
ACTA NÚM. 11/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2014. 

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

 

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

setembre de dos mil catorze, essent les 19 hores de la tarda, 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) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ 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) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 8 de l’ordre del dia 
 
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             
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT    

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
DECRET 
5942/2014 d'1 de setembre 

Assumpte:  Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 de setembre 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 4 de setembre 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 les Actes de les sessions: ordinària de 3-7-2014 i 
extraordinària de 21-7-2014. 

 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista en suport a 

l’economia del Tercer Sector.  
 
 
  DICTAMENS 
  
  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
3  Aprovar el Compte General de l’exercici 2013 integrat pels comptes de 

l’Ajuntament, les seves Societats Mercantils i els seus Ens Públics 
Empresarials.  
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  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  Direcció de Serveis Econòmics 
  Servei de Gestió Econòmica 
 
4  Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el 
Ministeri al juny del 2012. 

 
5  Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
6  Actualització de l’inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de 

Mataró, referida a 31 de desembre de 2013. 
 
7  Modificació de la concessió sobre el domini públic de la finca situada al carrer 

Capcir núm. 1 atorgada a favor del Club de Tennis Mataró.  
 
8  Exercici de l'acció judicial de desnonament per manca de pagament i 

reclamació de rendes en contra de l'actual arendatària respecte de l’habitatge, 
de titularitat municipal, situat al carrer Sant Valentí núm. 31 6è 4a. 

 
9  Exercici de les accions judicials corresponents en contra de l'arrendatari i/o 

actuals hereus o ocupants de l'habitatge, de titularitat municipal, situat al carrer 
Dulcinea (o carrer Grup de les Santes) núm. 3 1er pis per recuperar-ne la 
possessió i reclamar les rendes pendents de pagament.  

 
 
  Servei d’Ingressos- 
 
10  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 320/2010 M, interposat per Telefónica 

Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 
2010.  

 
11  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 438/2010-E, interposat per Vodafone 

España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2010. 

 
12  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 395/2011-A5, interposat per Vodafone 

España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011. 
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13  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 404/2011, interposat per Telefónica 
Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministres d’interès general (telefonia mòbil) de l’exercici 2011 

 
14  Aprovació dels preus públics per la realització de cursos i per la utilització 

d’espais al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2014-2015. 
 
 
 
  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
15  Aprovació provisional del Pla especial del Parc Forestal. 
 
 
  Via Pública 
16  Imposar a posar a G.M.P. una sanció de 2.404,50 euros per una infracció molt 

greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 221/14. 
 
17  Imposar a posar a F.J.C.S.  una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt 

greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 222/14. 
 
18  Imposar a posar a C.A.M. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt 

greu i unes sancions de 400,00, 200,51 i 600,00 euros per infraccions greus en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 226/14. 

 
19  Imposar a posar a A.M.C.R. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció 

molt greu i unes sancions de 400,00, 300,51 euros en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos. Exp. 227/14. 

  
20  Estimar parcialment les al•legacions formulades per S.R.A., pels motius 

recollits en la part expositiva de l’Acord i imposar una sanció de 1.202,02 € a 
S.R.A., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 224/14. 

 
21  Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per I.A.C. per infracció 

molt greu i anul•lar la sanció per infracció greu, ambdues en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos pels motius recollits en la part expositiva 
de l’Acord. Exp. 66/2013. 

 
 
 
  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
22  Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre els drets i 

deures dels regidors d’aquesta Corporació.  
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23  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 
Catalunya per activar un dispositiu de vigilància per detectar i sancionar els 
sacrificis d’animals que es portin a terme de manera irregular a Mataró. 

 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
24  Prec que presenta el regidor no adscrit, sobre el carrer Foneria. 
 
25  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les  declaracions de la regidora de Via Pública en referència al Top Manta. 
 
26  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

els  robatoris reiterats de la bandera espanyola de la caserna de la Policia Local 
de Mataró. 

 
27  Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que 

l’Ajuntament de Mataró millori la seguretat viària a la Ronda Mossen Jacint 
Verdaguer i Via Europa.  

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

els efectes de la presència de porcs senglars a  la ciutat. 
 
29  Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

venda il.legal a la ciutat. 
 
30  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del 

menjador de l’escola Camí del Mig.  
 
31  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la instal.lació de la 

gespa al camp de Molins-Vista Alegre. 
 
32  Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent a la mobilitat del proper 11 de setembre. 
 
 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un 

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

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

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

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

nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de les 

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

 
 

1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 3-7-2014 I EXTRAORDINÀRIA DE 

21-7-2014. 

 

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

presenta una esmena a l’acta de la sessió del 3/7/2014. A la pàgina 8, a la primera 

línia, on diu: “D’altra banda, agraïm qualsevol reacció humana de crítica”, hauria de 

dir “entenem”.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
A continuació, el Sr. Joan Mora, alcalde president, lamenta la defunció del mataroní 

Pere Pubill i Calaf (“Peret”). En nom de tots enviem el nostre condol a la família com 

a fill predilecte de la ciutat. Amb ell marxa una persona estimada per tots nosaltres. 

D’altra banda, hi ha la voluntat d’entre tots trobar la millor manera de retre-li 

homenatge; farem tot el que estigui en les nostres mans per fer-ho. 

 
 
 
 
 

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 1 de setembre de 2014. 
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2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista en 
suport a l’economia del Tercer Sector.  
 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 de setembre de 2014, per 
unanimitat de tots els grups municipals. 

 
La regidora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, llegeix la 
part dispositiva dels acords: 

 
“El Grup municipal socialista, proposa a la Junta de portaveus instar  el 
Govern de la Generalitat a: 
 
1. Introduir mecanismes necessaris en els processos de contractació pública, 
que tinguin en compte les especificitats de les entitats del tercer sector, la 
introducció de clàusules socials, i plantejar al Govern de l’Estat que en procés 
de transposició de les directives europees de contractació, la possibilitat de 
valorar els preus finals amb IVA, i en tot cas, sempre respectant la normativa 
aplicable.  
 
2. Impulsar el pagament dels deutes pendents a les Entitats del Tercer sector 
Social des del 2010 en el termini de tres mesos, d’acord amb la normativa 
d’estabilitat pressupostària i les disponibilitats de la Tresoreria.  
 
3. Avaluar els resultats del Pla Araccop 2013-2014, de foment de l’economia 
social, i convocar una nova edició per a l’any 2015 per promoure la viabilitat i 
el creixement de les entitats d’economia social.  
 
4. Impulsar un pla de millora per a les necessitats financeres de les entitats del 
tercer sector que faciliti el seu l’accés al crèdit bancari. Per la seva part 
l’Institut Català de Finances, facilitarà el finançament d’aquestes entitats, 
mitjançant l’extensió del fons de garantia de l’economia social a les entitats del 
tercer sector. El Govern s’ha de comprometre a substituir progressivament les 
convocatòries de subvencions, per a procediments de subvencions plurianuals 
que agilitzin i redueixin els costos de gestió i de control i facilitar-ne l’accés.  
 
5. Continuar impulsant mesures d’enfortiment de la formació del voluntariat, 
com és l’ampliació del vigent Pla de Formació del Voluntariat, la recuperació 
de l’Escola d’Estiu del Voluntariat i les actuacions previstes en el futur II Pla 
Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat. 
 
6. Comprometre’s, tal i com preveuen els punts 1 i 4 de les mesures 
orientades a la suficiència econòmica del Pla de Suport al Tercer Sector que 
estan desenvolupant conjuntament el Govern de la generalitat i la Taula del 
tercer Sector, a la millora de la concertació de places de serveis socials per tal 
de contribuir a una millora de l’estabilitat de les finances de les entitats que 
presten els serveis i garantir el manteniment de les bestretes en les 
convocatòries de subvencions al voltant del 80%.  
 
7. Agilitzar els mecanismes necessaris per complir el compromís assolit en el 
Pla de Suport al Tercer Sector d’impulsar la simplificació administrativa en tots 
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els processos de sol•licitud, tramitació i justificació de subvencions, i també en 
el registre i els censos de les entitats.  
 
8. Promoure els canvis legislatius a nivell estatal per tal d’afavorir el 
mecenatge amb el finançament privat dels projectes, i la millora dels incentius 
fiscals.  
 
9. Estudiar l’aplicació de la metodologia SROI (Social Return on Investment), 
que mesura el retorn social de les inversions dutes a terme i ens permet 
assignar els recursos als programes que generen més impacte social de les 
inversions de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 
 
 

DICTAMENS 
  

COMISSÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 

3   -  APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013 

INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, LES SEVES 

SOCIETATS MERCANTILS I ELS SEUS ENS PÚBLICS 

EMPRESARIALS.  
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“La Comissió especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2014, va  
emetre un informe favorable. 

No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General 
de l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2013, cap reclamació. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
en els seus articles 208 a 212. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2013, 
que consta de: 
 
a) El Compte General de l’Ajuntament 
 
b) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents: 
 
 Aigües de Mataró, SA 

 8



 Mataró Energia Sostenible, SA 
 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 Porta Laietana, SA 
 
c) El Compte General del seus ens públics Empresarials següents: 
 
 Mataró Audiovisual 
 Parc Tecnocampus Mataró 
 
SEGON.- Donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2013, d’acord 
amb el que estableix l’article 63, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 
TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 

 

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

Popular, explica que aquests comptes vénen acompanyats d’una auditoria de 

l’empresa Faura-Casas, la qual cosa dóna un altre punt de vista.  

En general, de l’auditoria es desprèn que les coses a nivell tècnic s’han fet bé, i s’ha 

de felicitar l’equip tècnic per aquest motiu. No sembla que hi hagi incidències greus 

pel que fa a la relació de despeses i ingressos.  

Tot i així, el mateix interventor fa algunes consideracions i n’hi ha una en concret que 

m’agradaria destacar en relació amb les contractacions. En el context que estem, 

amb una forta crisi i on qualsevol mena de treball que es pugui facturar és molt 

important especialment per a les petites i mitjanes empreses, hauríem de procurar 

que les contractacions es fessin en general, sense excepcions, seguint els 

procediments adequats. No pot ser que hi hagi contractacions amb absència de 

procediment o procediments inadequats. Cal ser molt curosos en aquest aspecte.  

Dit això, recordar que els comptes 2013 en general no són positius. Tenim un 

romanent de tresoreria que no és negatiu i el deute no augmenta, però és que tenim 

un deute molt alt de 261 milions d’euros, de 103 milions d’euros per a l’Ajuntament, i 

aquesta és una llosa que ens hipoteca per a molts anys i no ens deixa marge de 

maniobra per a futures grans inversions. 

 9



Nosaltres no posem en dubte els comptes. Considerem que el treball dels tècnics ha 

estat excel·lent, però en coherència amb el que vam votar al pressupost 2013, que va 

ser un vot contrari, avui no podrem votar a favor d’aquests comptes.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que, més enllà que ens agradin o no les 

xifres i el pressupost que ja es va debatre en aquest plenari, el que fem aquí és 

manifestar un vot favorable a una foto que considerem fidedigna de les xifres en si 

mateixes. En aquest sentit, de nou, com l’any passat, felicitem l’equip tècnic municipal 

per la seva transparència, tasca i predisposició contínua a explicar-nos coses que no 

acabem d’entendre. El que estem aprovant avui és el compliment d’un procediment 

administratiu del pressupost desenvolupat, que a més ve acompanyat d’un informe 

favorable de la pròpia intervenció. Per tot plegat, nosaltres hi votarem favorablement.  

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

no posa en dubte la tasca de la gent de la casa, però prefereix abstenir-s’hi ja que vol 

votar en coherència amb el que va votar als pressupostos de l’Ajuntament.  

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

Catalunya, està d’acord amb el Sr. Martínez que avui el que votem és la foto fixa de si 

els números s’han fet bé o no, i el que ens diuen els informes és que s’han fet bé. Per 

tant, si es reconeix que els números estan ben fets, el més coherent és votar-hi 

favorablement. No obstant això, ens preocupa aquesta menció continuada a les 

contractacions, perquè és una observació reiterada al llarg dels anys. Crec que hi ha 

una part interessant en aquest sentit: aquestes contractacions són majoritàriament 

molt petites, però coincidents en les temàtiques, i s’hauria de fer un esforç per fer-ne 

de més grans o més conjuntes, en les quals probablement s’hauria de seguir aquest 

tipus de licitació. Segurament la ciutat en sortiria beneficiada pel que fa als comptes.  

Per tot això nosaltres hi votarem a favor.  
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda també 

que avui es porta a aprovació el compte general, tal com toca per llei. Ara i fa deu 

anys. Anem a fer el mateix acte administratiu. Però, què ha canviat? Que estem a 

punt d’aprovar un compte general que respon a uns pressupostos que no només no 

van ser aprovats per aquest consistori, sinó que tampoc es van arribar a presentar.  

Nosaltres, com ja vaig dir al Sr. Alcalde, votarem favorablement al compte general, 

perquè entenem que es tracta de votar la foto final de quines han estat les despeses i 

ingressos de l’Ajuntament de Mataró, feta pels tècnics de la casa. Com ha estat així 

any rere any. Per tant, ho aprovarem, però no volem deixar de remarcar que 

aprovem un compte general que respon a uns pressupostos que mai no van passar 

pel ple de la ciutat. Esperem que aquesta situació no es torni a repetir.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al regidor no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i corresponent al membre del 

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

 
 
 
 

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

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4  i 5 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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4   - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI 

ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 

REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PLE PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012. 
 

 

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

compte del següent : 

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, 
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre 
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes 
de cada trimestre, informe respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a 
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present. 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a 
l’execució dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de 
l’interventor anterior també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 
2008 i 2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i 
econòmic-financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 
de desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament 
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors 
regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes 
financers. 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha 
aprovat pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i 
actualització de les previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
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En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten 
a l’exercici 2014.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor 
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per 
al compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 
 
 

 

 

5  -  INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 

15/2012, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I 

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 

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

compte del següent : 

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i 
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 
2n trimestre de 2014. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la 
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions 
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

Resum de pagament realitzats en el 
segon trimestre

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament excedit

(PMP)(dies) (PMPE) (dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total
Ajuntament de Mataró 22,67 17,18 2740 8.176.292,01 156 156.067,67
Mataró-Audiovisual 25,73 21,81 42 58.835,16 23 5.563,05
CMAC 26,21 12,11 15 13.146,27 8 6.397,26
Consorci TDT 27,86 15,08 5 69.332,73 19 18.917,58
PUMSA 22,74 4,16 800 489.974,88 170 478.110,08
TOTAL 22,74 7,57 3.602 8.807.581,05 376 665.055,64

Dins del període legal de pagament Fora del període legal de pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels 
ens dependents, és de 22,74 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 3.978 
pagaments, d’import global 9.472.636,69 €.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 7,57 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 376 pagaments realitzats fora del període legal, d’import global 665.055,64 
€.  
 
 

 
2. Interessos de demora pagats en el període:  

 
 
Durant el 2n trimestre de 2014, no s’han pagat interessos de demora per cap factura 
de l’Ajuntament, ni dels seus ens dependents. 
 
 

 
3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:  
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 Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del segon trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

Període mig del 
pendent de 

pagament excedit
(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total

Ajuntament de Mataró 14,61 47,33 606 1.787.426,89 72 22.338,05
Mataró-Audiovisual 35,31 10,89 4 962,39 4 4.842,76
CMAC 28,83 6,22 8 5.107,60 6 3.360,23
Consorci TDT 4,93 1,00 7 55.534,19 1 119,29
PUMSA 8 30,79 82 133.442,87 3 15.864,04
TOTAL 13,98 34,81 707 1.982.473,94 86 46.524,37

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al 
final del trimestre

Fora del període legal de pagament al 
final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 13,98 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 793 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
2.028.998,31 €.  
  
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 34,81 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 86 operacions pendents de pagaments 
fora del període legal d’import acumulat 46.524,37 €.  
 
 
 

 

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut 
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions: 

(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 118,40 23 4.933,72
Mataró-Audiovisual 0,00 0 0,00
CMAC 0,00 0 0,00
Consorci TDT 0,00 0 0,00
PUMSA 0,00 0 0,00
TOTAL 118,40 23 4.933,72

Període mig 
d'operacions pend. 

reconeixement 

Resum de factures o doc. justificatius 
al final del segon trimestre amb mes de 
tres mesos des de la seva anotació en 

el registre de fact., pend. de 
reconeixement de l'obligació

Pendent de reconeixement obligació

 
 

 
Període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR): el període 
mig d’operacions pendents de pagament de l’Ajuntament i els ens és de 118,40 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 23 operacions pendents de 
reconeixement, corresponents a 14 factures. 
 
D’acord amb l’informe emès pel servei gestor, d’aquestes 14 factures pendents de
reconeixement: 

- 12 factures i 1 abonament han presentat dificultats en la seva
tramitació. Actualment vuit d’elles ja han estat comptabilitzades
provisionalment. 

- 1 factura s’ha conformat amb retard degut a discrepàncies amb el
proveïdor.  
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5. Indicador únic del Període Mig de Pagament: 

 
Ajuntament Mataró-Audiovisual CMAC Consorci TDT PUMSA

Indicador únic PMP (dies) 21,23 26,52 27 18,99 20,77  
 
 

 

6. Indicador global del Període Mig de Pagament: 

Indicador global PMP (dies) 22,75  
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 

 

 

 

6  -  ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS, DRETS I 

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, REFERIDA A 

31 DE DESEMBRE DE 2013. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 

“L’Ajuntament de Mataró va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 11 de juny de 
2009, l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament fins al 31 de 
desembre de 2007, amb un valor net de 451.527.269,71 euros.  
 
