aquest país, que són molt diferents de les actuals, bàsicament perquè 

el país és un altre. Afortunadament, en moltes coses ha canviat a millor.  

Per tant, per a mi la Constitució no és res més que un pacte polític que ens ha servit 

per durant 40 anys tirar endavant la democràcia en aquest país, i ara necessita una 

profunda revisió, on hi caben moltes coses, també el dret a decidir dels catalans o de 

qualsevol altre poble d’Espanya.  

El tema del quadre del rei, que en definitiva és l’excusa perquè això vingui com a 

proposta de resolució, fa una certa gràcia, però segurament la fa a Xàtiva i amb la 

perspectiva de 300 anys. Aquí, des del punt de vista institucional, intentarem ser 

correctes i respectarem els símbols, ens agradin o no, que toquen legalment. Per 

tant, quan posin el retrat del rei Felip VI l’hauran de posar com toca i ja està, i no hi 

donarem més voltes, o volem tornar a obrir velles polèmiques com les de les 

banderes? És curiós però des del 2011 no han tornat més propostes de resolució 

sobre les banderes. De què va servir tota aquella polèmica? 

Podem estar d’acord o no, podem opinar, però sabem que al davant hi ha la llei 

actual. Que s’ha de canviar? Sí, però no amb propostes de resolució com aquesta, 

que no ajuden a avançar. No dic que no interessin els ciutadans, però no tenen 

recorregut. 

Per a la consulta del 9 de novembre s’hauran de fer moltes més coses. S’haurà de 

convèncer molta més gent i buscar l’encaix legal, sigui per la via de la Llei de 

consultes o perquè l’Estat l’acabi autoritzant, però no amb aquesta mena de 

propostes. Nosaltres no hi donarem suport, com ja he dit.  

 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, considera que el 

seu partit ja ha demostrat prou el compromís amb la consulta del 9 de novembre i la 

seva priorització de la consulta per sobre d’altres temes que afecten la resta de 

l’Estat, com és el sistema d’organització política que es vulgui adoptar. Malgrat tot, no 

podem votar aquesta proposta perquè això faria referència només a un punt dels 
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acords proposats, però no podem compartir la resta d’acords de cap de les maneres. 

Per això no podrem donar suport a la proposta de resolució presentada.  

D’altra banda, la proposta va venir a la Junta de Portaveus i va quedar clar que el 

que vostè portava era una declaració institucional. Si era això havia estat presentada 

fora de termini. Allà vostè es va comprometre a fer un redactat nou, però el que ens 

torna a portar és una altra declaració institucional encoberta.  

Per tot plegat, el nostre vot serà d’abstenció.  

 

 

 

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

Popular, explica que han presentat aquesta proposta bàsicament per reafirmar que el 

dia 9 de novembre l’objectiu de la consulta no es desvia. S’ha intentat mediàticament 

des de l’Estat desviar l’atenció i obrir portes per altres camins i nosaltres creiem que 

hem d’insistir que el camí passa per un referèndum per avançar cap a la consolidació 

de la nostra sobirania. Celebro que des de l’espanyolisme es reconegui que l’única 

manera que tenen de guanyar el referèndum és empadronant mitja Espanya a 

Catalunya. Això demostra quin és el talant democràtic d’aquest espanyolisme 

intolerant. Aquí s’ha parlat de legalitat, però una cosa és la legalitat i una altra la 

democràcia. Sobre la legalitat, aquí si ens convé tenim institucions per dotar-nos de 

la legalitat que faci falta, i la democràcia es dóna quan el poble decideix lliurement.  

Sr. López, vostè deia que li era igual que hi sigui o no la foto del rei i que aquest és 

un debat estèril, però no és veritat. En aquesta mateixa sala, fa només una setmana, 

vostè va amenaçar el govern dient-los que si no posaven la foto del rei votarien en 

contra dels comptes anuals de l’empresa AMSA. Ho va dir vostè. Per tant, sí que li 

importa el tema de la foto.  

Parlava d’interpretar la història, però vostès del partit PP l’únic que han fet ha estat 

falsificar una història que demostra que en aquest país van rebre de valent a costa 

de les agressions de les tropes borbòniques. 

Respecte al Sr. Baron, nosaltres podem dir el que vulguem, sinó vagi a les 

hemeroteques i comenci a esbrinar què va passar en aquesta transició política. El Sr. 

Xirinachs, ja desaparegut, en el seu llibre “La traïció dels líders” explicava molt bé els 

pactes que hi va haver en aquest país i que van frustrar tot un seguit d’anhels i 

reivindicacions que al final van quedar destruïts. Vostè parlava de reformar la 
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Constitució, però les terceres vies són vies mortes, atzucacs, no tenim cap altra 

elecció: o ens quedem en aquest país d’involució constant en què d’una manera 

accelerada estan tirant endavant polítiques centralistes i reformes de lleis com 

l’avortament, els matrimonis gais, etc., o marxem. Espanya està en caiguda lliure.  

Senyors de CIU, vostès parlen de compromís amb una consulta, però quin 

compromís és aquest quan el seu president, l’Artur Mas, va participar de la coronació 

del rei Borbó? Aquesta no hauria de ser l’actitud d’algú que voldria encapçalar un 

procés cap a la independència.  

El que hauríem de fer és començar a redactar la Constitució d’aquesta república, que 

evidentment ha de ser catalana, democràtica, independent i laica i ha de comptar 

amb la participació de totes les sensibilitats polítiques que hi ha en aquest país. Jo 

lamento sincerament que vostès no hi votin favorablement i que no sigui una 

proposta que tingui el suport dels grups municipals, però és el que tenim i 

continuarem insistint en aquest camí. Segur que d’aquí a un temps això ho veuran 

molt diferent.  

 

 

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

Catalunya, explica que tenia deu anys quan va morir el dictador. És veritat que el 

meu partit probablement ha fet un camí que va de la nit al dia amb tot aquest procés, 

però el que jo lamento és que hi hagi gent com vostè que sigui incapaç de reconèixer 

que sense aquest camí vostè i jo no seríem aquí ni podríem estar parlant. Que 

s’entesti a parlar del que va passar fa tres-cents anys no toca i, si vol parlar d’història, 

de barbaritats se’n van cometre a tot arreu. Hi ha una teoria que corre que diu que 

tota l’aristocràcia barcelonina el 1713 estava aquí a Mataró i que algú havia ordenat 

que els degollessin. El que em sap greu és que vostè sigui tan sensible a això que va 

passar fa tres-cents anys i sigui incapaç de reconèixer que tota la cúpula d’UCD al 

País Basc la van eliminar en aquesta transició. Només queda viu el Sr. Jaime Mayor 

Oreja, perquè a la resta els van assassinar.  