El Ple de 3 de setembre de 2009 va aprovar l’actualització de l’inventari amb els 
moviments patrimonials produïts durant l’any 2008, i quedà amb un valor net de 
550.873.093,93 euros (560.341.785,22 euros, sense descomptar les provisions). 
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El Ple de 7 d’octubre de 2010 aprovà l’actualització de l’inventari municipal fins a 31 
de desembre de 2009, amb la incorporació dels moviments patrimonials de l’any 
2009, i quedà amb un valor net de 550.642.757,56 euros (634.201.340,52 euros, 
sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 6 d’octubre de 2011 aprovà l’actualització de l’inventari (fins el 31 de 
desembre de 2010). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
556.550.053,96 euros (660.985.332,07 euros sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 6 de setembre de 2012 aprovà una nova actualització de l’inventari (fins el 
31 de desembre de 2011). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
679.359.372,06 euros (sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 5 de setembre de 2013 aprovà una nova actualització de l’inventari (fins el 
31 de desembre de 2012). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
739.042.480,85 euros (sense descomptar les provisions). 
 
Ara correspon aprovar l’actualització de l’inventari fins al 31 de desembre de 2013. 
 
Les actualitzacions tenen lloc segons el disposat a la normativa aplicable i en el marc 
de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general, les 
modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.  
 
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les 
administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 
100 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals a Catalunya. 
 
 
Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc 
durant l’any 2013, que queda amb un valor (sense descomptar provisions) de 
761.477.969 d’euros amb el següent quadre : 
 

QUADRE RESUM COMPARATIU 2012-2013 DE L’INVENTARI MUNICIPAL  
 31/12/2012 Moviments any 2013 31/12/2013
BÉNS I DRETS 739.042.480,85 22.435.488,15 761.477.969,00
  
OBLIGACIONS 109.102.131,06 -6.118.236,34 102.983.894,72
    
TOTAL 629.940.349,79 28.553.724,49 658.494.074,28
 
El total de modificacions de l’inventari municipal importen un total de 22.435.488,15 
euros, de les quals, les més importants han estat : 
 
- Altes a l’inventari de l’Ajuntament de Mataró, 
   procedent dels organismes autònoms dissolts              11.805.108,70€ 
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-  Obra urbanitzadora Pla parcial El Rengle 2a fase   8.144.323,26€ 
 
-  Recuperació obra nova dipòsit Rocablanca cota 100                 3.293.978,96€ 
 
 
La incorporació dels moviments es detallen als llistats adjunts, que es relacionen a 
continuació: 

 
 
- quadre resum comparatiu 2012-2013 de l’Inventari Municipal, amb els 
moviments de l’any 2013; 
 
- quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de 
desembre de 2013, desglossat per epígrafs;  
 
- llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2013, 
classificades per epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, 
amb indicació de l’import dels moviments de cada epígraf  i amb el total 
general; 
 
- quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de 
desembre de 2013, desglossat per comptes comptables;  
 
- quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials classificats 
per comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el 
total global, a 31 de desembre de 2013;  

 
- resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre 
de 2013; 
 
- llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 
2013;  
 
- quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2013  
 
 

SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada pel Secretari, amb 
el vistiplau de l’Alcalde, al Departament de Governació i Relacions institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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7  - MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ SOBRE EL DOMINI 

PÚBLIC DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CAPCIR NÚM. 1 

ATORGADA A FAVOR DEL CLUB DE TENNIS MATARÓ.  

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’any 2011 el Servei de Gestió Econòmica- Secció de Patrimoni va tramitar 
l’expedient 13/2011 que tenia per finalitat l’atorgament a favor de l’entitat Club de 
Tennis Mataró d’una concessió sobre el domini públic consistent en la finca, de 
titularitat municipal, amb adreça al carrer Capcir núm. 1.  
 
Un cop realitzats els tràmits corresponents, l’Excm. Ajuntament Ple en data 5 de maig 
de 2011 va acordar aprovar inicialment tant el projecte com el plec de condicions que 
havia de regir la concessió. Transcorregut el tràmit d’exposició pública sense que es 
presentin ni reclamacions ni al·legacions, la regidora delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana va dictar el decret 4638/2011, d’1 de juliol, adjudicant la concessió. 
 
Des de l’adopció d’aquest acord, no ha estat possible formalitzar el contracte per 
instrumentar la concessió amb l’entitat beneficiària, ja que, entre d’altres: 

- Referia problemes per fer front a l’import de la garantia que, segons llei, havia 
de dipositar; 

- Referia la no necessitat de disposar de la totalitat de la finca;  
 
En data 10/06/2014, l’adjudicatària ha presentat una sol·licitud al Registre General de 
Documents del consistori en la què, exposats els fets que ha estimat pertinents, 
acaba sol·licitant modificar a la baixa la superfície objecte de concessió, realitzar una 
nova valoració de la concessió i finalment aprovar el plec de condicions i el plànol 
amb la nova superfície, tot això modificant el contingut dels acords adoptats en la 
sessió plenària de data 5 de maig de 2011.  
 
Consta informe de la Direcció d’Esports –ens gestor de les activitats esportives- 
informant favorablement a la sol·licitud en tant que les modificacions preteses no 
afecten al projecte esportiu endegat per l’entitat.  
Consta a l’expedient informe jurídic sobre la legalitat de procedir a la modificació de 
l’acord de ple. 
Consta informe tècnic de valoració de la concessió. 
 
Són d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Per això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de 
gener de 2013, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.-  Modificar, en els termes que consten en aquest acord, la concessió sobre 
el domini públic de la finca situada al carrer Capcir núm. 1 a favor de l’entitat CLUB 
DE TENNIS MATARÓ, amb NIF G08364994, i domicili a la Urbanització Can Quirze, 
sense núm., de Mataró, inscrita al Registre municipal d’entitats amb el núm. 54; 
atorgada inicialment en virtut d’ adoptat per l’Excm. Ajuntament Ple en data 5 de maig 
de 2011 i adjudicada definitivament per decret 4638/2011, d’1 de juliol, de la regidora 
delegada d’Administració i Atenció Ciutadana. 
 
SEGON.-  Aprovar les modificacions introduïdes al projecte de la referida concessió 
demanial, que s’adjunta com a annex I, i que està format per:  
-la memòria justificativa 
-el plànol de la situació i les dimensions  de la finca objecte de la concessió  
-la valoració de la part del domini públic a ocupar 
-el  plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació que ha de 
regir la referida concessió demanial.  
 
TERCER.- Sotmetre el projecte modificat, amb el plec de condicions 
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació, a informació pública per un 
termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les 
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució 
definitiva de l’adjudicació. El projecte i el plec modificats s’entendran aprovats 
definitivament, un cop s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, sense que s’hagin 
formulat al·legacions ni reclamacions als mateixos. 
 
QUART.-  Autoritzar el/la regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana 
d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents necessaris per al 
perfeccionament i execució dels presents acords. 
 
CINQUÈ.-  Comunicar el present acord al Servei d’Urbanisme, a l’Institut d’esports i al 
Club de Tennis Mataró. “ 

 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, explica que es tracta d’uns canvis 

per accedir a aquests terrenys. S’hi accedeix a través del mateix club de tennis, però 

el club de tennis no va fer front a l’anterior fiança; m’agradaria saber: si es rebaixa el 

valor cadastral, encara que sigui una quantitat bastant insignificant, hi farà front ara?  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, aclareix que el que planteja el Club de Tennis Mataró és bàsicament abaratir 

els impostos d’una concessió demanial d’un solar que és propietat municipal i que 

s’ha cedit gratuïtament al club per poder realitzar les seves activitats esportives. I el 

que ara ens demanen són uns canvis per pagar menys impostos. Què ens proposen? 

Reduir la superfície de la concessió del terreny, és a dir, quedar-se estrictament 

l’espai on hi ha les pistes per fer l’activitat, i així no haver de pagar la part de l’IBI de 

la resta del terreny concedit. Fins aquí la seva petició és raonable: volen pagar 

menys. Però el que haurien de veure és quin és el punt de vista que hauria de tenir 

l’Administració.  

Haurien de partir d’algunes consideracions: en primer lloc, cedim gratuïtament un 

terreny per fer una activitat esportiva i ara ens diuen que ens hem de quedar un tros 

on ara mateix no s’hi pot fer res, i del qual haurem de pagar-ne l’IBI. Això em 

desperta preguntes a nivell urbanístic: com quedarà aquest terreny que ara quedarà 

partit? Hi haurà alguna possibilitat des de l’Ajuntament de fer-hi alguna activitat? Els 

accessos per arribar-hi com quedaran? Perquè si una part queda cedida i l’altra ens 

la quedem, això, a nivell urbanístic, en quina situació ens deixa respecte a l’IBI? En 

resum, ens quedem nosaltres la càrrega, mentre que la part sucosa de la concessió 

passa a mans privades i sense una compensació important que suposi un canvi.  

Per mi no és raonable que es facin totes aquestes modificacions quan aquesta entitat 

privada ha estat incapaç de pagar la fiança inicial que estava compromesa des de 

l’any 2011. De fet, el canvi passa d’una fiança de 45.000 euros a 4.000 i escaig. Per 

tant, per què es cedeix gratuïtament un equipament esportiu sense cap compensació 

social? Per què no s’ha estudiat fer un intercanvi que possibilités un ús públic 

d’aquestes pistes, sobretot pensant en què a la ciutat de Mataró hi tenim moltes 

escoles públiques amb molts nens que estarien encantats de fer servir aquestes 

instal·lacions per practicar tennis gratuïtament?  

Diuen que la compensació és que les persones no sòcies també podran accedir als 

cursos, però crec sincerament que amb això no n’hi ha prou. S’ha vetllat poc pels 

interessos municipals i públics. Recordo que són unes pistes esportives municipals, 

que les hem cedit gratuïtament, i la gran majoria de ciutadans no saben que allò és 

propietat municipal. Per tant, no veiem clars els canvis. Creiem que amb una entitat 

que no ha complert amb els seus compromisos des del 2011 hauríem pogut ser molt 

més exigents. Per tot això no hi votarem a favor.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que hi ha una contradicció entre 

aquest punt, que parla d’una modificació d’aquesta concessió, i el que recull l’informe 

jurídic d’aquesta casa, que diu que qui subscriu considera que no ens trobem davant 

d’una modificació en els termes recollits al punt 15è del plec i, per tant, com que no 

s’ha arribat a formalitzar, no hauria d’existir aquesta modificació, sinó presentar un 

nou plec amb les noves condicions. Crec que això és una contradicció evident que 

m’agradaria que m’aclarissin.  

En segon lloc, pensem que certament el Club de Tennis Mataró té una trajectòria 

important a la ciutat i és una entitat sense ànim de lucre, però també que després de 

la cessió gratuïta de la finca i una rebaixa important d’impostos, tal com ha dit el Sr. 

Safont-Tria, aquesta modificació de la concessió hauria d’anar acompanyada d’un 

conveni signat amb el club amb les contraprestacions, de manera regulada i 

específica, que la ciutat rep per fer-los aquest gran favor.   

Això no hi és i ens agradaria que això es replantegés d’una altra manera i que el 

govern negociés una contraprestació social en aquest sentit, tenint en compte que 

l’accés a l’esport hauria d’estar a l’abast de tothom, independentment de la seva 

capacitat econòmica. 

Per tant, nosaltres no hi votarem a favor i ens agradaria que, com a mínim, sortís un 

compromís per part del govern de cercar aquestes contraprestacions en una futura i 

immediata negociació amb el Club de Tennis Mataró.  

 

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

expressa que ara s’està formalitzant un acord que en cap moment es va arribar a 

formalitzar, ja que en cap moment es va pagar la fiança que s’havia de pagar. Atès 

que ara disminueix la totalitat del terreny, ens preguntem què en farem del tros que el 

club no vol i que ara ens torna. També ens preguntem quin ús té pensat l’Ajuntament 

per a aquest tros de terreny. D’altra banda, ens preguntem també per què nosaltres, 

com a administració pública, no fem pagar al club una penalització per no haver pagat 

la fiança que li corresponia. És per tot això que nosaltres no hi votarem a favor.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, passa a fer unes quantes observacions. 

No entenem com un acord entre l’Ajuntament i el club de tennis, que es produeix a 

finals del mandat passat/inicis d’aquest, després de tres anys no s’hagi materialitzat. 

En primer lloc, ens costa entendre que l’Ajuntament signés el conveni i, en segon lloc, 

com és que transcorreguts tres anys tenim aquesta situació.  

No vull entrar a parlar d’altres casos en què s’ha incomplert de manera flagrant un 

compromís adquirit amb l’Ajuntament i que ens estan causant greus problemes, 

perquè a mi em preocupa aquest cas concret i els dubtes que ens genera, com ara, 

aquests tres anys que han passat sense que es materialitzi res i quines són realment 

les contraprestacions per a la ciutat. És cert que es tracta d’una entitat sense ànim de 

lucre, com tants altres clubs esportius de la ciutat, i està molt bé que es jugui a tennis 

—de fet, tenim algun jugador mataroní important—, però què rebrà la ciutat a canvi? 

D’altra banda, se solucionarà aquesta mena de “juguesca” en què per accedir als 

terrenys municipals s’ha de passar forçosament pel club? I això el club ho fa valdre?  

Ens costa molt votar-hi afirmativament per aquests motius, així que ens hi 

abstindrem. I, sincerament, s’han presentat un parell de dubtes prou importants 

perquè aquest tema quedés sobre la taula i en parléssim tots plegats per aclarir-los.  

 

 

 

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

recorda que es tracta d’una associació sense afany de lucre que crea ocupació.  

La concessió es formalitza l’any 2011 i el que passa és que amb la crisi aquest club 

no pot fer front al 3%, que és la fiança del valor de la concessió, i, per tant, demana a 

l’Ajuntament que la part que no utilitza es tregui de la finca. A més, convé aclarir que 

una fiança no és un impost i no representa un ingrés per a l’Ajuntament; simplement 

són uns diners que s’han de tornar en finalitzar la concessió. 

També tenim un informe favorable de la Direcció d’Esports, que considera que tenir 

aquest equipament a la ciutat amplia l’oferta esportiva. Una oferta esportiva que està 

situada en un terreny cedit amb concessió demanial i que, per tant, quan s’acabi el 
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termini tornarà a l’Ajuntament. I l’equipament està construït amb diners que hi va 

posar l’associació i, per tant, no ens ha costat diners a l’administració pública.  

Respecte a la pregunta del Sr. Ponce, amb la reducció cadastral del valor de la finca i 

de la pròpia reducció de la finca en si mateixa, l’entitat s’ha compromès a posar la 

fiança.   

Pel que fa a l’espai que torna a l’ús públic, és un espai que queda entre la finca i 

l’autopista, i és veritat que és de difícil accés perquè està a tocar de la tanca de 

l’autopista. Sobre l’IBI, aquest equipament no en paga, perquè és un equipament 

esportiu.  
 

 

 

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

Popular, respon al Sr. Reixach que aquí ningú no ha demonitzat el club ni la pràctica 

del tennis; tot al contrari, el conjunt dels grups municipals estem a favor que el tennis 

estigui el màxim de practicat, en les millors condicions i, sobretot, a l’abast del màxim 

de ciutadans. El que aquí estem reclamant és que defensin el bé comú, el patrimoni 

de l’Ajuntament i els interessos del conjunt de ciutadans. Els demanem que 

replantegin la negociació que han fet i, en aquest cas, incloguin tot un seguit de 

recompenses perquè el conjunt de la ciutadania d’una o altra manera se’n puguin 

beneficiar. Vostè ho ha dit, els terrenys que al final queden seran inservibles per a 

l’Ajuntament. Per tant, deixi’n la proposta sobre la taula i mirin d’incloure-hi algun 

profit per als ciutadans, com per exemple que els alumnes de les escoles 

mataronines puguin practicar-hi el tennis. 

 

 

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

també demana que es deixi la proposta sobre la taula. Si no és així, s’hi abstindran. 

 

 

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

Catalunya, ateses les explicacions del Sr. Reixach, anuncia que hi votarà 

favorablement. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 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: 2,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

  

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernández, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

 

8  -  EXERCICI DE L'ACCIÓ JUDICIAL DE DESNONAMENT PER 

MANCA DE PAGAMENT I RECLAMACIÓ DE RENDES EN 

CONTRA DE L'ACTUAL ARENDATÀRIA RESPECTE DE 

L’HABITATGE, DE TITULARITAT MUNICIPAL, SITUAT AL 

CARRER SANT VALENTÍ NÚM. 31 6È 4A. 
 

 

El Sr. Alcalde anuncia que aquests dos punts es debatran de manera conjunta. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró és titular de l’habitatge situat a Mataró, al carrer Sant Valentí 
núm. 31 6è 4a. Consta inventariat a l’Inventari General de Béns Immobles a l’epígraf 
31, fitxa 282 i té qualificació jurídica de bé de caràcter patrimonial. 
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En data 1 d’agost de 1994, l’Ajuntament de Mataró i la sra. Manuela Saavedra 
Saavedra van formalitzar contracte d’arrendament respecte de l’habitatge per un 
termini de 2 anys i per una renda anual de cent vint mil pessetes (120.000 pts/any), a 
satisfer en quotes mensuals anticipades.  
 
La sra. Saavedra ha incomplert la obligació principal de tot arrendatari de satisfer 
regular i puntualment la renda i quantitats assimilades acordades.  
Aquesta circumstància juntament amb les contingències recollides a l’informe emès 
pel Servei de Benestar Social fan avinent i necessari l’exercici d’aquestes accions.  
 
Són d’aplicació el Real Decret- Llei 2/1985, de 30 d’abril; el Decret 41014/1964, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Arrendaments Urbans; el Decret Legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i el Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals de Catalunya.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de 
gener de 2013, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
ÚNIC.- Exercir, davant de la jurisdicció competent, les accions judicials de 
desnonament per manca de pagament i/o de reclamació de rendes vençudes i no 
abonades en contra de Manuela Saavedra Saavedra respecte de l’habitatge, de 
titularitat municipal, situat al carrer Sant Valentí núm. 31 6è 4a i amb aquesta finalitat 
interposar la corresponent demanda de judici verbal de desnonament per manca de 
pagament i reclamació de rendes fins a la recuperació de la possessió de l’habitatge 
i, si s’escau, de l’import corresponent a les rendes pendents de pagament. “ 

 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, anuncia que no hi pot votar 

favorablement i, per tant, s’hi abstindrà.  

 

 

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

Popular, reconeix que es tracta d’un tema molt delicat. Estem parlant de famílies que, 

per raons diverses, han tingut unes necessitats i fer fora qualsevol persona de 

l’habitatge on viu és una situació molt complexa.  

M’he llegit l’informe i m’ha sobtat molt que digui que hi ha indicis que el propietari ha 

finat. Sembla que no pugui ser que al segle XXI l’administració no pugui afirmar amb 

certesa si el llogater que té a la seva propietat està mort o no. Si és així, les persones 

que en farien ús són els fills. Nosaltres defensem que qualsevol ús d’un pis que hagi 
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estat gestionat des de Benestar Social ha de passar una sèrie de requisits familiars 

per establir prioritats, i llavors l’ajuntament determinarà quines són les famílies més 

necessitades. Aquest dret a fer un ús social d’un habitatge públic no és un dret que 

s’hereti, i en això nosaltres estem d’acord. Si la persona a la qual se li ha atorgat 

aquest habitatge social s’ha mort i hi ha uns fills, els fills haurien d’estar atesos per 

Benestar Social i, a partir d’aquí hauria de determinar-se si tenen dret o no a fer ús 

d’un habitatge, ja sigui aquest o qualsevol altre. Per tant, no posem en qüestió que 

els fills ho puguin necessitar. El que sí que posem en qüestió és que en facin un ús 

quan això no ha tingut un recorregut que està establert per a qualsevol persona.  

El cas del c/Sant Valentí no el tenim tan clar. Està clar que hi ha un defecte a l’hora 

dels pagaments, però desconeixem la realitat d’aquesta família ni per què no s’han fet 

aquests pagaments. Per aquests motius, nosaltres ens abstindrem en aquests punts. 

Si se’ns confirma que, en el cas del c/Dulcinea, el llogater està mort, entenem que 

s’hauria d’obrir un nou procediment.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, fa un recordatori del que va passar a la sessió 

plenària del mes de desembre del 2011: es va aprovar per unanimitat una proposta 

de resolució que va presentar ICV-EUiA, que proclamava, entre d’altres, Mataró com 

a ciutat activa en la prevenció de desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge. En 

conseqüència, aquest Ajuntament no hauria de desnonar els seus veïns.  

Per tant, a nosaltres, com a criteri general, no ens agrada que hi hagi desnonaments 

per part de l’Ajuntament i, per tant, considerem que no són justificables.  

Recordo també que aquella proposta de resolució recollia la creació amb caràcter 

d’urgència d’una comissió especial mixta per prevenir els desnonaments. Una 

comissió ara moribunda, ja que en aquests moments, per la desídia de la seva 

presidenta, fa molts mesos que no es reuneix. Aquesta comissió té molt a dir i, si més 

no, a nivell de protocol i de procés aquests casos haurien d’haver passat per allà. En 

aquesta comissió, a banda dels partits polítics, hi ha tot un seguit d’institucions 

socials importants (col·legi d’advocats, la PAH o la Federació d’Associacions de 

Veïns de Mataró) amb prou solvència i experiència per poder haver fet gestions que 

vostès no han fet d’una manera reiterada en el temps. Encara hi són a temps, però. 
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Ens agradaria que aquesta comissió estigués informada dels fets, perquè es 

pronunciés al respecte. Si finalment, tal com vostès diuen, aquí hi ha un clar abús i 

engany absolut cap a l’administració, la comissió està prou capacitada per emetre un 

informe i una conclusió adient en aquest sentit, cosa que no s’ha fet.  

Per tant, nosaltres demanem al regidor Reixach que retiri aquests dos punts i que de 

manera urgent convoqui aquesta Comissió de Desnonaments per tractar aquest 

assumpte.  

Pel que fa als informes, estem parlant de deutes de fa molts anys i en un dels casos 

hi ha un moment en què l’informe parla que al 2010, davant de la incompareixença 

d’aquestes persones, es va anar al domicili i es va comprovar que la família no 

accepta cap seguiment social. Però fins a l’octubre del 2013 no és possible realitzar 

una entrevista a la família i em pregunto per què. No ho diu i aquesta informació per a 

nosaltres és cabdal. Hi ha hagut una deixadesa per part d’algú en aquests tres anys.  

En referència al cas del c/Dulcinea, el beneficiari, segons es comenta aquí, semblaria 

que ha mort i els fills continuen vivint al domicili. Però l’informe diu que, considerant la 

informació obtinguda pels ocupants actuals de l’habitatge a través d’una entrevista al 

fill del finat, independentment de la seva situació socioeconòmica, que caldrà valorar 

per saber si poden ser candidats o no a un habitatge d’ús social, el servei proposa 

iniciar els tràmits escaients per recuperar l’habitatge. Jo em pregunto si no seria més 

adequat haver fet aquest informe de la seva situació socioeconòmica abans d’incoar 

l’expedient. Perquè, si realment al final aquestes famílies no poden fer front a un 

lloguer normal de carrer, què passarà amb elles? D’aquí a no res estarem buscant-los 

pis o estaran en una situació encara pitjor que la que ja tenen? 

Ens agradaria, Sr. Reixach, que reconsideréssim la qüestió, que ens donéssim més 

temps i que això passés per la Comissió de Desnonaments, on hi ha gent molt 

qualificada i amb prou experiència per determinar si aquestes persones són 

mereixedores de gaudir o no d’un pis social.  

  

 

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

considera que amb aquest tema es pot fer demagògia molt fàcilment. Ens consta, 

perquè hem estat pendents d’aquests dos casos i hem parlat amb les assistentes 

socials, que des de Benestar Social s’ha fet tot el possible per poder arreglar aquesta 
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situació, i realment és cert que tenim gent que sí que necessitaria un habitatge social 

de debò i compleix els requisits per poder-hi optar.  

A nosaltres no ens agrada que hi hagi desnonaments i menys per part d’una 

administració pública, però també s’ha de tenir en compte, parlant dels dos casos, 

que els inquilins no han demostrat cap tipus de col·laboració o voluntat per pagar. 

Som una administració pública, però no ens hem de deixar enganyar. Per això  

votarem favorablement a aquests dos punts, però demanem que des de Benestar 

Social, des del primer dia que una família entra en un habitatge social de propietat 

municipal, es faci un seguiment més exhaustiu de la situació d’aquestes persones.  

 
 
 

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

Catalunya, comença manifestant tota la sensibilitat possible cap a les persones 

desnonades. Ens ha estranyat que als informes es parli de persones amb noms i 

cognoms, quan cada vegada que mirem un decret que fa referència a temes d’ajuts 

socials ens trobem sempre les inicials. Posem-nos d’acord: o sempre o mai. 

A nosaltres ens sembla escandalós que no s’hagi fet res en un cas en què l’últim 

pagament es va fer l’any 2009 —per cert, aquell any aquest Ajuntament també feia 

desnonaments—, sobretot quan Serveis Socials reconeixen que entre el 2010 i el 

2013 una d’aquestes persones tenia uns ingressos que moltes persones que paguen 

els seus lloguers voldrien tenir. En aquella casa estaven entrant dos ingressos: una 

feina i una renda activa d’inserció. I entre el 2010 i el 2013 no passa res, i el segon 

contacte no és fins al 2013 i ara, el 2014, hem de prendre decisions. Em sembla un 

insult no haver estat prou atents, sobretot per la gent que realment ho està passant 

molt malament i com pot compleix amb les seves obligacions i per la gent que ho ha 

perdut tot i a les quals hem d’ajudar.  

Tampoc entenem el cas del punt 9. Els serveis municipals detecten l’any 2008 que el 

titular de l’habitatge ja no viu a Mataró, sinó que viu a l’altra punta de la Península, i 

en sis anys no s’actua. Què hem estat fent? A nosaltres ens sembla escandalós i un 

insult a qui ho està passant malament.  

Hi votarem a favor, però els demanem que d’una vegada ens posem d’acord amb el 

tema de les inicials o no i que s’estigui més atent davant d’aquestes situacions.  
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, està d’acord 

que es tracta d’un tema molt delicat perquè fer fora la gent de casa és una qüestió 

molt sensible en aquests moments. Ens havíem dotat d’alguns mecanismes, com la 

Comissió de Desnonaments, però no s’ha reunit, i els informes, tot i que no posarem 

en dubte la seva veracitat, ens semblen insuficients. Creiem que aquí cal fer noves 

consideracions arran dels dubtes que se’ns presenten. El que els demanem és el 

mateix que els ha demanat el Sr. Martínez del grup d’ICV, és a dir, que deixin el tema 

sobre la taula per poder-ne parlar amb més detall fins al ple del mes d’octubre i 

plantejar un pla B per atendre aquestes famílies. Nosaltres no podem donar suport a 

aquests dictàmens.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que aquest tema va passar per dues 

comissions informatives, així com per la junta de portaveus, però aleshores ningú no 

va formular cap pregunta. Vostès tenen tota la llibertat de venir al ple i formular els 

seus dubtes en aquest moment, però, com que es tracta d’un tema tan delicat, crec 

que el millor és deixar-ho en mans de la regidora Ortiz perquè ella valori si s’hauria de 

deixar o no sobre la taula o si ho tirem endavant amb la suma dels vots positius.  

 

 

 

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

i Consum, reconeix també que es tracta de dos punts delicats. La responsabilitat de 

prendre aquestes decisions òbviament ha de recaure en el ple, però sobre la base 

d’un informe i un treball social. Que un treballador social realitzi un informe com el 

que ha fet i arribi a aquestes conclusions no és fàcil. Prendre aquestes decisions, i 

més existint aquesta proposta de resolució que ha comentat el Sr. Martínez, és 

complicat. No ens agrada arribar a aquest punt, però tampoc ens agrada tenir una 

llista d’espera de gent que ho necessita, que està veient com s’expulsa de les seves 

cases les seves famílies, i tenir en aquests pisos unes famílies que no han pagat 

perquè no han volgut i es neguen a col·laborar amb els treballadors socials i amb 
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l’administració. És una situació insostenible. Arriba un moment que s’han de prendre 

decisions. Si ens toca fer-ho avui en aquest ple els que hi votarem a favor, doncs 

endavant. Confio en els nostres tècnics i en els seus informes. Per tant, arribats a 

aquest punt, havent-ho explicat a les comissions informatives i existint els informes 

que tenim, crec que ho hem de tirar endavant. D’altra banda, prenc nota, Sr. López, 

del tema de les inicials dels noms i cognoms que ha comentat abans.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, arran del tema de les inicials dels noms i 

cognoms per guardar l’anonimat, considera que els expedients, que estan a 

disposició només dels regidors, haurien d’incloure totes les dades necessàries, és a 

dir, també els noms i cognoms de les persones que hi figuren. Una altra cosa és dir-

los aquí públicament, que això evidentment no s’hauria de fer.  

 

 

 

El Sr. Alcalde dona la paraula al Secretari de la Corporació, senyor Manuel Monfort, 

qui explica que, pel que fa a les dades personals que figuren en expedients dels 

Serveis Socials, durant molts anys eren absolutament reservades perquè es 

considerava que era informació relativa a la intimitat de les persones. Ara fa uns dos 

o tres anys, un informe de l’Agència Estatal de Protecció de Dades obria la 

possibilitat que el personal polític o funcionari pogués accedir a aquestes dades 

personals per raó del càrrec, garantint sempre la confidencialitat, requisit que no és 

només una obligació legal sinó que el tractament de dades indegut comporta, d’acord 

amb l’actual Llei de protecció de dades, sancions molt elevades, entre 60.000 i 

100.000 euros. En resum, abans hi havia un hermetisme respecte d’aquestes dades i 

ara sembla que no estan tan protegides. En tot cas farà un informe per verificar el 

que ha de fer-se en aquests casos, el qual lliurarà a la Sra. Ortiz.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, vol deixar constància que el seu grup també 

confia en la feina que fa la gent de Benestar Social, òbviament. El que estem dient és 

que aquest consistori es va dotar d’un organisme per prevenir els desnonaments i 

que, si més no, s’hauria d’haver activat aquest protocol amb temps suficient per donar 

opció a altres membres de la societat que estan abocats a solucionar aquests 

problemes a tenir accés a aquesta informació en la mesura en què es guardés la 

confidencialitat. I això no s’ha produït. El que reclamem, d’alguna manera, és que no 

buidem de contingut allò que aprovem per unanimitat al ple. Per tant, demanem que 

aquests tipus de casos passin per la Comissió de Desnonaments, tal com ens vam 

comprometre explícitament a fer. I per respecte també a la gent que en forma part.  

Reclamem que es convoqui de manera urgent la Comissió de Desnonaments per 

explicar aquest tema i tothom pugui fer les seves aportacions.  

 
 
 

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

Catalunya, destaca que estem parlant de dos casos molt especials, en què queda 

palès que aquestes persones estan enganyant tota la ciutat. Per tant, són casos que 

no es poden tractar com la resta. Sr. Alcalde, per què li he tret el tema de les inicials? 

Nosaltres, al seu moment, vam rebre una informació sobre un cas de desnonament 

sensible en el qual havia participat l’Ajuntament. La persona a la qual es desnonava 

hi havia sospites fonamentades que tenia un altre habitatge amb una altra família, 

etc., i aquest tema es va tractar de manera molt hermètica. Això contrasta amb la 

lleugeresa i claredat explícita amb què s’han tractat aquests dos casos ara, la qual 

cosa ens sobta.  

 

 

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

intervenció de la Sra. Ortiz, qui considera que té la responsabilitat política en 

aquestes qüestions.  

Estem parlant de fer fora de casa dues famílies que no qualificaré, perquè no tinc 

coneixement suficient per fer-ho, ni posaré en dubte els informes municipals, però de 
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les quals desconeixem la situació social. Ja sé que per manca de col·laboració, però 

la desconeixem. Però l’altre informe diu: “independentment de la seva situació 

socioeconòmica”, i no voldria semblar demagog però estem parlant d’una persona de 

vuitanta anys. Reitero que l’únic que demanem és que utilitzem els mecanismes que 

tenim. Ens vam dotar d’una Comissió de Desnonaments, a proposta d’ICV-EUiA, i 

ens agradaria que es reunís per valorar la situació. És evident que la comissió també 

té present que hi ha altres persones en llista d’espera. Per tant, donem-nos una mica 

més de temps per estudiar els casos, prendre’n una decisió i elaborar un pla B. 

I si després de tot això arribem a la conclusió que les famílies no tenen cap voluntat 

de col·laborar ni de fer les coses bé, prenguem les decisions que calgui, però 

esgotem tots els camins.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, repeteix que hi ha hagut dues comissions 

informatives, també una junta de portaveus, i en aquests moments hi ha tres grups 

que poden donar-hi suport. Per tant, tirem la votació endavant, però tenint present 

que cal estar molt atents a aquests casos i mirar que no tornin a passar pel ple, la 

qual cosa voldria dir que ens hem equivocat.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2). 

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal 

de Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent al 

regidor no adscrit (1). 
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9  - EXERCICI DE LES ACCIONS JUDICIALS 

CORRESPONENTS EN CONTRA DE L'ARRENDATARI I/O 

ACTUALS HEREUS O OCUPANTS DE L'HABITATGE, DE 

TITULARITAT MUNICIPAL, SITUAT AL CARRER DULCINEA (O 

CARRER GRUP DE LES SANTES) NÚM. 3 1ER PIS PER 

RECUPERAR-NE LA POSSESSIÓ I RECLAMAR LES RENDES 

PENDENTS DE PAGAMENT.  
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró és titular de l’habitatge situat a Mataró, al carrer Dulcinea 
núm. 3 1er pis. Consta inventariat a l’Inventari General de Béns Immobles a l’epígraf 
31, fitxa 274  i té qualificació jurídica de bé de caràcter patrimonial. 
 
En data 30 d’abril de 1993, l’Ajuntament de Mataró i el sr. Francisco Huertas Gómez 
van formalitzar contracte d’arrendament respecte de l’habitatge per una renda 
mensual de cinc mil pessetes (5.000 pts), actualitzables segons les variacions 
experimentades per l’IPC, a satisfer en quotes mensuals dins dels 10 últims dies de 
cada mes.  
 
El sr. Huertas ha incomplert la obligació principal de tot arrendatari de satisfer regular 
i puntualment la renda i quantitats assimilades acordades. Aquesta circumstància 
juntament amb les contingències recollides a l’informe emès pel Servei de Benestar 
Social (existeixen indicis que l’arrendatari ha finat) fan avinent i necessari l’exercici 
d’aquestes accions.  
 