Segurament s’han de canviar moltes coses i la Constitució no és la Bíblia, clar que 

s’ha de canviar, però també li dic que les constitucions dels països més avançats del 

món són les que menys canvien. 

D’altra banda, no parli vostè en nom de tots els catalans. A mi no m’hi posi perquè jo 

represento a bastanta més gent que vostè, li agradi o no. Aquí jo represento més del 
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doble de persones que vostè. Finalment, a mi m’agrada la cordialitat, l’educació i el 

respecte institucional, perquè em molesta molt no haver vingut dilluns, quan va venir 

un conseller de la Generalitat a signar el Llibre d’Or, a rebre’l, perquè fa quinze dies 

el president de la Generalitat, el meu president també, es va negar a aplaudir el cap 

de l’Estat, que també em representa. És la primera vegada que jo, com a portaveu 

del PP, no hi he anat quan ha vingut algú de fora, del partit que sigui. Pel bé de tots, 

siguem respectuosos. I si parlem de xantatges i de condicionar el vot, hem tingut un 

bon exemple aquesta tarda amb un punt que s’ha retirat i un altre que no ha sortit.   

  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, agraeix al Sr. 

Safont-Tria la seva segona intervenció. No era la República, era una altra cosa. Ho 

ha dit vostè clarament. Per tant, tampoc no s’entenia aquella urgència del ple passat. 

D’altra banda, vostè és un gran defensor de l’Espanya única, perquè parla dels 

espanyols com si tots fossin iguals. Parla de la Llei de l’avortament i del matrimoni 

homosexual i jo li vull recordar quins governs van tirar endavant aquestes lleis i ho 

van votar els diputats catalans i també els espanyols.  

Per tant, no val aquesta confrontació de nació contra nació. Es pot filar molt més prim 

i es pot ser políticament de pensament més complex. Anar sempre al simplisme porta 

a coses com aquestes. Una mica més de rigor a l’hora de dir determinades coses. I la 

majoria decideix aquí i fora d’aquí i en el marc del qual ens hem dotat, que és 

absolutament revisable i, fins i tot, dinamitable. Al final, el marc que tenim és el 

resultat de la història, de les voluntats i les no-voluntats, de les imposicions, de les 

guerres i dels matrimonis, etc., i no té per què ser etern. Serà la voluntat dels pobles 

qui decideixi quin és el marc de relació que hem de tenir amb Espanya, amb França, 

amb la Unió Europea i amb la resta del món. Per tant, no donem res per definitiu.  

Ja li he dit abans, no li donarem suport.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular.  
Vots en contra: 16, corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 
als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit (1). 

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2). 

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
18   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE ELS DEUTES D’ALGUNS 

CONCESSIONARIS DE GUINGUETES DE LA PLATJA AMB 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons diverses informacions publicades als mitjans de comunicació locals, les 
diferents concessions de guinguetes de la platja acumulen fins a 150.000 euros de 
deute amb l'Ajuntament de Mataró. Segons s'ha publicat, tres de les sis guinguetes 
han rebut l’avís de no poder obrir. Davant aquesta situació, cada guingueta té una 
llista d’espera que permetria que el segon de la llista pugui obrir, però les 
substitucions s'acaben de produir. 
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Segons s'ha publicat, en el cas, per exemple, de la guingueta "El Diablo Tun Tum", si 
corre aquesta llista d'espera el proper adjudicatari seria el mateix propietari d'aquest 
negoci, però en aquest cas a títol individual, i no a nom de l'empresa de la seva 
propietat que gestionava el negoci. 
 
Mentrestant, altres propietaris dels negocis de concessió de les guinguetes estan al 
corrent de pagament de les seves obligacions vers l'Ajuntament de Mataró. 
 
En virtut de tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA.- Quina és la quantitat exacta del deute que les empreses concessionàries 
de les guinguetes de la platja tenen amb l'Ajuntament de Mataró? Quina quantitat deu 
exactament cada negoci? 
 
SEGONA.- Quines accions té previst portar a terme l'Ajuntament de Mataró per tal 
d'aconseguir cobrar els deutes? 
 
TERCERA.- Té constància l'Ajuntament de Mataró que a la llista d'espera de les 
concessions de les guinguetes hi ha, a títol individual, alguna persona que fos 
propietària de l'empresa que fins ara gestionava la concessió? En cas afirmatiu, creu 
el govern que es tracta d'una pràctica correcta? Què pensa fer el govern?” 
 
 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, explica 

que aquests espais de les tres guinguetes que no han estat renovats són espais que 

han estat ocupats pels següents que estaven a la llista i, per tant, tenim un front 

marítim que va millorant i va essent més atractiu cada any. A més, aquest any, 

gràcies a les accions de seguiment fetes, sabem que la gent que hi ha compleix. 

En resposta a la primera pregunta, dels concessionaris que ara hi ha —sense 

comptar els tres que ja no han pogut muntar el seu negoci, entre altres coses, per 

impagament— només hi ha 1.450 euros pendents, que és un aplaçament que 

entenem que es resoldrà en breu (tot això ho gestiona la Diputació). Els tres 

concessionaris que ja no hi són deuen encara 125.000 euros, la qual cosa és 

totalment inacceptable. 

Quines accions tenim previst dur a terme? Això està cedit a l’ORGT i la Diputació ja 

ha pres accions, en alguns casos judicials, i hi ha hagut embargaments. Haurem de 

treballar per modificar el plec actual de manera que el nou plec, el del 2015 al 2019, 

garanteixi que això no pugui tornar a passar.  
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Pel que fa a la tercera pregunta, la veritat és que és èticament inacceptable però és 

ineludible legalment, perquè el plec que tenim publicat actualment ho permet. Per 

tant, no ho hem pogut evitar, però sí que hem exigit als concessionaris que es troben 

en aquest cas que es posin al dia perquè ho tindrem en compte en el proper plec i 

treballarem perquè la seva puntuació a nivell d’experiència sigui nul·la o la mínima 

possible.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana al Sr. Rey que li aclareixi si els tres 

concessionaris als quals no se’ls ha renovat la concessió se’ls ha denegat la 

renovació en ple impagament de quotes.  