Són d’aplicació el Real Decret- Llei 2/1985, de 30 d’abril; el Decret 41014/1964, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Arrendaments Urbans; la Ley 29/1994, de 29 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos; el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 
336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de 
gener de 2013, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
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ÚNIC.- Exercir, davant de la jurisdicció competent, les accions judicials corresponents 
en contra del sr. Francisco Huertas Gómez (i/o els seus hereus o ocupants de 
l’habitatge per qualsevol títol) respecte de l’habitatge municipal, situat a Mataró, al 
carrer Dulcinea núm. 3 1er pis per tal d’extingir el contracte d’arrendament formalitzat 
en data 30 d’abril de 1993 i reclamar les rendes pendents de pagament; i amb 
aquesta finalitat interposar la/es corresponent/s demanda/es (principalment demanda 
de de judici verbal declaratiu de resolució de contracte i/o de desnonament per 
manca de pagament i reclamació de rendes) per a la recuperació de la possessió de 
l’habitatge i, si s’escau, de l’import corresponent a les rendes pendents de pagament.  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2). 

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal 

de Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent al 

regidor no adscrit (1). 

 

 

-Servei d’Ingressos- 

 

10  - APLANAR-SE EN EL RECURS CONTENCIÓS NÚM. 

320/2010 M, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA, SA CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 

PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL 

(TELEFONIA MÒBIL) DE L’EXERCICI 2010.  
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 

“L’Ajuntament de Mataró va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2008 seguint el model 
proposat per la Diputació de Barcelona. 

Posteriorment, els anys 2010 i 2011 aquest Ajuntament va aprovar les corresponents 
modificacions de l’Ordenança citada. 

Per part d’aquest Ajuntament s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de 
telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada per aquest Ajuntament.  

Contra les liquidacions citades, les operadores de telefonia mòbil van interposar 
recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el 
seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant la 
interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en 
el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida 
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública 
o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
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2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una 
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les 
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials 
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de 
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i la 
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de 
l'article de l'Ordenança referent a la quantificació. 

Concretament, en relació amb l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, 
referida a l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la 
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 23 de noviembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 312/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Mataró, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de las redes") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 9. 
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TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada 
pels Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se al recurs contenciós 
administratiu núm. 302/2010 MA que es segueix davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els 
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt 
Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Vistos els articles 74.2, 75, 76 i 77 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, proposo els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 320/2010 M, interposat per 
Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2010 i que es troba en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.-  Comunicar el present acord al Tribunal, a l’ORGT i a la persona interessada, 
als efectes escaients.” 
 
 
 

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

Popular, considera molt injust el poder que exerceixen les operadores de telefonia 

mòbil. Ens hem de començar a preguntar qui mana més, si els lobbies de les 

telecomunicacions o, en aquest cas, a nivell europeu, els nostres representants 

polítics. També és decebedor que el Tribunal de Justícia Europeu empari els 

interessos d’aquestes multinacionals de telefonia mòbil. A mi no m’estranya perquè la 

Unió Europea està governada per la dreta i això es nota. D’una o altra manera, 

s’haurien d’emprendre mesures per frenar aquest poder opac que exerceixen aquests 

lobbies residents a Brussel·les i que afecten les nostres polítiques locals.  

Tinc una sensació d’impotència, com la que tenen els ciutadans quan pateixen 

abusos de les companyies de telefonia mòbil, els quals sovint es troben amb 

dificultats extremes a l’hora de reclamar qualsevol greuge.  

Davant d’aquestes sentències és quan més trobo a faltar que en aquest país no 

tinguem una empresa pública de telecomunicacions. Lamento molt que el govern del 

PP privatitzés Telefònica. Certament, l’equip tècnic de l’Ajuntament poca cosa hi pot 
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fer. Entenc que han valorat les despeses i l’esforç de continuar endavant amb aquest 

plet, que a nivell legal té poc recorregut perquè hi sortiríem perdent. Segur que la 

proposta d’aplanar-se judicialment és la més correcta i nosaltres ens hi abstindrem 

com a denúncia davant d’aquest totpoderós Vodafone, Telefònica, etc.  

 

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

Catalunya, afirma que s’ha llegit una de les sentències i totes són iguals. No faré un 

discurs ideològic ni de clixés, però dir que els lobbies són de dretes em fa riure. Li 

poso l’exemple de tot el tema de les renovables i les solars i els diners que ens hi 

hem deixat molts contribuents. El que jo lamento és que els ciutadans no puguin tenir 

els mateixos recursos per poder defensar-se en contra d’una administració que es 

dedica a canviar ordenances quan hi havia desenes i desenes de sentències 

contràries al fet que els ajuntaments fessin pagar per una cosa, agafant, per exemple, 

la mitjana de trucades a tot Espanya i aplicant-la al seu municipi, sense tenir en 

compte quant fessin servir el telèfon els seus habitants. Aquesta eren una de les 

coses que recorrien. Sr. Alcalde, també recorria una cosa, en algun moment, algun 

dels advocats, si no recordo malament el de Vodafone, dient que les volia separades i 

no tot en la mateixa causa perquè parlaven de causes diferents.  

Per tant, sí que són empreses multinacionals molt potents, però que, a més, han 

pogut defensar-se al·legant motius bastant raonables i en una situació que era 

previsible que acabaria com ha acabat, perquè hi havia desenes de sentències 

favorables a les companyies. El que jo lamento és que durant quatre anys els serveis 

jurídics de l’Ajuntament hagin estat dedicant el seu temps a això i no hagin pogut 

treballar millor tot el tema de la legislació sobre desnonaments, de la qual parlàvem 

abans, per exemple. També lamento és que els ciutadans no tinguin les mateixes 

eines que aquestes grans empreses per poder fer-les servir i defensar-se davant de 

coses injustes, com pot ser la creació de noves taxes per compensar la davallada 

d’ingressos per part d’algunes administracions. Hi votarem a favor. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, creu que ha 

valgut la pena intentar, seguint la línia del conjunt del municipalisme català, que 

aquesta taxa s’hagués pogut tirar endavant. Evidentment, però, hi votarem a favor i 

no ens hi arriscarem més. Val la pena que els ajuntaments tinguin algun mecanisme 

de regulació, etc., d’una de les coses que passen a la ciutat. Al final, jo no he vist mai 

cap companyia venir aquí a defensar l’Alcalde quan s’ha hagut d’instal·lar una antena, 

ni tan sols una trucada per dir “estem amb vosaltres”. I les manifestacions les hem 

patides a la porta de l’Ajuntament els governs municipals del color que sigui.  

Alguna cosa sí que s’haurà de fer per intentar regular tot això.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. López, quan ha parlat sobre els 

lobbies d’esquerres de les energies fotovoltaiques suposa que no s’estava referint a 

ICV-EUiA. En tot cas, nosaltres segur que no estem en aquests lobbies, suposo que 

es referirà a una altra esquerra que no té res a veure amb nosaltres.  

Dels més de 4.000 megawatts fotovoltaics contractats, 1.500 corresponen a un grup 

selecte entre els quals hi ha FCC, ACS, Acciona, OHL i Sacir; i aquests, d’esquerres, 

no tenen absolutament res.  

 
 
 
 

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

recorda que es va continuar en el procés perquè hi va haver-hi una nova qüestió 

prejudicial al TJUE a petició d’un Jutjat Contenciós-administratiu; una vegada resolta 

pel TJUE creiem que la via judicial s’ha tancat definitivament.  

 

 

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), 
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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 regidor 

no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 

11  - APLANAR-SE EN EL RECURS CONTENCIÓS NÚM. 

438/2010-E, INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA, SA 

CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 

FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA MÒBIL) DE 

L’EXERCICI 2010. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 

“L’Ajuntament de Mataró va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2008 seguint el model 
proposat per la Diputació de Barcelona. 

Posteriorment, els anys 2010 i 2011 aquest Ajuntament va aprovar les corresponents 
modificacions de l’Ordenança citada. 

Per part d’aquest Ajuntament s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de 
telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada per aquest Ajuntament.  

Contra les liquidacions citades, les operadores de telefonia mòbil van interposar 
recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius 
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de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el 
seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant la 
interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en 
el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida 
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública 
o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

3) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por 
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios 
de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

4) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una 
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les 
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials 
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de 
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal 
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reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i la 
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de 
l'article de l'Ordenança referent a la quantificació. 

Concretament, en relació amb l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, 
referida a l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la 
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 23 de noviembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 312/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Mataró, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de las redes") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 9. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada 
pels Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se al recurs contenciós 
administratiu núm. 438/2010-E que es segueix davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els 
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt 
Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Vistos els articles 74.2, 75, 76 i 77 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, proposo al  PLE  municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 438/2010-E, interposat per 
Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2010 i que es troba en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord. 
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Segon.-  Comunicar el present acord al Tribunal, a l’ORGT i a la persona interessada, 
als efectes escaients.” 
 
 
 
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 regidor 

no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 

 

12  -  APLANAR-SE EN EL RECURS CONTENCIÓS NÚM. 

395/2011-A5, INTERPOSAT PER VODAFONE ESPAÑA, SA 

CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 

PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 

FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA MÒBIL) DE 

L’EXERCICI 2011. 
 

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

presenta la proposta següent : 
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“L’Ajuntament de Mataró va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2008 seguint el model 
proposat per la Diputació de Barcelona. 

Posteriorment, els anys 2010 i 2011 aquest Ajuntament va aprovar les corresponents 
modificacions de l’Ordenança citada. 

Per part d’aquest Ajuntament s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de 
telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada per aquest Ajuntament.  

Contra les liquidacions citades, les operadores de telefonia mòbil van interposar 
recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el 
seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant la 
interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en 
el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida 
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública 
o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

5) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por 
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios 
de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

 45



6) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una 
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les 
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials 
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de 
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i la 
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de 
l'article de l'Ordenança referent a la quantificació. 

Concretament, en relació amb l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, 
referida a l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la 
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 23 de noviembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 312/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Mataró, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de las redes") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 9. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada 
pels Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se al recurs contenciós 
administratiu núm. 395/2011-A5 que es segueix davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els 
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estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt 
Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Vistos els articles 74.2, 75, 76 i 77 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, proposo al  PLE  municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 395/2011-A5, interposat per 
Vodafone España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2011 i que es troba en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem 
expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.-  Comunicar el present acord al Tribunal, a l’ORGT i a la persona interessada, 
als efectes escaients.” 
 
 
 
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 regidor 

no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 

13  -  APLANAR-SE EN EL RECURS CONTENCIÓS NÚM. 

404/2011, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 

SA CONTRA L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
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LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 

DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA MÒBIL) 

DE L’EXERCICI 2011 
 

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

presenta la proposta següent : 

 

“L’Ajuntament de Mataró va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2008 seguint el model 
proposat per la Diputació de Barcelona. 

Posteriorment, els anys 2010 i 2011 aquest Ajuntament va aprovar les corresponents 
modificacions de l’Ordenança citada. 

Per part d’aquest Ajuntament s'han vingut practicant liquidacions en concepte de taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses operadores de 
telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada per aquest Ajuntament.  

Contra les liquidacions citades, les operadores de telefonia mòbil van interposar 
recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, en el 
seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant la 
interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en 
el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida 
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública 
o privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 
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"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

7) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por 
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por 
encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios 
de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

8) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los 
órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una 
resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de 
gener de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per 
l’aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia 
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels 
serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les 
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials 
resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de 
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i la 
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de 
l'article de l'Ordenança referent a la quantificació. 

Concretament, en relació amb l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, 
referida a l'exercici de 2008, en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la 
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto 
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la 
Sentencia dictada, con fecha 23 de noviembre de 2009, por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el recurso número 312/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Mataró, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de las redes") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
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aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y 
del artículo 9. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada 
pels Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se al recurs contenciós 
administratiu núm. 395/2011-A5 que es segueix davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els 
estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt 
Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Vistos els articles 74.2, 75, 76 i 77 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, proposo al  PLE  municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aplanar-se en el recurs contenciós núm. 404/2011, interposat per Telefónica 
Móviles España, SA contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per a l’exercici 2011 i 
que es troba en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.-  Comunicar el present acord al Tribunal, a l’ORGT i a la persona interessada, 
als efectes escaients.” 
 
 
 
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 regidor 

no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
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14  -  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER LA 

REALITZACIÓ DE CURSOS I PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS 

AL CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA PER AL CURS 2014-2015. 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals presenta la 

proposta següent: 

 

“En data 24 de juliol de 2014 el servei de Projectes Transversals, Participació i 
Ciutadania d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació dels preus públics que es 
relacionen a continuació per al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2014-2015: 
 

ACTIVITATS  PREU 
Activitats educatives 3,60  €/hora 
Cursos d’educació, arts i ciutadania 3,60  €/hora 
Cursos de noves tecnologies 3,40  €/hora 
Tallers socioculturals 3,40  €/hora 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS C.C. ESPAI GATASSA  PREU 
Ús sala d’actes:  
- Fora horari obertura del centre (entitats registrades Mataró) 15,00  €/hora 
- Fora horari obertura del centre (altres sol·licitants) 32,00  €/hora 
- Dins horari obertura del centre 10,00  €/hora 
  
Ús gimnàs:  
- Fora horari obertura del centre (entitats registrades Mataró) 18,00 €/hora 
- Fora horari obertura del centre (altres sol·licitants) 35,00 €/hora 
- Dins horari obertura del centre 12,00 €/hora 
 
Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró queden exemptes 
del pagament del preu establert quan l’ús dels espais es faci dins de l’horari 
d’obertura del centre. 
 
Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró podran sol·licitar 
una vegada a l’any l’exempció del preu públic per la utilització d’un dels espais quan 
el seu ús es faci fora de l’horari d’obertura del centre. 
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana  PROPOSA  al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents  ACORDS: 
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Primer.- Aprovar els preus públics per la realització de cursos i per la utilització 
d’espais al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2014-2015. 

 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 
 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, manifesta que són uns preus 

similars als d’altres equipaments municipals. El que trobo molt barat és el preu/hora 

d’utilització de la sala d’actes per a sol·licitants que no estan inscrits a Mataró (32 €).  

 

 

 

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

Popular, explica que quan es va presentar la comissió el primer que va preguntar és 

si els preus que avui es porten a votació entrarien en competència amb els d’un altre 

espai que hi ha al mateix barri i que ofereix cursos, com és el Tres Roques. 

Pràcticament són els mateixos preus i, per tant, el risc no hi és, i és per això que el 

nostre vot serà favorable.  

Avui els faig una nova petició: a part que els preus siguin iguals o similars, entre els 

dos centres hauria d’haver-hi màxima coordinació, perquè estan al mateix barri, i no 

ens podem permetre que se solapin cursos i, per tant, malbaratem recursos. Els 

demano, doncs, que les programacions entre els dos centres estiguin perfectament 

coordinades i que hi hagi una comunicació permanent. 

També aprofito per dir-los de nou que no estem contents amb com s’ha procedit a 

concedir la gestió d’aquest espai. Ara mateix el gestiona una empresa privada i 

nosaltres creiem que s’ha perdut una oportunitat per traspassar la gestió i 

l’autoorganització a les entitats veïnals. S’hauria pogut provar, si més no, perquè hi 

ha molts exemples arreu del país, com també a Mataró. Hauria estat més econòmic.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, celebra que aquest espai Gatassa sigui un nou 

espai que ofereix formació a la ciutat. Avancem amb aquesta idea de millorar tot el 
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pla de formació permanent a la ciutat —no només formació reglada—, a través 

d’espais com Les Esmandies, Tres Roques, Gatassa, els centres cívics, etc., tot i que 

s’ha de relligar l’oferta que comencen a oferir.  

No tenim res a dir sobre els preus, perquè s’ajusten amb aquests percentatges de 

semblança que tenen les altres ofertes, però hi ha una cosa que aquest govern no 

l’acaba de fer bé: el procediment. Vostès van començar un procés participatiu en 

relació amb l’espai Gatassa. Van obrir el que serien noves formes de fer política a 

nivell de participació més clares, més obertes, més properes, etc., i en el moment en 

què vostès havien de concretar els preus havien acordat que hi hauria una mesa de 

gestió, però aquesta mesa no s’ha reunit i no coneix els preus. Entenem la pressa, 

perquè l’oferta formativa al setembre ha d’estar al carrer, però per què no ho fem bé? 

No entenem que ens dotem de mecanismes que després no fem servir. A nosaltres 

ens arriben queixes de la gent que hi està propera en aquest sentit. És més, no tenim 

res en contra ni tan sols de l’empresa que ho gestionarà, perquè sembla que ha 

entrat amb bon peu i s’ha guanyat la confiança de la gent, però per què no segueixen 

els procediments que vostès mateixos creen? 

A nosaltres ens sembla bé el que estan fent, però ens hi abstindrem perquè no 

podem acordar procediments que després no fem servir. Així no es fan les coses.  

 
 

 

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

anuncia el seu vot favorable. No tenim res en contra dels preus públics per a la 

realització dels cursos i per a la reserva d’espais.   

 

 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, manifesta l’acord 

del seu grup respecte als preus públics dels cursos que ha de fer l’empresa 

adjudicatària de l’espai, però està en contra de la forma en què el govern els ha 

pactat, ja que no atén cap mena de consens i entra en conflicte amb algun article 

d’alguns dels nostres reglaments. Estic parlant dels preus públics per a les entitats 

sense afany de lucre de la nostra ciutat que volen fer servir la sala d’actes i el gimnàs 

fora dels horaris efectius i els caps de setmana. Hi ha moltes entitats de la ciutat que 
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necessiten fer servir aquests espais per realitzar les seves activitats periòdiques i 

regulars més enllà d’un any, no només els actes puntuals.   

Primer, aquest procediment no atén cap mena de consens. Una vegada més, al 

consens no s’arriba 48 hores abans d’un ple, sinó que és un tema que s’ha de 

treballar més i no es pot solucionar a corre-cuita amb una sola comissió informativa 

perquè arriba el setembre i hem de començar els cursos. Els altres preus els hauríem 

de retirar, perquè no s’han negociat amb cap dels agents implicats en els espais on 

tocava ni amb el temps que calia. No s’ha parlat amb el conjunt de les entitats perquè 

tampoc s’han fet servir aquests espais. Vuit mesos després, tampoc no s’ha constituït 

la taula de centre, on es podria haver negociat això amb una part del teixit associatiu 

aquest tema. Però és que aquest tema s’ha de parlar amb tot el teixit associatiu de la 

ciutat, perquè per primera vegada en un espai cívic de Mataró es vol fer pagar a les 

entitats sense afany de lucre. Tampoc ho han portat al Consell Territorial.  

Per tant, no atén cap mena de planificació general dels espais cívics de la ciutat ni de 

la seva relació amb les entitats que els fan servir. No sabem si és una mena de 

trencament de la confiança que vostès tenen en elles, o si això és un principi i 

acabaran fent el mateix en altres centres de la ciutat. No sabem com s’ho faran les 

entitats que hagin de realitzar activitats periòdiques i no sabem quina planificació 

tenen vostès per als equipaments cívics de la ciutat (espais socials, centre cívics, 

casals de barri...). Quin projecte té aquest govern en relació amb aquests espais? 

Canviarà el model o només és un cas puntual? Implantaran aquest model de 

“copagament” més enllà? Amb qui iniciaran el debat? On? Quan?. 

Finalment, tenim més reglaments en aquest consistori i, per tant, hi ha coses que 

aquest grup no acaba d’entendre. És per això que demanem un informe que ens 

aclareixi aquestes qüestions. Aquesta manera de fer va en contra de l’esperit 

d’alguns articles que hi ha al Reglament de Participació Ciutadana i al d’Equipaments 

Cívics: tenim 8 o 10 articles que entren en conflicte pel que fa a l’esperit. Però 

sobretot va en contra d’un article del Reglament d’Ús dels Equipaments Cívics del 

2008, capítol 2, que parla de normes específiques dels equipaments cívics, i a la 

secció primera, article 13, a la pàgina 15 diu: “És de compliment obligatori, llevat que 

hi hagi excepció, pagar la contraprestació que en dret procedeixi i que afecti aquestes 

instal·lacions en els termes que estableixi l’ordenança fiscal corresponent. En cap cas 

s’ha d’aplicar a les entitats sense afany de lucre.” 

És per això que aquest grup votarà en contra d’aquesta proposta que ens porten. Els 
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pregunto, després de tot, on ha quedat aquest esperit participatiu que proclamaven 

vostès quan ens van portar el Reglament de Participació Ciutadana? Tot queda en el 

paper, perquè quan passem a la pràctica ens trobem coses com aquesta. On és la 

transparència i la participació que nosaltres els demanem? 

 

 

 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, demana que el tema quedi sobre la taula arran dels dubtes que li han 

suscitat algunes de les intervencions que l’han precedit. Cas contrari, el seu grup s’hi 

abstindrà.  

 

 

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

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

Ponce, qui trobava el preu molt barat, que no pretenem fer ingressos, sinó cobrir 

despeses en alguns casos. No sé si és barat o és car, però és una mica més del 91% 

de cobertura sobre l’estudi de costos, que està a la seva disposició.  

Pel que fa al Centre Tres Roques i la coordinació entre els dos centres, comparteixo 

la preocupació. I no només en relació amb aquests centres sinó amb l’Aula de Teatre, 

perquè la preparació que estan elaborant recull temes de teatre i de dansa, i és per 

això que em consta que el coordinador de l’espai Gatassa s’ha reunit vàries vegades 

tant amb el director del Tres Roques com amb el de l’Aula de Teatre, i també amb 

diverses entitats que han mostrat interès. El que es vol evitar és el solapament.  

En relació amb la taula de centre, jo l’he reclamada també internament al servei, però 

ha estat impossible. El calendari és el que és. Vostès recordaran que quan es va 

signar el conveni per a l’ús d’aquell espai per part de l’Ajuntament —un espai que és 

propietat de la Fundació Iluro—, es va posar en funcionament molt ràpidament 

comptant amb gent d’una empresa que ja treballava per a la casa. Mentrestant, es va 

fer l’elaboració de tot un plec de clàusules, es va haver de fer un concurs amb tots els 

terminis que això suposa, i no es podia muntar la taula de centre fins que tot això 

acabés. Malgrat tot, hem anat fent els deures i s’ha presentat en comissió informativa, 

al Consell Territorial, s’ha explicat a l’Associació de Veïns de Cerdanyola, s’ha parlat 

amb la Federació d’Associacions de Veïns, s’han recollit aportacions i, en aquest 
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moment, tots vostès tenen el document de la composició d’aquesta taula de centre. 

Tot això va acabar a mitjan juliol, amb Les Santes per davant, al mes d’agost s’han de 

nomenar representants i el que farem ara és constituir-la immediatament.  

Parlant de reglaments, els recordo —i no tinc cap inconvenient que el Sr. Secretari 

ens faci l’informe si ho creu oportú— que els tècnics han treballat en l’expedient i si 

haguessin trobat contradiccions ho haurien fet constar. El que sí que parla el 

Reglament d’Ús d’Equipaments Cívics és que tots tindran la seva taula de centre. 

Està aprovat des del 2008 i fins ara no hi ha hagut cap equipament cívic que hagi 

disposat d’aquesta taula de centre. Per tant, la nostra voluntat és incorporar aquest 

element al més aviat possible. 

D’altra banda, el temps dirà si ens equivoquem o no, però els recordo que molts 

equipaments han d’estar tancats durant el cap de setmana perquè no tenim recursos 

per poder-los utilitzar. En el cas d’equipaments cívics alguns d’ells és possible fer-ho 

perquè tenen entrada autònoma que permet cedir l’ús a les entitats donant-los les 

claus i un codi d’alarma. En el cas que no siguin entitats sense afany de lucre això és 

pràcticament impossible i el que volem és precisament obrir la possibilitat de més ús 

d’aquests espais.    

 

 

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

Popular, en la línia del que s’ha dit, li agradaria que la proposta s’acabés d’ampliar 

una mica pel que fa a com ha anat tot el procediment. També vull saber com queden 

aquestes entitats sense ànim de lucre en referència a la normativa que s’ha citat, 

entre altres dubtes que ens han sorgit. No sé si és possible deixar-ho sobre la taula i 

tornar a parlar-ne el proper ple. Si no és així, nosaltres ens hi abstindrem. 

 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, recorda que per 

poder posar els cursos en funcionament cal tenir els preus aprovats, almenys els que 

fan referència a activitats. Si els sembla, acceptem deixa sobre la taula els preus 

relatius a l’utilització d’espais al C.C. Espai Gatassa i mantenim els preus d’activitats, 

per poder continuar amb el debat.    
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La proposta final quedaria així : 

 

“En data 24 de juliol de 2014 el servei de Projectes Transversals, Participació i 
Ciutadania d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació dels preus públics que es 
relacionen a continuació per al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2014-2015: 
 

ACTIVITATS  PREU 
Activitats educatives 3,60  €/hora 
Cursos d’educació, arts i ciutadania 3,60  €/hora 
Cursos de noves tecnologies 3,40  €/hora 
Tallers socioculturals 3,40  €/hora 
 
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana  PROPOSA  al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics per a la realització de cursos per al curs 2014-
2015. 

 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
 

15  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL 

PARC FORESTAL. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“La Junta de Govern Local, el 3 de febrer de 2014, va aprovar inicialment el Pla 
especial d’ordenació Parc Forestal del Turó d’en Dori, en l’àmbit de les finques de 
titularitat municipal. 
 
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 
26 de febrer de 2014, al diari La Vanguardia de 19 de febrer de 2014, al tauler 
d’edictes i a la web municipal. Es presenten les al·legacions següents: 
 
1) Javier Sánchez del Campo, sol·licita es realitzi un estudi d’evaluació de la 

mobilitat generada, conforme preveu el Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 

S’estima l’al·legació i s’incorpora l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
2) Miquel Vilardell Garriga, com a propietari confrontant de les finques municipals, 

que formen part del Pla especial, polígon 23 parcel·la 42 i polígon 22 parcel·la 3 
del cadastre de rústica, i coneixedor dels límits per haver estat cedides aquestes 
finques per la seva família a l’Ajuntament, en concepte de zona verda de la 
urbanització Can Vilardell, al·lega discordança de la superfície de les finques 
cadastrals municipals amb la finca  cedida, de forma que el Pla especial incorpora 
com a finca municipal una part de la finca de la seva propietat no cedida. Sol·licita 
el replanteig de límits i la regularització de superfícies d’acord amb l’informe i 
plànol de l’enginyer tècnic agrícola, Antoni Roca i Casanovas, que aporta. 

 
Es desestima l’al·legació, en quant el Pla especial com a figura de planejament 
urbanístic no és el procediment adequat per replantejar límits de propietat, cosa 
que s’excedeixen dels mers ajustos dels límits del seu àmbit. No obstant això es 
detecta que efectivament el plànol de cessió d’una sola finca que consta a l’arxiu 
municipal, no coincideix ni en la forma, ni en la superfície ni en la situació dels 
terrenys que el cadastre recull com a dues finques diferenciades, per la qual cosa 
ha estat tramesa la seva al·legació al Servei de Gestió Econòmica, Secció 
Patrimoni, als efecte que si s’escau tramiti expedient d’atermenament de finques, 
pel procediment adequat previst a l’article 136 i següents del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, en el benentès que els límits del Pla especial venen 
determinats per la propietat municipal i seguiran qualsevol modificació que es 
pugi produir pel procediment adequat.  
 

En tràmit d’evacuació d’informes d’altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, han informat:  
 
- El 19 de març de 2014, el Servei d’Espais Públics favorablement. 
- El 20 de març de 2014, el Servei de Protecció Civil amb indicacions a incorporar i 

el 15 d’abril de 2014 amplia l’informe amb aclariments.  
- El 24 de març de 2014, la Direcció de Cultura indica la conveniència d’ampliar al 

màxim les zones AEp, àrees d’equipaments polivalents. 
- El 27 de març de 2014, la Diputació de Barcelona Espais Naturals, favorablement  

condicionat al compliment de consideracions. 
- El 28 de març de 2014, el Director dels Serveis Territorials a Barcelona, 

Departament de Territori i Sostenibilitat, resol declarar la no-subjecció a avaluació 
ambiental, amb prescripcions a incorporar. 

- L’1 d’abril de 2014, la Direcció de Cultura – Arqueòleg favorablement. 
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- El 3 d’abril de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat favorablement 
l’impacte i integració paisatgística amb recomanacions. 

- El 13 de maig de 2014, l’Autoritat del Transport Metropolità favorablement amb 
condicions de desenvolupament. 

- El 19 de maig de 2014, l’Agència Catalana de l’Aigua favorablement amb 
indicacions. 

- El 10 de juny de 2014, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
favorablement amb consideracions. 

 
S’incorporen les condicions i indicacions dels informes que comporten les 
modificacions no substancial següents: 
 
a) Ampliació del gàlib d’ocupació de les instal·lacions provisionals de l’àrea 

destinada a equipaments d’usos polivalents per a festes populars i aplecs. 
b) Afegir les indicacions de prevenció de risc d’incendis. 
c) Preveure les diverses autoritzacions que caldrà sol·licitar en tràmit d’execució per 

a la instal·lació d’activitats. 
d) Incorporar les consideracions ambientals relatives a l’espai Xarxa Natura 2000; 

als límits del Pla especial Montnegre-El Corredor; a la minimització de l’afectació 
a la vegetació autòctona; a la integració paisatgística de la vialitat sense 
augmentar la permeabilitat; a la traça i execució del camí de Can Vilardell per 
anar a peu des de les parades de transport públic; a la modificació del gàlib per si 
s’escau instal·lació de barbacoes, a fi de complir la separació de 3,5 m. de la 
vegetació com a prevenció d’incendis; a la previsió que les actuacions en l’àrea 
d’equipaments esportius no han de comportar afectacions topogràfiques 
significatives i es minimitzaran les possibles pertorbacions del sòl amb restauració 
a l’estat inicial; a atendre les possibles determinacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i al compliment de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental pels projectes de 
detall que se’n derivin del Pla especial. 

 
Vistos els informes tècnic i jurídic; l’article 3.1.c) del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre; l’article 136 i següents del Reglament del Patrimoni dels ens locals; l’article 
112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; els 
articles 22 i 47 de la Llei de bases règim Local i els articles 52 i 114.3.k) del Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment el Pla especial d’ordenació Parc Forestal del Turó 
d’en Dori, en l’àmbit de les finques de titularitat municipal, amb les modificacions 
introduïdes arran del resultats de la informació pública i informes dels organismes 
afectats amb competències sectorials. 
 
Segon.-  Resoldre les al·legacions presentades d’acord amb la part la part expositiva.  
 
Tercer.-  Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient 
administratiu i un document tècnic en suport informàtic. 
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Quart.-   Notificar els presents acords a les persones interessades que han presentat 
al·legacions, als efectes escaients.” 
 
 

 

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

Popular, comparteix les inquietuds de la Sra. Rodríguez perquè el Parc Forestal està 

degradat. Els seus accessos no estan senyalitzats, els seus serveis són deficitaris, 

com també l’estat de les instal·lacions, etc. Queda clar que el parc necessita una 

intervenció i un nou enfocament per dignificar-lo. En aquest sentit, vostès, o qui hagi 

tingut la idea, ha posat l’ull en un espai que té moltes potencialitats: pertany al Parc 

Montnegre-Corredor i, per tant, és un espai viu que forma part de l’espai natural. Però 

també té molts riscos, bàsicament perquè és un espai viu i el risc de degradació 

ambiental existeix. Nosaltres pensem que s’hauria de fer una gestió pública d’aquest 

entorn. Es pot fer des dels dos vessants: l’educatiu, perquè som una comarca de 

boscos on els nostres ciutadans desconeixen el bosc i, per tant, es podria dur a terme 

una tasca educativa especialment treballant amb les escoles, explicant què és el 

bosc, quin patrimoni natural hi tenim, etc.; i el lúdic, ja sigui a través de rutes, com diu 

la proposta, o fins i tot amb el bosc vertical.  

 

Ara bé, per a nosaltres el fet que això novament es privatitzi i sigui una empresa 

privada qui ho gestioni ho veiem amb recel. La prioritat en la gestió de l’espai no ha 

de ser un benefici industrial, sinó l’ús que se’n pugui fer a través de la divulgació 

educativa, el lleure, etc., i sobretot mantenint les condicions mediambientals. També 

som crítics amb com s’han plantejat les condicions en la concessió privada de l’espai, 

per exemple, amb el termini, perquè fins a 15 anys són massa anys. Poden passar 

moltes coses i el marge de maniobra és poc. S’hauria de poder reduir i, a partir 

d’aquí, valorar si val la pena continuar o no. També pensem que el cànon és 

insuficient per a més de 32.000 m2 que se cedeixen. Per tot plegat, nosaltres hi 

votarem en contra tot i que entenem que l’espai està degradat i alguna cosa hem de 

fer des de l’Administració.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que estem parlant del nostre 

patrimoni natural. Estem dient que 33.000 m2 —exactament una cinquena part de tota 

l’extensió del parc— els cedirem a una empresa privada perquè en faci un ús 

compatible, i amb gestió ordenada, amb els usos que es preveuen que es poden fer 

en aquest espai verd, de lleure i protegit.  

El primer que cal dir és que és evident que no hem estat capaços fins ara de treure el 

màxim profit d’aquest patrimoni natural que tenim. Però ens sembla que activar-lo 

d’aquesta manera no és la millor forma per moltes raons; en primer lloc, perquè 

estem parlant d’una part important del parc i les contraprestacions que ens donaran, 

que és la millora d’aquest bar-cafeteria, lavabos i masoveria, són insuficients. 

Nosaltres pensem que haurien d’anar en la línia de l’educació ambiental de tot l’espai, 

però en aquest contracte no sabem veure altres contraprestacions més enllà de les 

esmentades. Alhora, fem aquesta cessió per a ús privatiu. Quan la regidora diu: “els 

nois i noies podran accedir a un nou espai de lleure”, cal afegir que serà pagant, 

perquè l’explotació correspon a una empresa que el que vol és fer diners. Per tant, 

massa temps de concessió, massa espai, poques contraprestacions i, si això servís 

perquè nosaltres tornéssim a ordenar la resta del parc per donar-li altres usos, seria 

un mal menor, però no es veu una proposta en aquest sentit.   

 

 

 

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

anuncia el vot favorable a aquest punt. Creiem que un espai com el Parc Forestal, 

molt utilitzat per la nostra ciutadania i per altres habitants d’arreu de la comarca i més 

enllà, és vital que es doti d’un pla. Estem totalment d’acord amb l’oferta de lleure 

singular i sobre els pilars que se sustenta aquest pla i en la concreció d’usos.  