Diu que s’ha emès una ordre a través de la recaptació de la Diputació per intentar el 

rescabalament del deute, però no ens ha dit si això ha donat resultat o no i si tenim o 

no algun retorn d’aquesta denúncia feta a través de la Diputació. 

Què és el que no deia clarament el plec que tenim ara respecte al tema de la 

renovació? El que no entenem, Sr. Rey, amb tota la cordialitat, és per què hem trigat 

tres anys a denunciar o portar les concessionàries davant de l’òrgan tributari. Si és 

responsabilitat seva, nosaltres creiem que hi ha hagut una desídia que ens perjudica 

en aquests moments en 125.000 euros no recaptats. Caldria que vostè fos més 

curós, perquè tres anys d’acumulació de deutes és un temps massa inacceptable.  

 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, respon 

que de seguida que n’han tingut coneixement s’ha actuat amb tota la diligència que 

s’ha pogut. Abans no se’n tenia coneixement, la qual cosa és totalment inacceptable; 

estic d’acord amb vostè. Per això també hi ha hagut canvis a nivell tècnic respecte 

d’això. Les accions les està duent a terme la Diputació i l’ORGT té obert tot un procés 

judicial sobre el qual desconec si ja s’ha pogut cobrar alguna part d’aquests 125.000 

euros. Hi ha un exconcessionari que deu diners del 2011, 2012 i 2013; un altre que 

deu del 2012 i 2013; i el tercer que només deu del 2013. Per tant, són diferents 

processos. Estarem molt pendents i els anirem informant puntualment. 
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Respecte al plec, era un plec poc clar sobre com s’havia de fer la renovació i 

permissiu amb el tema de les inspeccions, etc. Ens hem trobat que en algun moment 

això podia ser positiu, però d’altra banda era massa permissiu i tres dels onze 

concessionaris n’han abusat. Els vuit restants duen a terme la seva activitat com cal. 

Haurem de treballar en el proper plec perquè això no ens torni a passar. 

 

 

 

 

 

 

19  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ PER AL 

SOSTENIMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE 

MATARÓ. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 

“El Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya per l’Educació a Catalunya va 
presentar la darrera setmana, al Parlament de Catalunya, diverses accions jurídiques 
per exigir al Govern de la Generalitat el finançament de les escoles bressol 
municipals. 
 
Aquest Fòrum compta amb una setantena d’alcaldes i alcaldesses de diversos 
municipis catalans que representen una població de dos milions de persones. 
  
Aquests municipis exigeixen al Govern de la Generalitat que compleixi amb els 
compromisos adquirits a partir de convenis signats i pressupostos assignats per el 
curs 2011-2012, que van ser signats l’any 2013. I degut a l’incompliment produït en 
l’assignació de la subvenció acordada en els corresponents convenis han anunciat 
que iniciaran la reclamació del seu finançament per la via del recurs contenciós 
administratiu. 
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Entre les accions jurídiques que han emprés, el Fòrum ha plantejat que cadascun 
dels ajuntaments que tenen signat el conveni per al finançament de les escoles 
bressols municipals amb la Generalitat per al curs 2011-2012 facin un primer escrit 
adreçat a la Generalitat per reclamar el compliment del conveni. I en cas que la 
Generalitat no faci efectiu l’ingrés corresponent presentin un recurs contenciós 
administratiu. 
 
Aquests alcaldes i alcaldesses s’han posicionat a favor d’una educació de qualitat i en 
contra de les retallades que està patint l’educació i han denunciat que el finançament 
de les places de 0 a 3 anys ha passat en els darrers anys de 1.800€ per alumne i any 
a 0€ per part del Govern de la Generalitat, ja que és actualment la Diputació qui ha 
assumit una subvenció de 825€ per alumne i any, molt per sota de la quantitat 
prevista en els convenis signats. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta el següent PREC: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró, sumant-se a la iniciativa del Fòrum d’alcaldes i 
alcaldesses per l’educació, reclamarà per escrit al Govern de la Generalitat de 
Catalunya el compliment del conveni signat per al sosteniment de les escoles bressol 
de Mataró per el curs 2011-2012. 
 
SEGON.- En cas que no es faci efectiu l’ingrés corresponent, el Govern municipal 
iniciarà els tràmits per presentar un recurs contenciós administració per fer efectiu el 
compliment del conveni signat.” 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, accepta el primer 

prec. És un fet que estem reclamant des de les entitats municipalistes. En diferents 

moments s’ha reclamat que la Generalitat estigui on es va comprometre que estaria i 

compleixi amb les subvencions acordades.  

Recordar que no ens hem quedat orfes d’aquesta aportació, sinó que és la Diputació 

que ha fet un esforç enorme per fer front, si més no durant el present curs, a 

aquestes quantitats. 

Pel que fa al segon punt del prec, no el puc acceptar. Amb la Generalitat els 

ajuntaments intentem tenir la millor relació possible. Sabem com n’està de malament 

la Generalitat a nivell financer i, per tant, el que no podem fer és amenaçar la 

institució amb un contenciós-administratiu. El que volem fer és intentar seure a 

parlar-hi de com millorar la ciutat. 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que s’ha produït un trencament en el 

seguiment del finançament que s’havia previst a molts convenis del període anterior 

de govern, però hi ha un element important i és que els ajuntaments s’han quedat 

sols davant d’un repte col·lectiu que es va assumir, que era la creació d’una xarxa 

nacional de places d’escola bressol de 0 a 3 anys i que representava una manera 

d’entendre l’educació. Des del punt de vista comptable, i vostès ho han explicat 

moltes vegades, aquests 825 euros que rebem signifiquen molts diners menys 

perquè el municipi pugui assumir uns compromisos que havia adquirit amb la 

Generalitat.  

També li he dit moltes vegades que crec que a Mataró ho estem fent raonablement 

bé. Ha estat difícil mantenir el mateix nivell d’oferta d’escola bressol amb aquestes 

infidelitats financeres que el govern de la Generalitat ha realitzat. Em deixa 

desconcertada que no vulguin sumar-se a aquesta iniciativa tan col·lectiva (són més 

de 70 municipis), perquè hi ha base legal per reclamar allò que estava estipulat per 

conveni i que no s’ha complert. 

 

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

retallada de subvencions per a les escoles bressol ja va començar en l’època del 

Tripartit, en què es va passar dels 1.800 euros per nen a 1.600 euros. I des d’aquí 

han anat disminuint a causa de la situació financera amb què es va trobar l’actual 

govern de la Generalitat.  