 
 

 

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

Catalunya, considera interessant dinamitzar l’espai del Parc Forestal, perquè qui hi va 

de tant en tant veu que és un espai no atractiu i que està infrautilitzat. Ara fa tres anys 

i escaig que estic en excedència de l’escola i el que segur que no trobem a faltar en 
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aquesta comarca és oferta d’empreses de tot tipus que ens ensenyin què és el bosc, 

què s’hi fa... Hi ha uns quants llocs, tant de gestió privada com de gestió pública. El 

parc el tenim infrautilitzat, perquè només s’hi celebren puntualment alguna romeria o 

alguna festa. No sé si la proposta és la millor, però alguna cosa s’hi havia de fer. Per 

tant, nosaltres hi votarem favorablement per intentar donar-li un cert sentit a l’espai.  

 

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia que no 

donaran suport a la proposta i recorda que al ple de maig ja s’hi van abstenir.  

El Sr. Reixach ha tingut molt d’interès a tirar endavant aquest projecte, però els 

procediments no han anat alhora. Això ha estat així des de l’aprovació del Pla 

Especial. I ho hem dit sempre, nosaltres no donarem suport a aquelles propostes que 

no es facin bé: no han de semblar que es fan bé, s’han de fer bé. Ara s’estan fent 

unes consideracions relatives al Parc Forestal que potser no són justes del tot. El 

parc és un espai utilitzat per molts ciutadans de Mataró i de fora de la ciutat, i arriben 

autobusos d’escoles de la resta de la comarca. Però el Parc Forestal, que és un 

àmbit que necessitem posar en valor i en això coincidim, no ha de perdre la qualitat 

de forestal. Sí que hi ha hagut aquest mandat una inversió important a partir d’una 

subvenció del mandat anterior de 150.000 euros del Ministeri de Medi Ambient.  

Estem d’acord, doncs, amb la voluntat del Sr. Reixach de tirar endavant aquella 

proposta que d’alguna manera li va arribar, però no podem donar-hi suport pel 

procediment que s’ha seguit. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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)  i corresponent al regidor no 

adscrit (1). 

Vots en contra: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular.  

 62



Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

 

 

Via Pública 

 

16  - IMPOSAR A POSAR A G.M.P. UNA SANCIÓ DE 2.404,50 

EUROS PER UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATÈRIA DE 

GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

EXP. 221/14. 
 

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 Guadalupe Martín Pérez, per la comissió d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’informe emès en data 9 d’octubre de 2013 per Salut Pública. 
 
SEGON.- En data 23 de maig 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.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de 
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest 
procediment a Guadalupe Martín Pérez, en data 19 de maig de 2014. Aquesta 
notificació va resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va 
efectuar un segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 10 de juny de 2014), segons el que disposa l’article 59 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 
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de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
 
Del contingut de l’informe emès en data 9 d’octubre 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 Pit bull. 
Es complien les condicions següents: 

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Guadalupe Martín Pérez 
 
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 
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infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució 
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció 
de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Imposar una sanció de 2.404,50 euros a Guadalupe Martín Pérez, 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. (27). 

 

 

17  - IMPOSAR A POSAR A F.J.C.S.  UNA SANCIÓ DE 2.404,05 

EUROS PER UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATÈRIA DE 

GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

EXP. 222/14. 
 

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 Francisco José Córdoba Sena, 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 13 de maig de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per 
reproduït. 
 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a 
Francisco José Córdoba Sena, en data 3 de juny de 2014, i es comunicà als 
interessats/des el termini corresponent per a formular al·legacions. 
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QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
Del contingut de l’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 creuat de Pit bull. 
Es complien les condicions següents: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Francisco José Córdoba Sena 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 

1. 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. 
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució 
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
ÚNIC.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Francisco José Córdoba Sena, 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. (27). 

 

 

 

18  - IMPOSAR A POSAR A C.A.M. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 

EUROS PER UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I UNES SANCIONS 

DE 400,00, 200,51 I 600,00 EUROS PER INFRACCIONS GREUS 

EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. EXP. 226/14. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 

 67



PRIMER.- Per Providència de 12 de març de 2014, es va incoar expedient 
sancionador a César Anibal Menardi, per la comissió d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta 
número C14/4971, aixecada en data 24 de febrer de 2014 a les 11:30 hores pels 
Agents de la Policia Local número 2766 i 2757 referent a la Plaça de Rocafonda de 
Mataró. 
 
SEGON.- En data 23 de maig 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.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de 
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest 
procediment a César Anibal Menardi, en data 28 de maig de 2014. Aquesta 
notificació va resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va 
efectuar un segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 10 de juny de 2014), segons el que disposa l’article 59 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
Del contingut de l’acta número C14/4971, aixecada en data 24 de febrer de 2014 a 
les 11:30 hores pels Agents de la Policia Local número 2766 i 2757 referent a la 
Plaça de Rocafonda de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una 
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça Dog de Bordeus a la via pública, al 
costat de la Plaça de Rocafonda. 
Es complien les condicions següents: 

2. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 

3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

4. Portar el gos sense morrió a la via pública. 

5. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  César Anibal Menardi 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 

2. 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. 

3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

4. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

5. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança 
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa 
la Ley 50/1999. 
 
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. 

 69



 
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.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a César Anibal Menardi, per la 
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a César Anibal Menardi, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a César Anibal Menardi, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a César Anibal Menardi, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

19  -  IMPOSAR A POSAR A A.M.C.R. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 

EUROS PER UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I UNES SANCIONS 

DE 400,00, 300,51 EUROS EN MATÈRIA DE GOSSOS 

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 227/14. 
  

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
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PRIMER.- Per Providència de 12 de març de 2014, es va incoar expedient 
sancionador a Antonio Manuel Chacon Rios, per la comissió d’una infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C13/35057, aixecada en data 11 de desembre de 2013 a les 12:30 
hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i 3658 referent al Parc de 
Cerdanyola de Mataró. 
SEGON.- En data 23 de maig de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per 
reproduït. 
 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Antonio 
Manuel Chacon Rios, en data 29 de maig de 2014, i es comunicà als interessats/des 
el termini corresponent per a formular al·legacions. 
 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
Del contingut de l’acta número C13/35057, aixecada en data 11 de desembre de 
2013 a les 12:30 hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i 3658 referent al 
Parc de Cerdanyola de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una 
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça American Stafforshire-Terrier 
(creuat). 
Es complien les condicions següents: 

6. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 

7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

8. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Antonio Manuel Chacon Rios 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 
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6. 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. 

7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

8. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució 
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
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PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Antonio Manuel Chacon Rios, per 
la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Antonio Manuel Chacon Rios, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Antonio Manuel Chacon Rios, per 
la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

20  -  ESTIMAR PARCIALMENT LES AL•LEGACIONS 

FORMULADES PER S.R.A., PELS MOTIUS RECOLLITS EN LA 

PART EXPOSITIVA DE L’ACORD I IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 

1.202,02 € A S.R.A., PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ 

MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B EN MATÈRIA DE GOSSOS 

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 224/14. 
 

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 Sara Reyes Angulo, 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 23 de maig 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. 
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TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Sara 
Reyes Angulo, en data 5 de juny de 2014, i es comunicà als interessats/des el termini 
corresponent per a formular al·legacions. 
 
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Sara Reyes Angulo, en data 6 de juny 
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: 
La senyora Reyes manifesta en el seu escrit que ha rebut una proposta de sanció en 
relació a l’expedient sancionador número SJAVP-2014/00224-GP, per no tenir 
llicència per a la conducció de gossos potencialment perillosos, al·legant que està  
tramitant la llicència i que ja ha presentat tota la documentació requerida a la 
sol·licitud. 
Per tal de demostrar les seves al·legacions adjunta còpia d’aquesta sol·licitud, 
i sol·licita la reducció de l’import de la sanció al 50%, atès que ha procedit a 
regularitzar la situació abans que es dictés resolució sancionadora. 
Per tal de contrastar les al·legacions presentades, en data 14 de juliol de 2014 es va 
demanar informe al Servei de Salut Pública en relació a l’estat de la sol·licitud de la 
senyora Reyes. 
El Servei de Salut Pública ens ha informat que en data 21 de juliol de 2014 se li ha 
concedit a la senyora Reyes la llicència municipal per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos. 
Per tant, hem de procedir a estimar les al·legacions presentades, i procedir a reduir 
l’import de la sanció proposada al 50 % del seu import. 
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 dos gossos de raça Pit bull. 
Es complien les condicions següents: 

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Sara Reyes Angulo 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 
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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. 
 
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 Sara Reyes Angulo, 
pels motius recollits en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 1.202,02 euros a Sara Reyes Angulo, 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. (27). 
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21  -  ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PER I.A.C. PER INFRACCIÓ MOLT GREU I 

ANUL•LAR LA SANCIÓ PER INFRACCIÓ GREU, AMBDUES EN 

MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS PELS MOTIUS RECOLLITS EN LA PART 

EXPOSITIVA DE L’ACORD. EXP. 66/2013. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament un recurs 
de reposició interposat per Irene Andrés Cáceres, contra la resolució sancionadora 
de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2013, per infracció en matèria de 
gossos perillosos. 

SEGON.- Atès que l'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, 
essent, per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix 
l'article 116.1 de la LRJPAC. 
 
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s'ha interposat dins el termini d'un mes 
legalment previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, havent-se procedit  a la notificació 
de la resolució de l’expedient al domicili que consta recollit al document que motivà 
l’inici d’aquest procediment en data 7 d’agost de 2013. 
 
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 

Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada 
entenem el següent: 

La senyora Irene Andrés Cáceres manifesta en el seu escrit de recurs que en data 28 
de març de 2012 va presentar sol·licitud de llicència per a la conducció de gossos 
potencialment perillosos, i que va pagar les taxes corresponents i que el gos estava 
assegurat. 

Per tal de demostrar les seves manifestacions ens aporta còpia de la sol·licitud de la 
llicència i còpia dels rebuts de l’assegurança del gos, a on es pot comprovar que el 
gos estava assegurat quan va presentar la sol·licitud. 

També manifesta que el personal del Servei de Salut Pública no va gestionar 
correctament la seva sol·licitud. 
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Per tot això, sol·licita que li retirin les sancions imposades, i que li concedeixin la 
llicència. 

Per tal de contrastar les manifestacions de la interessada es va demanar informació 
al Servei de Salut Pública. 

En data 28 de febrer de 2014 el Servei de Salut Pública ha informat que a la senyora 
Andrés se li va concedir la llicència per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos en data 16 de desembre de 2013. 

Per tant, en relació a la sanció imposada per manca d’assegurança del gos, aquesta 
part ha d’estimar el recurs presentat, i pel que fa a la manca de llicència, s’ha de tenir 
en compte que la senyora Cáceres va fer cas omís al requeriment que li va fer el 
Servei de Salut en data 6/06/12 que li atorgava el termini de 10 dies per aportar 
documentació a fi de poder donar tràmit a la sol·licitud presentada, i que ha acabat 
de regularitzar la situació després de la notificació de la sanció del present 
procediment sancionador. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar parcialment el recurs 
de reposició interposat per la senyora Cáceres contra la resolució sancionadora de la 
Junta de Govern Local, reduint l’import de la sanció per infracció molt greu a l'article 
13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre a  1.202, 025 €  i anul·lant la liquidació 
de 400 €, per una infracció greu a l'article 7.3.b de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució 
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la senyora Irene 
Andrés Cáceres, pels motius recollits en la part expositiva del present acord. 

SEGON.- Notificar la present resolució a la interessada i a l'ORGT als efectes 
escaients.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

22   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL 

REGIDOR NO ADSCRIT, SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS 

REGIDORS D’AQUESTA CORPORACIÓ.  

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, manifesta que després de parlar 

amb alguns portaveus ha arribat a la conclusió que és millor treballar-ho entre tots i 

tornar-ho a presentar per tal que sigui aprovat al ple d’octubre. 

 

 

 

23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER ACTIVAR 

UN DISPOSITIU DE VIGILÀNCIA PER DETECTAR I SANCIONAR 

ELS SACRIFICIS D’ANIMALS QUE ES PORTIN A TERME DE 

MANERA IRREGULAR A MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Vist que el proper 4 d’octubre de 2014 la comunitat musulmana celebrarà l’Eid-al-
Adha o “Celebració del Sacrifici”, una data que constitueix, fins i tot, una festa oficial 
en diversos municipis d’Espanya. 
El dia de l’Eid-al-Adha es practica el sacrifici de xais en pisos, patis interiors, solars 
privats i terrenys públics convertits en escorxadors improvisats on es duu a terme la 
matança sense cap tipus de control, en moltes ocasions per part de gent sense 
coneixements d’anatomia, incomplint les normatives higiènico-sanitàries i sense 
documents que acreditin la procedència del bestiar tal i com estipula la normativa. 
 
Atès que l’escorxador de Mercabarna practica des de l’any 2004 la matança de 
bestiar boví i oví seguint els preceptes religiosos de l’islam. Els sacrificis pel ritual 
musulmà representaven, l’any 2011, el 35,6% del total dels caps de bestiar, una xifra 
que va a l’alça perquè els escorxadors han trobat en aquesta pràctica una via per 
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burlar l’atordiment previ dels animals. El passat 2013 el 53% de tots els animals 
sacrificats seguint els rituals halal i cashrut –aus i bestiar boví, oví i caprí- no van ser 
atordits prèviament segons les dades de la Conselleria de Salut. 
 
Atès que el principi d’igualtat davant el compliment de les normes i lleis és un principi 
essencial que ha de prevaldre sense cap tipus de distinció. En aquest sentit, els 
rituals halal i cashrut constitueixen un greuge perquè comporten l’exempció de 
l’obligació d’atordir els animals abans de ser sacrificats basant-se en motius 
religiosos. El fet que aquest procediment estigui contemplat com a excepcional per la 
normativa sobre protecció d’animals ha propiciat que s’apliqui de forma generalitzada 
per estalviar els costos derivats de l’atordiment del bestiar abans de la seva mort. 
 
Atès que la mort dels animals per degollament sense atordiment implica el seu 
patiment en el moment previ i del propi sacrifici. Les comunitats musulmanes i jueves 
exigeixen l’aplicació dels rituals halal i cashrut, que contemplen que el cor dels 
animals sacrificats no hagi cessat de bategar mentre són dessagnats, és a dir, que 
estiguin vius. Un estudi d’un grup de veterinaris catalans portat a terme l’any 2010 a 4 
escorxadors de Barcelona amb 400 caps de bestiar boví va concloure que el ritual 
halal causa estrès a les vedelles i n’eleva significativament el patiment. 
 
Atès que la crueltat envers els animals és un factor que predisposa a la violència 
social. El respecte, la sensibilitat i protecció envers els animals és un indicador que 
determina el grau de desenvolupament d’una societat, i en aquest sentit països com 
Polònia, Islàndia, Noruega, Suècia, Suïssa i més recentment Dinamarca, han 
assentat precedents en haver prohibit per complet el sacrifici dels animals sense 
atordiment previ. 
 
Atès que el comportament dels consumidors ha experimentat una evolució que ha 
derivat en la sensibilització i ha despertat la consciència dels ciutadans i l’interès per 
conèixer la traçabilitat dels productes que es consumeixen, evitar al màxim el 
patiment en vida dels animal destinats a consum humà i garantir-ne el seu benestar i 
minimitzar l’impacte mediambiental. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament 
de Mataró sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Activar un dispositiu de vigilància de cara al proper 4 d’octubre per detectar i 
sancionar els sacrificis animals que es portin a terme de manera irregular a Mataró. 
 
Segon.- Declarar la nostra ciutat “municipi lliure de patiment animal”. 
 
Tercer.- Donar trasllat dels acords a totes les asociaciones de veïns de Mataró, a 
l’Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA), a la Unió de 
Consumidors de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.” 
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, es qüestiona què entenen els 

proposants per un dispositiu de vigilància. Declarar la nostra ciutat com a “municipi 

lliure de patiment animal” ho fan per sortir als titulars i a la premsa, perquè vostès el 

que volen és fer populisme i busquen l’efecte mediàtic i la llei del mínim esforç. 

 
 
 

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

Popular, explica que aquest país està dotat d’uns serveis sanitaris que s’encarreguen 

de gestionar tots els afers relacionats amb els escorxadors.  

El que li diria a la Sra. Lora és que si vostè té alguna constància que es comet alguna 

il·legalitat en algun escorxador, el que hauria de fer és presentar una denúncia 

perquè actuï la justícia o l’entitat que sigui competent per tal de minimitzar el dolor 

animal. Jo li puc assegurar que des de la CUP sempre estarem a favor de qualsevol 

proposta encarada a minimitzar el dolor animal. Segur que des de l’àmbit local s’hi 

pot fer alguna cosa, però des d’on s’hi pot fer molt més és des d’un altre àmbit que no 

és el local, perquè és la legislació la que determina el com i l’on s’han de produir els 

sacrificis. El que crec és que novament tenim una proposta islamofòbica i és per 

aquest motiu que nosaltres no podem votar a favor d’aquesta proposta.  

 

 

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

Catalunya, assenyala que hi ha una nota de premsa del partit del Sr. Anglada, del 14 

d’octubre de 2013, que és pràcticament literal a la proposta de resolució que presenta 

la Sra. Lora. Aquesta és una proposta copiada i poc treballada que, a més a més, és 

enganyosa. A més, la foto que acompanya aquest comunicat de premsa de l’any 

2013, en lloc de ser a Vic, era d’El Ejido i extreta del diari Ideal de Granada del 2010. 

Nosaltres l’any passat vam portar aquest tema al ple i demano que quan es facin 

aquest tipus d’acusacions, aquestes es demostrin. Aquest tema em recorda molt a la 

gent antitaurina de Catalunya que no té valor d’anar a les terres de l’Ebre a criticar les 

celebracions dels bous embolats perquè, segurament, perdrien l’alcaldia. 