A la nostra ciutat no hem repercutit aquesta disminució en les famílies, sinó que ha 

estat l’Ajuntament qui s’ha fet càrrec d’aquesta davallada en el finançament, a banda 

de la part que ve de la Diputació. 

D’altra banda, el que trobo a faltar per part d’aquest Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses 

és que també exigeixi a Madrid que compleixi amb tot allò que ha de complir. La 

Generalitat està molt mancada de finançament i Madrid hi té alguna cosa a veure.  

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, dóna suport a 

aquesta proposta d’iniciativa i lamenta que estiguem en aquesta situació.  
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El Sr. Galbany diu que als ajuntaments no els ha costat res perquè els diners vénen 

de les diputacions, però és que els diners de les diputacions són diners dels 

ajuntaments, del món local. Per suposat, si també s’ha de reclamar al govern de 

Madrid, ja poden comptar amb el nostre suport.  
 

 

 

20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN REFERÈNCIA AL 

CONTRACTE MATARÓ 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El mes d'abril de 2013 va donar llum verda al contracte Mataró, una modalitat de 
contracte per servei i obra per a majors de 44 anys, de 20h setmanals i amb 10h de 
formació a càrrec de l'Ajuntament de Mataró. 
 
Des de la CUP i la Coordinadora Obrera Sindical del Maresme es va denunciar el 
caràcter il·legal d'aquest contracte impulsat des del Consell Econòmic i Social. 
Enteníem que suposava una agressió contra els drets laborals i vulnerava la dignitat 
de les persones treballadores. 
 
El passat setembre de 2013, la CUP ja va formular una pregunta sobre el contracte 
Mataró al Ple municipal. El govern municipal va reconèixer que s'havia demanat un 
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per aclarir el termes 
legals del contracte Mataró. 
 
El contracte Mataró tenia una durada màxima d'un any i aquest ja s’ha complert. 
Creiem que ja és hora de fer una valoració institucional sobre la seva implantació i la 
seva utilitat per pal·liar els greus problemes d'atur estructural entre la població de més 
de 44 anys, que compta amb més de 19.000 persones desocupades a la nostra 
comarca.  
 
Després de les presentacions del contracte Mataró als mitjans de comunicació, no 
hem vist cap més aparició ni valoració de la campanya. Creiem que els ciutadans 
haurien de saber en què ha quedat tota aquella propaganda institucional del 
contracte Mataró, que suposadament havia de generar llocs de treball. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP formula les preguntes següents: 
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1. Quin va ser el dictamen de la Comissió jurídica de la Generalitat? 
 
2. S’ha formalitzat algun contracte Mataró? 
 

3. Quina valoració fa el govern dels resultats aconseguits del contracte Mataró?” 
 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, recorda 

que el Consell Econòmic i Social és un òrgan on hi ha dues patronals i dos sindicats, 

i el govern l’únic que fa és de secretaria. Els qui impulsen això i els donem les 

gràcies per fer-ho són UGT, CCOO, Fagem i PIMEC. Nosaltres com a ajuntament 

simplement els donem suport perquè tota iniciativa que serveixi per crear llocs de 

treball és benvinguda.  

Sobre el dictamen, abans de tot cal dir que en la seva formulació, Sr. Xavier Safont-

Tria, parla d’il·legalitat, igual que va parlar un representant, que se suposa que és de 

la COS, i que va generar un canvi del reglament del Consell Econòmic i Social, amb 

una intervenció més que desafortunada en un consell amb companys seus, altres 

sindicalistes. El que va sol·licitar la Fagem com a dictamen era un canvi formal de la 

modalitat de contracte, en cap cas es discutia si les 20 hores més les 10 hores o el 

contracte en general pogués ser il·legal.   

En resposta a la segona pregunta sobre si s’ha formalitzat algun contracte, 

desafortunadament no. I, a causa del soroll que es va crear per part d’algunes de les 

formacions polítiques i sindicats que aquí es mostren, n’hi havia alguns 

d’emparaulats que no van poder dur-se a terme. 

La nostra valoració és que cal seguir fent tot el possible per intentar reduir l’atur. Els 

propis representants de patronals i sindicats, quan va haver-hi aquest enfrontament, 

van reconèixer que és una oportunitat per a algú que està a l’atur. Per tant, és 

positiu. 

  

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

Popular, considera que el problema és que es tenen visions diferents. Nosaltres 

pensem que hem de denunciar aquestes pràctiques, perquè en aquest país quan es 

parla de competitivitat i de ser més competitius, malauradament s’està parlant de 
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reduir drets laborals, rebaixar sous, etc. Aquest no és el camí i les vies per solucionar 

l’atur estructural no poden anar encaminades a retallar drets socials que s’han 

aconseguit a través de moltes lluites sindicals. Sempre que continuïn insistint en 

aquesta línia, trobaran la nostra oposició.  

 

 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, demana 

que no es llencin més consignes. Aquesta és una iniciativa de Comissions Obreres, 

UGT, Fagem i PIMEC, que malauradament no ha sortit bé, entre d’altres coses, per 

malentesos i dogmatismes que han fet dubtar alguns empresaris que estaven a punt 

de signar.  

D’altra banda, nosaltres estarem encantats de sentir altres propostes que puguin 

ajudar en això —els ho demanem—, però que siguin viables a curt termini. Tenim un 

problema estructural d’aturats de molt baixa qualificació i, per tant, una oportunitat, 

encara que pugui semblar precària, és una oportunitat. I si podem aconseguir encara 

que només sigui 1 nou lloc de treball, nosaltres hi serem. 
 

 

 

 

21 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA UTILITZACIÓ 

DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT COM ESPAI DE CONCERTS I 

REIVINDICACIÓ POLÍTICA. 

 
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Al Ple de Novembre de l’any passat varem preguntar al Govern Municipal sobre 
l’aparició de forma reiterada de pancartes amb contingut polític a la Plaça de 
l’Ajuntament i sobre si s’havia pres alguna mesura disciplinària amb els signants 
d’algunes d’aquestes pancartes ja que enteníem que alguns dels missatges 
d’aquestes pancartes eren ofensius i fins i tot en d’altres es feia apologia de la 
violència. Tal i com ens va contestar la Regidora Núria Calpe no s’havia sancionat a 
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ningú, i el tema ha continuat i s’ha reproduït en diferents ocasions, l’última a més 
coincidint amb activitats considerades culturals, pel nostre Ajuntament ja que ho 
inclou a l’agenda cultural i suposem que pels organitzadors. 
 
Doncs bé, pensem que el que esta succeint és que hi ha una tolerància que no es té 
amb altres col·lectius, les pancartes van signades, com varem explicar l’any passat es 
pengen en llocs on cal un permís per fer-ho, cosa que sí fan altres entitats, els actes 
que s’organitzen i que coincideixen moltes vegades amb l’aparició d’aquestes 
pancartes, no són anònims, com hem dit abans alguns s’anuncien a l’agenda cultural, 
i entenem per tant que sí sabem qui en demana el permís, i a més a més, ens han 
arribat queixes dels veïns per les molèsties que els causen. I per acabar les 
pancartes, insistim signades, hem vist com les ha de treure la brigada municipal 
d’aquest espai que la Regidora ens va dir que era privat. 
 
És per aquests motius que presentem les següents preguntes: 
 
-Qui demana l’autorització per poder organitzar els concerts i penjar les pancartes als 
quals es hem referit? Ha satisfet alguna quantitat econòmica per realitzar l’ocupació 
d’un espai a la Plaça de l’Ajuntament? 
 
-S’ha requerit mai al col·lectiu que signa les pancartes,del qui tothom coneix qui són 
els seus integrants, a que les retiri? 
 
-Es fan els controls de soroll preceptius per tal d’evitar molèsties als veïns durant la 
celebració dels esmentats actes, tal i com es fa per exemple, amb les guinguetes de 
la platja? 
 
-S’ha carregat subsidiàriament el cost de retirar per part de la brigada les pancartes 
que han penjat o bé els organitzadors d’aquests actes o bé els participants en els 
mateixos.” 
 
 

 

 

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

Manteniment, en resposta a la primera pregunta, explica que ha demanat el llistat 

d’autoritzacions que s’han fet per a actes a la plaça de darrere de l’Ajuntament:  

El 15 de juny del 2013 hi va haver l’acte del 40è aniversari del grup Escolta La Soca; 

al setembre del 2013, l’associació Taller d’Idees va demanar permís per fer una 

exposició; l’11 d’octubre del 2013, la Botifarrada de la Hispanitat, demanada per la 

CUP; el 18 d’octubre del 2013, un acte per l’educació contra la LOMCE, demanat per 

l’Assemblea Groga del Maresme; el 19 d’octubre del 2013, el Correllengua, a petició 

de la Coordinadora per la Llengua; el 28 de març del 2014, una marxa feminista, 
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demanada per la CUP; i el 7 de juny, hi va haver un concert Esclat Maresme, a 

petició de Marrinxa Associació Cultural.  

En totes aquestes ocupacions, que són promogudes per entitats sense ànim de lucre 

i que pretenen fomentar la vida cultural, social i lúdica, com així diu l’article 3 de la 

nostra Ordenança Fiscal, no es paga cap taxa per l’ocupació de la plaça.  

Respecte a les pancartes, durant aquests darrers sis mesos s’han retirat 7 pancartes 

de la plaça de l’Ajuntament. Quan les pancartes han estat penjades per algun partit 

polític del qual coneixem l’interlocutor, jo mateixa moltes vegades he parlat amb el 

representant del partit i li he demanat la seva retirada. I quan han estat altres entitats 

o grups dels quals no coneixem un interlocutor, com ara pancartes penjades per 

Arran o Maulets, que són entitats no legalitzades, la brigada hi ha anat i les ha retirat. 

En aquests casos, com que no coneixem un interlocutor vàlid és molt difícil que els 

puguem passar el càrrec del cost de retirada de la pancarta perquè no sabem a 

quina adreça ens hem de dirigir.   

Pel que fa al control de sorolls, a l’autorització que es dóna quan es demana una 

ocupació s’obliga els organitzadors a controlar el volum de la música i els horaris 

d’emissió, segons el que indica l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions. El que 

fa la Policia és controlar si hi ha queixes de veïns pel volum, però és molt complicat 

aplicar l’Ordenança perquè la Policia no té els aparells de control sonomètric que 

tenen llicències, que en el cas de les guinguetes a les quals vostè fa referència, 

estan ja instal·lats i directament connectats amb el Servei de Llicències. En el que sí 

que som molt estrictes és en els horaris d’acabar l’emissió de la música que es fixen 

a l’autorització. En aquest cas, més d’una acta hem hagut d’aixecar.  

 

 

 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, agraeix la resposta però considera que la regidora Calpe ha barrejat 

coses. Vostè sap perfectament a quin acte m’estic referint; m’estic referint a activitats 

de contingut polític on es pengen pancartes en un espai catalogat. Vostès actuen 

amb diferent eficàcia en funció de qui hi ha al darrere o no. Què hi ha de la festa del 

13 i 14 de juny d’enguany? No me’n parla. Potser és que no li interessa. I tampoc em 

parla d’actes promoguts per establiments privats que surten a l’Agenda Cultural. Aquí 
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hi ha clarament una intencionalitat mercantil d’algú i aquestes no són entitats sense 

ànim de lucre.  

Em dóna la sensació que vostès no apliquen el mateix tracte a tothom. O li hem de 

recordar les multes i sancions retirades per incompliment de l’Ordenança de 

Civisme? D’altra banda, ha tingut temps, des que vam presentar la pregunta, per 

haver-nos trucat i haver aclarit aquest tema. En aquesta qüestió no ens creiem la 

bona fe del govern.  

 

 

 

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

Manteniment, aclareix que quan va demanar el llistat d’ocupacions de la plaça 

aquesta no hi era. No sé per quin motiu, potser és perquè no va tramitar l’autorització 

Via Pública. Me n’informaré demà mateix i li trucaré.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, precisa, sobre el tema de les multes 

retirades, que quan aquest Ajuntament posa una multa, si la primera ve recorreguda i 

et treuen la raó, i passa la segona vegada, et retires. Amb tan mala sort que quan 

s’ha retirat pels Serveis Jurídics de la casa, arriba la tercera i els dóna la raó.   

Respecte al tracte diferent, li asseguro que no. Una altra cosa és que hi hagi algú 

que aprofita els límits del que és possible. 

 

 

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES PARADES DE 

VENDA AL CARRER QUE ES MUNTEN A L’ENTRADA D’UNA DE 

LES MESQUITES DE PLA D’EN BOET. 
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El senyor Marco A. Fernàndez, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem pogut comprovar degut a les queixes d’alguns marxants del Mercat no 
sedentari de Pla d’en Boet i també d’alguns empresaris que tenen les seves 
instal·lacions en aquesta zona de la ciutat, a un dels Centres Religiosos que hi ha a la 
mateixa es desenvolupa una activitat de venda d’articles de tota mena de manera 
mes  o menys regular alguns dies de la setmana, coincidint i no amb el mercat no 
sedentari dels dissabtes. 
 