Per què no comuniquem això que ens expliquen a la Unió de Pagesos a veure què 

opinen de la matança del porc que es fa a molts pobles de l’interior de Catalunya? 
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Nosaltres no donarem suport a la proposta. Els farem arribar la pàgina de l’Ideal de 

Granada de la qual he fet esment. 

 

 
 

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

i Consum, considera que en aquesta proposta de resolució es donen per certes 

coses que creu que no han sigut provades ni comprovades com, per exemple, que hi 

ha sacrificis de xais a pisos, patis, etc.  

A més, parlen d’un seguit de dades facilitades per la Conselleria de Salut, com que el 

53% dels animals sacrificats seguint aquests rituals no han estat atordits, i això a la 

pàgina web de la Generalitat no hi és, però sí que s’hi pot trobar una ordre del 19 de 

maig del 2014 que el Conseller d’Agricultura ha aprovat sobre el benestar dels 

animals, valor consagrat al reglament de la Unió Europea, on sí que es parla de la 

manipulació d’aquests animals en el moment de la matança i de cursos i formació per 

realitzar-ho. Cal dir que Mataró compleix amb la legalitat i no hi ha hagut cap 

denúncia ni res detectat; entenem doncs que el que diuen són meres especulacions. 

D’altra banda, vull precisar que la festa no serà el dia 4 d’octubre, sinó el diumenge 5 

d’octubre, i que les competències són de la Generalitat; per tant, la inspecció i la 

sanció queda dins del seu marc, és a dir, el dels Mossos d’Esquadra. 

L’Ajuntament fa una tasca d’informació a les entitats musulmanes sobre la normativa 

i, conjuntament amb la policia, es fan inspeccions. Si es detectessin irregularitats, se 

sancionarien. A més, el Servei de Participació i Convivència informa les entitats i les 

mesquites d’on poder sacrificar els animals i dels escorxadors registrats, perquè no 

només hi ha Mercabarna, sinó que tenim també Tordera i Argentona, i així s’informa  

al web de la Generalitat. Des de fa cincs anys no hem tingut cap denúncia. 

Pel que fa a la declaració de la nostra ciutat com a “municipi lliure de patiment 

animal”, per fer una mica de memòria històrica, els membres d’aquest consistori han 

deixat palès que són sensibles al tema del patiment animal amb l’aprovació al 2009, 

abans que el Parlament ho aprovés, de prohibir a Mataró l’exhibició d’espectacles 

amb animals salvatges. L’expressió “municipi lliure de patiment animal” és una 

terminologia utilitzada pels vegans i té a veure amb les condicions de tots els animals 

i, per tant, té en compte l’alimentació lliure de productes animals. És a dir, estaríem 

parlant que als municipis que es declarin en aquest sentit a les seves escoles no es 
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servíssin ni llet, ni ous, etc. Per tant, crec que el concepte és erroni. En tot cas, 

estaríem parlant d’una ciutat “lliure del maltractament animal”, però el cas és que ja 

ho som perquè hi ha un Decret Legislatiu del 15 d’abril del 2008 que ja prohibeix el 

maltractament, l’agressió, subministrar substàncies, mantenir-los tancats, etc. 

Per tot això, el nostre vot serà contrari a la proposta.  

 

 

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

nega que la seva proposta sigui populista i afirma que és fruit de la responsabilitat 

amb els ciutadans. Comentar al Sr. Lopez que la fotografia que vaig portar l’any 

passat al ple és una fotografia que em van filtrar des d’aquí de Mataró i representa 

que és d’un municipi d’aquí de Mataró. Si no me la vol ensenyar, jo no sé de quina 

fotografia em parla. Quan acabem, m’agradaria parlar amb la regidora de Benestar 

Social, perquè sí que tenim clars exemples de llocs on s’ha fet o, almenys, es va fer 

l’any passat, aquesta matança de forma il·legal. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda a la Sra. Lora que si és conscient 

d’aquestes coses les ha de denunciar de manera immediata. El que no podem és 

criminalitzar cap pràctica si no sabem certament que es produeix i, encara menys, 

portar-ho a un ple, perquè no podem acusar injustament cap de les nostres 

comunitats i cap dels nostres veïns. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

Vots en contra: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 
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Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor 

no adscrit (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

24  - PREC QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT, 

SOBRE EL CARRER FONERIA. 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta el prec següent: 
 
“Atès que al carrer Foneria a l'alçada del número 4 per una banda i el número 11 a 
l'altre costat, hi ha unes bandes reductores de velocitat, per reduir la velocitat dels 
vehicles que hi circulen en arribar al pas de vianants. 
 
Atès que les mateixes estan posades una a cada sentit de la circulació, però, sense 
ocupar per la seva longitud tot el vial, fa que molts vehicles realitzin una maniobra per 
esquivar-lo, fent una ziga-zaga envaint el carril contrari de circulació, amb tot el risc 
que això comporta. Molts cops els cotxes que circulen complint les normes han de 
cedir el pas al vehicle infractor. 
 
PREC: 
 
Que el servei de Via Pública estudiï, i si és necessari, es canviï o s'ampliï aquesta 
banda reductora de velocitat per tel d'evitar situacions de risc o accidents, si no ha 
ocorregut ja.” 

 
 

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

Manteniment, accepta el prec en el sentit que s’estudiarà alguna mesura que pugui 

evitar aquestes situacions que es plantegen. El Carrer Foneria es troba en un polígon 

industrial on hi ha molt de trànsit de vehicles pesats. Si al seu dia es van posar 

aquest tipus de bandes, que s’anomenen coixins berlinesos i que no ocupen la 

totalitat de l’amplitud del carril, és precisament perquè els vehicles pesats no es vegin 

afectats per aquest element reductor de la velocitat. No ens consta que en aquest 

punt hi hagi hagut accidents. De tota manera, em comprometo a estudiar algun 

sistema limitador al centre de la calçada, ja sigui alguna illeta d’obra o algun tipus de 

pilona per evitar que hi hagi vehicles que puguin fer aquesta maniobra d’evasió. 
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25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES  

DECLARACIONS DE LA REGIDORA DE VIA PÚBLICA EN 

REFERÈNCIA AL TOP MANTA. 

 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Durant els primers dies del mes d’agost el nostre Grup Municipal va rebre  queixes 
d’usuaris de la platja de Mataró i d’algun propietari de guinguetes que ens feien 
arribar la seva molèstia per  l’augment de la presència de “manteros” persones que 
es dediquen a la venda ambulant a la platja. No volem insistir en el tema per que és 
molt evident la seva presència i l’insistència que en alguns casos fan servir. 
 
El que ens sembla més greu han estat les declaracions de la Regidora de Via Pública 
realitzades a diferents mitjans públics sobre el fet de que era conscient de que això 
passava, tot i que li restava importància, i que no es tenia la intenció de fer res per tal 
de fer acomplir la normativa en aquest aspecte per que aquestes persones s’havien 
de guanyar la vida d’alguna manera. 
 
Davant d’aquestes declaracions el nostre Grup Presenta les següents preguntes: 
 
1.- Des de quan l’acompliment de la normativa queda a la voluntat del que pensi o 
deixi de pensar un regidor Delegat? 
 
2.- Vol dir la Regidora que a partir d’ara es deixarà de perseguir altres tipus de 
conductes que realitzin persones que també s’estiguin “guanyant la vida per que no 
tenen altre mitjà sense fer mal a ningú”? i tot i que la venda ambulant no es permesa 
a tota la ciutat i  de les quals en podríem fer un llarg llistat .         
 
3.- La Regidora no es conscient de la problemàtica que aquesta activitat ha generat i 
genera a moltes localitats costaneres, o a la pròpia capital barcelonina on s’han 
produït alguns incidents durant els últims mesos? 
 
4. Quina opinió li mereixen a la Regidora les operacions que estan duent el cos de 
Mossos d’Esquadra contra aquesta activitat a tot el litoral català i aquesta mateixa 
setmana a la pròpia comarca del Maresme.” 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda al Sr. Lopez que si sap d’algun 

establiment de la ciutat que ven llaminadures sense el corresponent permís, ho ha de 

denunciar. 

 

 

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

Manteniment, diu, en resposta a la primera pregunta, que el compliment de la 

normativa no pot quedar mai a mercè del que pensi o deixi de pensar un regidor 

delegat. El que vull dir és que es persegueixen i es perseguiran les conductes que no 

estiguin ajustades a la norma, siguin de la naturalesa que siguin.  

Pel que fa a la tercera pregunta, no valoraré si en altres localitats costaneres 

l’activitat de venda ambulant ha generat alguna problemàtica. El que sí que li puc dir 

és que a Mataró, en concret durant aquest estiu, no hem tingut cap queixa telefònica, 

ni per escrit, ni cap avís d’assistència ni requeriment perquè hi vagi la policia, per 

culpa de la venda que feien aquestes persones a la platja, ni per usuaris de la platja, 

ni per titulars de guinguetes, ni pels socorristes de la Creu Roja, ni per ningú. Per 

tant, aquesta activitat no és conflictiva a Mataró i no s’ha produït cap incident. 

Respecte a la quarta pregunta, només puc tenir una opinió favorable a totes les 

operacions policials que serveixin per mantenir l’ordre i fer complir la legislació.  

 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS  ROBATORIS 

REITERATS DE LA BANDERA ESPANYOLA DE LA CASERNA 

DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“En els últims mesos s’ha produït almenys en 3 ocasions el robatori de l’ensenya 
espanyola que hi ha als màstils de la plaça que dona accés a la caserna de la Policia 
Local de Mataró. 
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La reiteració del fet fa que ho  considerem de gravetat, una vegada pot ser fruit d’una 
ximpleria, però ja la tercera i en molts pocs mesos vol dir que no obeeix a un fet 
puntual i el que ens sembla molt pitjor que no són pres les mesures necessàries per 
tal de que no tornés ha succeir, ni desprès de la primera vegada, ni tampoc de la 
segona, i demostra també la manca de segureta en un lloc de la ciutat que hauria de 
ser dels més segurs. 
 
Per tot això el Grup Municipal del PPCMataró presenta les següents preguntes, a les 
que s’afegiria la demanda de que es posin les mesures necessàries per tal de que 
aquest fet no torni a succeir. 
 
1.-Quines mesures s’han pres des de la Regidoria de Via Pública per tal d’aclarir qui 
és l’autor/s dels reiterats robatoris de l’ensenya espanyola situada junt amb les altres 
banderes oficials a la Plaça d’accés a la Comissària de la Policia Local de Mataró? 
 
2.-Quins resultats ha donat la investigació, en el cas que s’hagi fet? 
 
3.-Quines mesures es van pendre a la primera ocasió per tal de que no tornés a 
succeir, i a la segona vegada? 
 
4.-Quin és el cost pels ciutadans d’aquests reiterats robatoris? 
 
5.-Es té l’intenció política de millorar la seguretat de la Caserna de la policia local 
vistes les mancances manifestes que presenta?” 
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, demana al Sr. Lopez que després expliqui 

això que ha dit de l’alcalde de Menorca, perquè no ha quedat clar si és que alguns 

mataronins estaven fent alguna cosa. 

Vaig donar ordres estrictes que aquest tema s’intentés resoldre per la via policial. 

 

 

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

Manteniment, manifesta que aquestes accions li molesten tant com al Sr. Lopez. 

Els símbols d’identitat democràtics, siguin de qui siguin, s’han de respectar. Tothom 

pot pensar el que vulgui però respectant els que no pensen igual. A mi també 

m’indignen aquests fets que són propis de persones que tenen un comportament poc 

cívic, molt intolerant i molt poc democràtic. És veritat que durant els darrers mesos 

ens han pres tres vegades la bandera espanyola, que és una de les quatre que 

pengen dels pals de darrera la comissaria. La primera vegada que vam detectar que 

faltava aquesta bandera, vaig demanar quines mesures es podien prendre i el que 
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vam fer es penjar-la més a munt del pal, pensant que el que van fer va ser estirar-la 

des del terra. Així evitaríem que tornés a passar. Em sap greu reconèixer que les 

mesures que hem anat prenent respecte a aquests fets han estat insuficients i molt 

poc efectives i m’agradaria haver-ho pogut evitar des del primer moment. El cost que 

això ha tingut per als ciutadans ha estat fins ara de 116 euros. 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, pregunta a la Sra. Calpe si això ho poden 

parlar en privat. El que està clar és que no pot passar que ens robin un símbol de 

davant de la comissaria. Això el que pretén és ridiculitzar-nos a tots i ho hem d’evitar 

com sigui. No sé si vol continuar o ho parlen vostès en privat. Entenc que ja s’ha dit el 

que s’havia de dir. Les banderes són totes un símbol i no es poden tocar. Si no és 

segur tenir-les allà, perquè hi ha gent que no sap respectar el que democràticament 

tenim, s’ha de corregir. 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde,  i presideix la sessió el 1r 

Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller. 

 

 

 

27  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ MILLORI LA SEGURETAT VIÀRIA A LA RONDA 

MOSSEN JACINT VERDAGUER I VIA EUROPA.  
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“El passat 20 d’agost cap al migdia es va produir una topada entre dos vehicles a la 
Ronda de Mossèn Jacint Verdaguer, malgrat l’espectacularitat del sinistre, en el qual 
van haver d’intervenir el SEM, Bombers i Policia Local, i per sort nomes es van 
produir 3 ferits lleus. 
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Posats en contacte amb alguns veïns de la zona ens han explicat que alguna vegada 
s’han queixat a l’Ajuntament de l’excessiva velocitat a la qual hi circulen alguns 
vehicles, que aquestes topades no són infreqüents i que s’ha produït en els últims 
anys algun atropellament. 
 
En concret i mirant el mapa d’incidències indica que en el que portem d’any s’han 
produït 30 accidents de trànsit en aquesta zona, encara que segur que són més ja 
que al que fem referència no hi surt encara. 
 
Desconeixem el motiu per aquest grau de sinistrabilitat en aquesta zona de la ciutat, 
tot i que podríem intuir-ho, però en tot cas el que ens interessa és posar-hi solució, 
per la qual cosa demanem als responsables de Via Pública a que articulin i posin en 
marxa el més aviat possible mesures per tal de millorar la seguretat en aquests Vials. 
 
I és per aquest motiu que presentem el següent Prec: 
 
1.-Els serveis de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró prendran les mesures 
necessàries per tal de millorar la seguretat viària a la zona de Via Europa/Mossèn 
Cinto Verdaguer de la nostra ciutat.” 
 

 

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

Manteniment, explica que en aquest carrer no és cert que s’hagin produït 30 

accidents en el que va d’any. En el darrer semestre només se n’han produït dos a la 

Ronda Mossèn Cinto Verdaguer. A l’any 2013 es van produir quatre accidents, cap 

d’ells greu. 

És un carrer amb quatre carrils de circulació, dos per banda, amb un trànsit força 

elevat. En el seu dia, quan es va urbanitzar aquest carrer, es van posar bandes 

reductores a gairebé cada pas de vianants. Com que és un carrer força llarg, sí que 

és veritat que pot ser que hi hagi cotxes que no respectin la velocitat, com passa a 

molt carrers. En aquest carrer, la velocitat està limitada a 50 km/h. Posar més bandes 

reductores es considera contraproduent perquè el soroll que generen els cotxes quan 

hi passen pel damunt, generen també moltes molèsties als veïns. Si es col·loquen 

més bandes reductores provoques l’efecte que els vehicles busquin altres carrers on 

no hi hagi aquests elements molestos i els carrers de darrere són tots de prioritat 

invertida, és a dir, amb prioritat del vianant i no ens interessa incrementar el trànsit en 

aquest tipus de carrers. 

Li accepto el prec i al que sí que ens comprometem és a buscar algun tipus de 

mecanisme perquè no es produeixi aquest excés de velocitat, ja sigui posant aquest 
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radar que t’adverteix de la velocitat a la qual estàs circulant o, si convé, posar una 

altra mesura de caire sancionador. 

 

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, indica que la dada de 30 accidents l’han obtinguda del mapa d’incidències 

que es va publicitar. 

 

 

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

Manteniment, respon que suposa que això es deu referir no només al carrer, sinó 

també a la zona de Mossèn Jacint Verdaguer/Via Europa i tots els carrers de darrere. 

La Via Europa és una via on hi ha moltes petites topades, però jo m’he centrat en el 

carrer que vostè feia referència de Mossèn Jacint Verdaguer. 

 

 

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS EFECTES DE 

LA PRESÈNCIA DE PORCS SENGLARS A  LA CIUTAT. 
 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 

“Atès que el passat mes de febrer aquest Grup Municipal va presentar un Prec 
demanant que el Govern Municipal realitzes les gestions necessàries per tal de que 
es controles la presència de porcs senglars que havien estat vistos a la zona de Mata 
i de Mata-Rocafonda. 

Atès que segons ens va contestar la Regidora de Via Pública, sra. Núria Calpe, ja 
s’havien pres mesures encaminades al control de les poblacions d’aquesta espècie al 
nostre terme municipal. 

Atès que malgrat la resposta de la Regidora hem sabut que aquests animals han fet 
destrosses considerables en almenys dues ocasions als Horts Urbans Municipals Bon 
Recés ubicats en aquesta zona de Mataró. 
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Atès que en tot cas aquesta pot ser  només una de les molèsties que poden causar 
aquests animals tal i com ja varem explicar en el Ple de Febrer de 2014. 

El Grup Municipal del PPCMataró presenta les següents preguntes per a ser 
contestades al proper Ple Municipal: 

1.-Quines són les mesures que s’han pres per controlar la població de senglars a la 
nostra ciutat? 

2.-Quines són les  actuacions que s’han dut a terme? 