Uns es queixen de la possible competència que els pot suposar i també els genera 
dubtes que a aquesta parada s’exhibeixi una autorització municipal que no 
saben/sabem a que pot respondre. Els altres es queixen de la mala imatge que 
aquest tipus d’activitat dona del propi Polígon que bàsicament és industrial i comercial 
de subministraments a la indústria. 
 
El nostre Grup a més  entenc que aquest tipus d’activitat es pugui desenvolupar d’una 
manera regular en un Centre que per molt que es digui cultural és bàsicament 
religiós, entenem que puntualment s’hi pugui fer una excepció però no que es faci 
d’una manera regular en un edifici que òbviament no es comercial. 
 
És per aquests motius que presentem les següents preguntes: 
 
-Ha donat l’Ajuntament algun tipus de llicència per desenvolupar l’activitat comercial 
en aquest edifici? Si és afirmatiu ens pot explicar de quin tipus de llicència es tracta i 
quines són les seves condicions? 
 
-Si qualsevol altre entitat cultural o religiosa demana realitzar una activitat d’aquest 
tipus se l’autoritzarà a realitzar-la?” 
 
 
 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, explica 

que hi ha una llicència donada. De fet, es dóna habitualment durant el Ramadà. És 

una llicència només per a dos mesos per distribució de materials complementaris per 

a la pràctica del culte islàmic.  

Pel que fa a la segona pregunta, la resposta és que sí. Si ho demana un altre grup es 

farà, sempre que es compleixi estrictament amb la llicència i els horaris, tal com fan 

aquestes persones. 
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El senyor Marco A. Fernàndez, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, convida el Sr. Rey a passejar-hi qualsevol dia, fins i tot abans del 

Ramadà, i a prendre mesures.  
 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, també 

convida el Sr. Fernàndez a denunciar qualsevol incompliment que hi vegi a la Policia 

i no esperar-se al ple.  
 

 

 

23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A QUÈ SE CELEBRI 

UNA FIRA DEL LLIBRE I LA LECTURA EN CATALÀ A LA CIUTAT 

DE MATARÓ 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“A causa de moltes i molt variades circumstàncies, el mercat del llibre en general viu 
un moment especialment delicat, amb el tancament, com hem vist a la nostra ciutat, 
d’algunes de les llibreries de referència. Paral·lelament, però, han nascut noves 
iniciatives de particulars, més ajustades a la nova realitat, que volen prendre amb 
força el relleu, malgrat les circumstàncies econòmiques que han dut a un 
estancament del mercat. També paral·lelament, la ciutat ha obert la seva segona 
biblioteca pública i, sortosament, continua funcionant l’antiga biblioteca de la Caixa 
Laietana malgrat que no és disponible per a tota la ciutadania tal com desitjaríem. 
Finalment, cal citar que molts centres de la ciutat participen del Pla institucional 
d’Impuls de la Lectura, que promou el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
També és evident que, encara que hagi augmentat el coneixement de la llengua 
catalana entre la població, l’ús i el consum cultural en aquesta llengua és molt lluny 
del que podríem considerar com a normal per a una llengua que vol la seva 
continuïtat història com a idioma de cohesió dels catalans i de les catalanes. 
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La promoció i l’accés a la lectura hauria de ser una aposta decidida des de la Direcció  
de Cultura i la política lingüística municipal. En aquest sentit, creiem que seria una 
oportunitat i una bona iniciativa implicar diferents agents culturals, educatius i 
institucionals en la promoció i edició local i comarcal d’una Fira anual del Llibre i la 
lectura en Català. 
 
La Fira del Llibre i la lectura en Català podria ser de tres dies en una plaça 
emblemàtica de la ciutat (plaça de Santa Anna o plaça de l’Ajuntament) amb diverses 
activitats descentralitzades arreu de la ciutat. Proposem que sigui dijous, divendres i 
dissabte per facilitar l’anada d’escoles (dijous i divendres) i d’entitats del lleure i 
particulars (dissabte). Una bona època de l’any per fer la Fira podria ser la tardor, per 
així complementar la diada de Sant Jordi que es fa cada primavera. 
 

A part dels estands que podria tenir cada llibreria col·laboradora o editorial 
interessada, caldria un estand per a la xarxa de lectura pública de la ciutat, un altre 
per a la Institució de les Lletres Catalanes, un altre per fer una exposició permanent 
(cedida pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya) i un altre per fer 
xerrades i presentacions d’autors i temes vinculades al llibre en català. 
 
Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, es podrien fer actes paral·lels als 
centres amb trobades amb autors del país. També es podria estudiar la possibilitat 
d’organitzar conjuntament una jornada pedagògica per a mestres. 
 

Aquesta Fira hauria de comptar amb la col·laboració de l’Àrea d’Innovació i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Mataró per tal d’aprofitar l’esdeveniment com una 
nova oportunitat per generar activitat econòmica local i també per a fer promoció de 
ciutat . 
 
Per fer més atractiu l’esdeveniment, es podria buscar un contingut educatiu i de 
promoció de la lectura que fos singular i diferenciat per tal de fer de la Fira del llibre i 
la lectura en català un referent genuí arreu del país. 
 
Els objectius de la Fira del Llibre i la lectura en Català serien: 
 
1. Promoure l’hàbit lector entre la població en general i entre els estudiants de 
l’ensenyament no universitari en particular. 
2. Fer conèixer l’àmplia oferta de gèneres i de temes que tenim a l’abast en català. 
3. Donar visibilitat al llibre, a les publicacions periòdiques en català i presentar les 
darreres novetats. 
4. Potenciar els autors en llengua catalana. 
5. Potenciar el mercat editorial català. 
6. Potenciar l’ús de la llengua catalana. 
7. Potenciar les llibreries de la ciutat com a espais difusors de la cultura escrita. 
8. Potenciar la xarxa de biblioteques de la ciutat. 
 

Els agents que s’haurien d’implicar podrien ser: 

 

• Biblioteques de la ciutat 
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• Llibreries de la ciutat 
• Gremi d’editors 
• Centres educatius de la ciutat 
• L’Associació d’editors en llengua catalana 
• Associació d’escriptors en llengua catalana 
• Institució de les Lletres Catalanes (Departament de Cultura) 
• Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
• Diputació de Barcelona 
• Entitats del lleure 
• La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
• Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil 
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP formula els precs següents: 
 
1. Que el govern local impulsi i col·labori en la realització d’una Fira del Llibre i la 
Lectura en Català a la ciutat de Mataró, amb la participació de tots els agents públics i 
privats interessats en la promoció de la lectura en català. 
 
2. Que tan aviat com sigui possible es convoqui una reunió amb els agents 
interessats per tal de començar a organitzar la Fira del Llibre i la Lectura en Català i 
inaugurar la primera edició la propera tardor.” 
 
 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica que, 

havent arribat a un acord amb el Sr. Safont-Tria pel que fa a l’última part del prec, ara 

el pot acceptar. Quan vostè parla de l’antiga biblioteca de Caixa Laietana —

actualment biblioteca de la Fundació Iluro—, diu: “Malgrat no és disponible per a tots 

els ciutadans, tal com desitjaríem...”, però jo li demanaria treure aquesta frase perquè 

actualment la biblioteca de la Fundació Iluro és d’accés universal i crec que es 

mereixen que no quedi això reflectit en el text del prec. 

Pel que fa a la resta, podríem matisar alguna cosa, però, en tot cas, celebrar que 

hàgim pogut arribar a un acord i agafar el compromís que ho estudiarem.  

Tant vostè com nosaltres hem parlat amb els llibreters de la ciutat i ells veuen amb 

bons ulls aquesta proposta, però no estan en disposició de posar-hi recursos més 

enllà d’exercir la venda, la qual cosa fa que aquest Ajuntament necessiti més 

recursos per tirar endavant aquesta fira i, per això, li hem demanat que puguem 

estudiar-ne abans la viabilitat i que si trobem la fórmula ho puguem fer. Si en el 

pressupost del 2014 no pogués ser possible, intentaríem fer-ho el 2015. 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, reconeix que el que diu el Sr. Fernàndez de la biblioteca ha sigut un error i 

que no hi ha cap problema a esmenar-lo. 

 

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ A TOTS ELS 

ELEMENTS PUBLICITARIS DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I 

CULTURALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ SIGUIN 

ALMENYS TRILINGÜES, CATALÀ-CASTELLÀ-ANGLÈS. 

 
La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Mataró es una ciudad privilegiada: bañada por el mar, ciudad romana (Villa romana 
de Torre Llauder), con un gran atractivo arquitéctonico modernista destacando la Nau 
Gaudi y la obra de Puig i Cadafalch, una preciosa Basílica de Santa María con un 
retablo barroco de Antoni Viladomat, entre otros, una extensa oferta cultural con 
interesantes exposiciones permanentes o temporales destancando los museos y 
salas de Nau Gaudí, Ca l’Arenas, Can Serra y Can Palauet, también obras de teatro y 
música y una rica oferta gastronómica y comercial, a la que se suma la celebración 
de distintas ferias a lo largo del año. 
 
En definitiva, Mataró tiene la materia prima necesaria para ser un polo de atracción 
para visitantes foráneos que permitan que el turismo sea una importante fuente de 
ingresos para la ciudad y generador de empleo. 
 
Sin embargo, cuando un visitante foráneo quiera planficar qué visitar y hacer en 
Mataro, a través de un medio digital como es la página web del Ajuntament, no puede 
acceder a toda la información en una lengua distinta al catalán.  
Por ejemplo, el contenido del enlace de “cultura” está única y exclusivamente en 
catalán, aunque se acceda desde la opción “castellano, english o français”  
http://www.mataro.cat/web/portal/en/index.html?__locale=en 
http://culturamataro.cat/) 
 
Igualmente, la página de “Visit Mataró” dispone de contenido menor a la homóloga en 
catalán “Vine a Mataró”, promocionándose el Mataro Opportunity Weekend (MOW) 
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única y exclusivamente en catalán; siendo una iniciativa que debería promocionarse  
también para nuestros vecinos franceses, o de Aragón, o de la Comunidad 
valenciana que pueden tener interés en pasar un agradable fin de semana en la 
“puerta norte de Barcelona” 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/visitmataro/Fr/index.html 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/vineamataro/ 
 
Lo mismo ocurre en formato papel en los folletos explicativos de las exposiciones 
culturales de la ciudad. Por poner un ejemplo, el correspondiente a la exposición 
fotográfica en la Nau Gaudi titulada “Gaudí, ahir i avui” está editado única y 
exclusivamente en catalán, siendo conocido que el 32% de visitantes que visitan 
anualmente de la Sagrada Familia de Barcelona, obra también de Gaudi, son 
ingleses, franceses, italianos, un 14% de Estados Unidos y Canadá, un 10% de 
Cataluña y del resto de España, 5,4% japoneses, 2,4% chinos y un 1,7% de origen 
ruso. 
 
Es por tal motivo, que el grupo municipal del Partido Popular presenta el siguiente 
Ruego: 
 
1.- Se traducirá todo el contenido de la oferta cultural y de promoción económica de 
la ciudad de Mataró al que se accede desde la página web del Ajuntament de Mataró, 
al castellano, inglés y si es posible también al francés. 
 
2.- Se editarán en formato papel todos los folletos de las exposiciones temporales 
que se exponen en los Museos y salas de exposición de la ciudad de Mataró también 
en castellano, inglés y si es posible también francés.” 
 
 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, s’afegeix a aquest prec. 

Precisament aquesta Setmana Santa, un dia que vaig anar a visitar la Capella dels 

Dolors per la restauració del Consell del Patrimoni, en sortir hi havia una parella 

castellana molt interessada a poder assistir a totes les processons de Setmana Santa 

i em van demanar si sabia on eren els fullets informatius. La seva sorpresa va ser que 

estava tot en català i van dir que no s’hi quedarien.  

 

 

 

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

Popular, considera que els regidors del partit proposant no estimen les llengües.  

Si estimessin més les llengües aprendrien a escriure les propostes sense fer tantes 

faltes d’ortografia. A les quatre línies que han escrit en català ja hi ha tres faltes.  
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El fons d’aquesta proposta respon a allò que deia el Sr. Wert d’“españolizar a los 

catalanes”. 

Quan parlen de trilingüisme es refereixen a canviar indiscriminadament d’una llengua 

a l’altra com han fet en aquesta proposta? Quan parlen dels valencians estan dient 

que a València només hi parlen castellà? Estan dient que el valencià és diferent del 

català? Sí? Doncs, la mateixa Acadèmia de la Llengua reconeix que són una única 

llengua. A la pàgina web sí que hi surten el castellà, el francès i l’anglès.  

El que s’ha d’aplicar aquí és el sentit comú; hi haurà casos en els que serà necessari 

traduir una informació a diferents llengües, però introduir el castellà de forma 

sistemàtica no deixa de ser una política lingüística de genocidi cap a la nostra 

llengua. La nostra posició és contrària al prec. 

 

 

En aquests moments s’absenten de la sessió els regidors José Manuel López, José 

Luis Calzada i Marco A. Fernàndez, regidors del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya. 

 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no pot acceptar el 

prec. La postura fàcil seria dir-li que el que vostè demana exigeix uns diners que no 

tenim. Li podria dir que avui dia a la xarxa existeixen eines gratuïtes que tradueixen 

entre 45 i 50 idiomes. Amb els recursos que tenim el que intentem fer és prioritzar i, a 

més, no compartim la seva diagnosi del problema. Jo li podria fer arribar un llistat de 

diferents coses que es publiquen, no en tres llengües, sinó en quatre i, en algun cas, 

en cinc perquè s’hi afegeix el rus; i d’aquestes n’hi ha una dotzena. 

Els criteris són que intentem fer en llengua catalana tot allò que és de proximitat i en 

allò que pot tenir altres destinataris introduir les altres llengües. 

Vostè parla de fullets perquè en el que va de mandat la Direcció de Cultura només ha 

editat un catàleg, que és el de l’exposició de la mèdium i artista Josefa Tolrà, que va 

ser possible gràcies a l’aportació econòmica de l’Associació per la Cultura i l’Art 

Contemporani de Mataró. Aquest catàleg està en català, castellà i anglès. 
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Els catàlegs del Consorci per l’Art Contemporani de Mataró, en què s’exposa la 

col·lecció Bassat, es fan en català, castellà i anglès. Per cert, s’han reduït el nombre 

d‘exposicions per un tema de recursos. El festival d’orgue s’ha fet l’esforç de traduir-

lo a l’anglès, perquè pretén ser un festival que vagi més enllà, només podíem fer 

dues llengües i vam escollir l’anglès. 

Al web hi ha diferents apartats, especialment pel que fa al turisme, on també hi ha el 

castellà, el francès i l’anglès. Al web de cultura, la part que és estàtica, de descripció, 

està previst en una segona fase introduir-hi idiomes, però és un web que fa poc més 

d’un mes que està en marxa. Per altra banda, a la part que és canviant, com 

l’agenda, difícilment ho farem. 

 

 

 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, apunta 

que si la Sra. Azpericueta identifica algun tema concret on s’estiguin perdent 

oportunitats a nivell de promoció de ciutat, ho indiqui. 

Jo li facilitaré tot el llistat del que s’ha executat i, si hi hagués alguna cosa que 

s’hagués de traduir, estaria encantat de fer-ho perquè és la nostra obligació no deixar 

perdre oportunitats. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, assegura que si es pogués editar en més 

llengües es faria. El problema d’aquestes persones que ens visiten de la resta de 

l’Estat és que no troben fullets, però això no es cap política de menysteniment cap a 

les persones ni cap a les llengües. El problema és tenir els recursos suficients. 

 

 

 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, lamenta profundament la resposta que ha rebut. 

Pel que fa al tema econòmic, qualsevol propietari d’un bar o d’un restaurant en una 

zona turística, per exemple, és capaç de traduir un menú sense necessitat de fer 

servir diferents fulls. És una qüestió més de voluntat i de ser creatius. 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Marco a. Fernàndez, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA VENDA IL•LEGAL 

A LA CIUTAT. 
 

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

presenta la pregunta següent: 
 
“La venta ambulant il·legal és una activitat que es practica a la nostra ciutat, amb més 
incidència durant els mesos d'estiu. 
 
Aquesta activitat té més incidència per la zona de les nostres platges, malgrat fa 
mesos que està incrementant per tota la ciutat, sobretot a la zona centre de Mataró. 
 
Tal com ens han fet saber alguns comerciants, és una activitat que els preocupa. Ja 
que és una acció il·legal que perjudica els comerços de la ciutat, per això creiem que 
l'Ajuntament hauria de tenir tolerància zero davant aquesta activitat. I cal fer un esforç 
per eradicar-la. 
 
Per altra banda, creiem que seria positiu elaborar una campanya de sensibilització 
per conscienciar a la ciutadania i turistes de la competència deslleial que suposa la 
venda il·legal, i a l'hora també explicar la cara oculta d'aquesta pràctica, una xacra 
social que facilita l'explotació de persones, perjudica el comerç, sobretot al petit 
comerç i fomenta l'economia submergida, entre d'altres. 
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya formulen les 
següents preguntes:  
 
1.- Que es fa des de l'Ajuntament per minimitzar la venta ambulant il·legal a la ciutat, 
sobretot als mesos d'estiu? 
2.- Per aquests mesos d'estiu el govern reforçarà la seguretat contra el top manta? 
3.- Te pensat l'Ajuntament elaborar una campanya informativa de sensibilització i per 
conscienciar a la ciutadania dels perjudicis de la venta ambulant il·legal?”. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que, des de la vessant policial, no s’observa res que indiqui 

que hi hagi una situació alarmant respecte a la venda ambulant que, com la Sra. Lora 

diu, les ordenances prohibeixen a Mataró. 

Els indicis que té la Policia són que aquesta és una activitat circumscrita bàsicament 

als mercats, especialment al de Pla d’en Boet i en el període d’estiu també a algunes 

platges. Per part de la Policia Local es realitzen serveis específics de vigilància a tots 

els mercats de la ciutat per controlar, sancionar i intervenir el gènere corresponent. Al 

Pla d’en Boet concretament es fan controls específics amb Mossos d’Esquadra tots 

els dissabtes. Així mateix, a la platja durant els mesos d’estiu també s’hi actua en 

funció de la disponibilitat del servei que hi hagi i normalment a requeriment, perquè 

els darrers anys no hem pogut posar el policia de platja que hi havia altres anys. 

Pel que fa a la tercera pregunta, no s’ha pensat a elaborar cap campanya perquè no 

creiem que hi hagi un augment alarmant de la venda il·legal.  

 

 
 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts d’onze de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  

 

 

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch    Manuel Monfort Pastor 
 