3.-Farà el Govern Municipal alguna actuació per tal de que els senglars no puguin 
accedir a l’espai dels Horts Urbans Bon Recés? “ 

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, expressa la seva preocupació per aquest tema.  

La competència del control cinegètic dels porcs senglars, que poden causar danys a 

l’agricultura o als bens, correspon al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

que és a qui l’Ajuntament ha de demanar autorització per actuar amb les mesures de 

control pertinents. Les autoritzacions que dóna aquest departament de la Generalitat 

són excepcionalment de cacera i s’atorguen sempre que estiguin lligades a una 

inspecció prèvia d’agents rurals de la comarca que verifiquin els danys a l’agricultura 

i els motius que justifiquin aquesta actuació. Quan es va produir el primer episodi, al 

mes de gener d’enguany, es va mantenir contacte amb els veïns del veïnat de 

Valldeix i amb els representants dels hortolans dels horts urbans. En paral·lel es va 

contactar amb l’àrea d’alimentació i medi natural del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca i es va procedir a demanar aquesta autorització excepcional de 

caça. Els agents rurals van realitzar la inspecció a la zona i va quedar constància que 

no hi havia danys que justifiquessin aquesta autorització excepcional. Això va motivar 

la desestimació d’aquesta sol·licitud que vam fer. 

Atesa la dificultat de portar a terme actuacions amb arma de foc en aquesta zona, 

vam recomanar que els propietaris i arrendataris afectats posessin mesures 

protectores amb un vailet elèctric al voltant dels camps. Fins ara, sembla que ha 

estat efectiu. Després d’aquest primer episodi es va determinar que en cas de 

detectar altres incidències significatives, se’ls comunicaria a aquests agents rurals 

per tal que tornessin a valorar la necessitat de la mesura de la caça.  
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Al mes de juny es va rebre una nova queixa de danys als horts urbans i els serveis 

tècnics municipals van inspeccionar la zona afectada, conjuntament amb els 

representants dels hortolans, i es van detectar els punts d’entrada dels senglars, on 

es va reforçar la tanca que hi havia. De manera provisional i per part dels propis 

hortolans, ho han considerat suficient. Pel que fa a la tercera pregunta, s’ha limitat 

provisionalment per sota de la tanca perimetral dels horts, la qual cosa ja ha evitat 

noves incidències i està pendent de valorar si és necessària una inversió superior a 

mig termini. 

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Mora, Alcalde-President. 

 

 

29  -  PREC 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 el prec següent: 

 

“L’últim Ple del mes de Juliol el grup municipal de Plataforma per Catalunya a 
l’ajuntament de Mataró va portar unes preguntes dirigides al govern municipal sobre 
la venda il·legal a la ciutat. 

Preguntes on vam fer constar de l’augment d’aquesta pràctica il·legal a Mataró, i 
tenint present que aquesta activitat té més incidència durant els mesos de Juliol i 
Agost per les platges de la nostra ciutat, vam preguntar quines mesures es prenien 
des de l’ajuntament per minimitzar la venta ambulant il·legal -més conegut com el top 
manta- sobretot durant els mesos d’estiu. Així com volíem saber si el govern 
municipal tenia pensat reforçar la seguretat contra aquesta activitat.�I per altra banda, 
si l’ajuntament tenia intenció d’elaborar alguna campanya informativa de 
sensibilització i conscienciació per a la ciutadania sobre els perjudicis de la venda 
ambulant il·legal. 

Com que no vam obtenir per part del govern les respostes que el nostre grup 
municipal hagués desitjat, atès que creiem que s'ha de tenir tolerància zero davant 
aquesta activitat i cal fer tots els esforços possibles per eradicar-la. I per altra banda, 
havent apreciat l’augment del top manta a la ciutat durant els mesos d’estiu que en el 
Ple de Juliol ja vam fer constatar i el govern va negar.  
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El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya presenta en el Ple els precs següents: 

1.- L’ajuntament de Mataró reforçarà durant tot l’any però amb més incidència en 
l’època estival la seguretat contra la venda ambulant il·legal a la ciutat. 

2.- Que l’ajuntament de Mataró elabori una campanya informativa de sensibilització 
per conscienciar a la ciutadania i turistes dels perjudicis de la venda ambulant il·legal, 
i que aquesta campanya tingui més incidència durant l’època estival.” 

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

Manteniment, li agradaria poder acceptar aquest prec, però per les queixes que hi ha 

a Mataró per la venda ambulant no entén que aquesta generi problemes. 

No podem disposar dels efectius policials a l’estiu perquè s’han de respectar uns 

convenis laborals molt estrictes. No deixarem d’atendre requeriments que es facin a 

Mataró, però la meva responsabilitat com a regidora delegada de Seguretat a Mataró 

m’obliga a valorar aquelles situacions de risc i de greuge que es produeixen en una 

ciutat de 124.000 habitants i destinar els recursos policials disponibles a aquells fets 

que més afecten els mataronins.  

Evidentment que volem perseguir conductes que no estiguin d’acord amb les 

ordenances, però, sobretot, aquelles que siguin il·legals, que constitueixin un delicte. 

Nosaltres prioritzarem la seguretat de les persones. 

Li donaré unes dades: durant aquest mes d’agost la policia ha fet un total de 3.100 

serveis, del quals 1.552 han estat de policia de seguretat, 600 i escaig de policia de 

trànsit, més de 300 de policia assistencial i 580 de policia administrativa —com veu, 

no deixem de fer actuacions de policia administrativa—, s’han detingut 19 persones i 

s’han assistit 68 accidents de trànsit, s’han fet 90 assistències a serveis que 

demandava el Jutjat i s’han atès més de 9.500 avisos o trucades telefòniques.  

Amb això li vull dir que la meva responsabilitat és destinar els recursos públics a 

aquelles problemàtiques que més afecten els mataronins d’una forma equilibrada, 

racional i prioritzant on sigui necessari.  

Malgrat tot, durant tot l’any s’estan fent actuacions per eradicar la venda ambulant, 

que és una infracció administrativa, però no per això deixem d’actuar-hi i actuem als 

mercats, especialment al de Pla d’en Boet, que és on més s’havia detectat que es 

produïa aquest fet. Això ho fem durant tot l’any, no només a l’estiu. Les actuacions 

són conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i, si convé, amb el Cos Nacional de 
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Policia i amb la Guardia Civil, per controlar els temes de falsificacions de marques i 

possibles problemes d’estrangeria. Això es fa cada setmana i durant tot l’any; per 

tant, sí que mantenim una actuació policial constant contra aquest tipus d’activitat, 

però no la podem ampliar en els sentits que vostè planteja als mesos d’estiu. 

Quant a la campanya informativa, el que podem traspassar des de la Policia al Servei 

de Promoció Econòmica de la ciutat és que valorin la possibilitat de fer aquesta 

campanya si consideren que se’n por treure algun benefici per a la gent de Mataró, 

perquè crec que anys enrere ja s’havia fet aquest tipus de campanya i es valorava 

que els recursos s’havien de destinar potser a altres tipus de campanyes 

informatives.  

 

 

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

interpreta que el govern seguirà permetent la competència deslleial a Mataró. 

 

 

La Sr. Calpe replica que la seva responsabilitat és destinar els recursos públics en 

matèria de seguretat de forma prioritària, però en matèria de seguretat no volem 

discriminacions, sinó que volem les màximes garanties. 

 

 

 

30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL MENJADOR DE 

L’ESCOLA CAMÍ DEL MIG.  
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“El servei de menjador de l’escola Camí del Mig, i el govern municipal ho coneix 
perfectament, va ser prestat durant el curs passat i de manera excepcional pels 
propis mestres de l’escola davant la manca d’alternatives per part de les 
administracions responsables. Malgrat la insistència durant tot el curs del Consell 
Escolar i de l’equip directiu de l’escola amb cartes i trobades amb responsables 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l’alcalde i el regidor 
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d’ensenyament a hores d’ara i a pocs dies de començar el nou curs desconeixem si 
s’ha presentat alguna solució per part ni de la Generalitat i de l’Ajuntament que 
garanteixi el normal funcionament d’aquest servei de menjador. 
 
L’Ajuntament de Mataró ha estat sempre proactiu i ha vetllat, fins i tot assumint 
inversions que no li corresponien, per tal que les escoles públiques de la ciutat 
pugessin donar aquest servei als alumnes i a les famílies. No s’escapa a ningú la 
gravetat que suposaria que un servei escolar bàsic es deixés de prestar en algunes 
de les escoles sobretot davant d’una demanda més que suficient i que en el cas de  
l’escola Camí del Mig i durant el curs 2013-2014 ha superat la mitjana dels 100 
alumnes diaris. Tampoc s’escapa a ningú la situació que es crearia amb aquells 
alumnes becats als que el menjador escolar els garanteix un àpat diari suficient i 
equilibrat.  
 
És per tot això que aquest grup municipal formula les següents preguntes: 
 
1.-  Quina és la situació actual del servei de menjador de l’escola Camí del Mig pel 
curs 2014-2015. 
 
2.-  Pot garantir el govern municipal, com va afirmar el regidor d’ensenyament als 
pares de l’escola, que es trobarà una solució que permeti el normal funcionament 
d’aquest menjador escolar. 
 
3.-   En cas afirmatiu quina serà la forma de gestió de menjador de l’escola Camí del 
Mig? Aquesta forma ha estat pactada amb la comunitat escolar del Camí del Mig? 
 
4.-   En cas negatiu que pensa fer el govern municipal per donar un servei escolar 
Basic pels alumnes i les famílies de l’escola Camí del Mig?” 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica, pel que fa 

a la primera pregunta, que actualment s’està treballant amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat, amb els pares del Consell Escolar, amb els 

mestres i amb la direcció de l’escola amb l’objectiu que el proper 15 de setembre 

estigui el menjador obert. Quant a la segona pregunta, aquest regidor no ha parat de 

treballar per trobar una solució perquè els centenars d’alumnes que tenim a l’escola 

no es quedin sense menjador. Estic segur que aquests nois i noies tindran menjador.  

Respecte a la tercera pregunta, no està tancada la forma de gestió i segur que 

comprèn que ara mateix no li pugi explicar exactament en quin moment ens trobem 

en les diferents alternatives. Li asseguro que no pararem de treballar fins que 

tinguem aquest menjador obert.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, denota que 

l’expressió més usada pel Sr. Galbany a les seves respostes és: “actualment s’està 

treballant”. Per tant, la resposta és la “no resposta”. 

A la comunitat educativa i als pares i mares no els serveix que vostè digui a aquestes 

alçades, quan falten 10 dies perquè comenci el curs escolar, que actualment s’està 

treballant. Nosaltres i la mateixa comunitat educativa volem respostes perquè la 

prestació de serveis que dóna una escola pública és fonamental per a la seva 

estabilitat, per a la seva garantia, per a la seva qualitat i, sobretot, per defensar 

aquesta escola pública que creiem nosaltres que ha de ser d’excel·lència.  

Sr. Galbany, l’Ajuntament de Mataró sempre ha estat proactiu a l’hora de garantir els 

serveis de les escoles, en especial a les escoles públiques de la ciutat. L’Ajuntament 

sempre ha estat proactiu assumint, de vegades, inversions que altres administracions  

en un moment determinat no podien assumir.  

El que nosaltres demanem és que continuï sent proactiu per garantir la qualitat de 

l’escola pública i, en aquest cas, el menjador de l’Escola Camí del Mig. Hi ha gairebé 

un centenar de famílies que no poden quedar-se sense aquest servei. 

Nosaltres demanem que s’impliqui, però que ho faci de veritat, que no esperi a una 

resposta dels Serveis Territorials. Curiosament la reunió amb Serveis Territorials s’ha 

fet avui que, casualment, teníem el ple i que se sabia que els pares i mares vindrien 

a reclamar solucions. Han tingut un any per fer això i falten 10 dies per l’inici del curs. 

Això dóna molta incertesa a les famílies. Sr. Regidor, nosaltres li demanem que no 

esperi i que sigui el mateix Ajuntament qui lideri la solució d’aquest problema que 

reclamen, amb tota la raó, els pares, les mares i la comunitat educativa de l’Escola 

Camí del Mig.  

 

 

 

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

responsabilitat dels menjadors escolars no és de l’Ajuntament, sinó que és de la 

Generalitat. 

Aquest Ajuntament sent que no pot ser un espectador d’aquest conflicte i per això hi 

estem treballant des de fa molt de temps. El que està passant amb el menjador de 
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l’Escola Camí del Mig és el resultat d’una gestió irregular de la junta d’una AMPA. 

Podem estar davant d’una gestió fraudulenta anterior a l’any 2006, quan aquest 

govern encara no hi era. Aquesta situació no es va detectar per la direcció de 

l’escola, ni pel seu Consell Escolar, ni pels responsables municipals que hi havia en 

aquell moment. Va ser aquest govern, al primer trimestre del curs 2011-2012, 

juntament amb el Consell Comarcal del Maresme, que vam fer saber a la Generalitat 

que hi havia un deute important amb la Seguretat Social. 

A partir d’aquí, el Departament d’Ensenyament va demanar un informe a Inspecció, 

les conclusions del qual es van emetre en un informe del 18 d’octubre del 2012. 

Aquestes conclusions van ser que l’AMPA d’aquella època té un deute amb la 

Seguretat Social d’uns 73.400 euros; que té un deute amb l’empresa Masia Bartrés 

Catering, SL, d’uns 118.800 euros; i que la pròpia escola ha fet un préstec a l’AMPA 

de 6.000 euros. Justament avui ens hem assabentat que l’AMPA té un deute amb 

Hisenda de 35.000 euros. Per tant, estem parlant d’un deute de 233.000 euros, que 

són moltíssims diners.  

El Departament d’Ensenyament no ha pogut tenir accés a la comptabilitat de l’AMPA 

perquè, segons consta, l’ordinador es va fondre i els documents comptables van 

desaparèixer, fet que impossibilita fer qualsevol auditoria que permetés reconduir 

aquesta situació. Aquestes irregularitats són les que ens han portat on som ara. Això 

ha generat uns problemes que es concreten en què ara mateix l’escola no té AMPA, 

per tant, no es pot fer càrrec d’aquest servei de menjador. Aquest servei tampoc el 

pot contractar la direcció del centre perquè implicaria directament a la Generalitat i 

algú li podria acabar reclamant a la Generalitat aquest deute de l’AMPA, d’origen 

molt poc clar. L’objectiu d’aquest govern és que el alumnes de l’Escola Camí del Mig 

tinguin menjador i no pararem fins aconseguir-ho; els pares ho saben. 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que l’important està dit: el dia 15 de 

setembre aquests nois i noies tindran el plat a taula proporcionat per l’administració 

pública i d’acord amb alguna solució que, de ben segur, se sabrà trobar. 
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31  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA INSTAL.LACIÓ DE LA GESPA AL CAMP 

DE MOLINS-VISTA ALEGRE. 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“Aquest grup municipal des de l’inici de mandat ha estat demanant al regidor 
d’esports i al govern que es faci la instal·lació de gespa artificial al camp de Molins-
Vista Alegre, ja que el club UD Molinos ha consolidat des de fa temps ( i en contra de 
molts inconvenients) un projecte esportiu on el futbol base és la prioritat i el fonament 
del seu projecte futbolístic. 
 
En el PAM i Pressupost municipal per l’any 2014 finalment s’ha incorporat aquesta 
acció. 
 
A dia d’avui però les obres d’instal·lació de la gespa artificial encara no han començat 
i l’inici de la nova temporada esportiva és a tocar, amb tots els problemes que aquest 
retard ocasiona a la UD Molinos i als clubs que hagin de competir en aquest camp. 
 
Per això el Grup Municipal Socialista presenta les preguntes següents: 
 

 Quan està previst que s’iniciïn les obres al camp municipal de Molins-Vista 
Alegre? 

 Quin és el calendari d’obres previst i quan es preveu que la gespa estigui 
instal·lada? 

 Que es farà per facilitar al club els entrenaments i les competicions oficials 
mentre durin les obres?” 

 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que està 

previst iniciar les obres el proper 17 de setembre. El termini de les obres és de tres 

mesos, per tant, està prevista la finalització dels treballs al voltant de Nadal o primers 

d’any. Pel que fa al tercer punt, hem a un acord amb el camp de la U. D. Ronda, 

situat a la Ronda Països Catalans, al davant del Tanatori, perquè puguin donar 

cobertura als entrenaments i competicions de la U. D. Molinos en el període que 

durin les obres de col·locació de la gespa al seu camp.  

Hem estat col·laborant, hem estat traient males herbes, posant uns aspersors 

provisionals al camp que reforcin el que hi ha ara i hem fet altres feines, juntament 
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amb la U.D. Molinos, perquè puguin començar els entrenaments aquesta setmana o 

bé el dia que comencin les obres al camp de Vista Alegre. 

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, opina que, de vegades, les 

preguntes serveixen per accelerar els temes, perquè la setmana passada no se’n 

sabia res i avui per fi ja hi ha una data, que és el 17 de setembre, que no està 

malament. De tota manera, aquesta és una pregunta que no havia d’arribar avui al 

ple en ple mes de setembre. El que havia d’arribar avui aquí és un agraïment per 

haver tirat endavant un prec i, en canvi, ens trobem que al començament d’una 

temporada un camp encara no està fet. La solució que donen al camp del Ronda no 

és una bona solució perquè hagués estat millor que els jugadors haguessin pogut 

entrenar i competir en un camp que ja fos de gespa, ja que en tenim uns quants a la 

ciutat. Esperem que tot això no costi diners al Ronda i que la Direcció d’Esports pugui 

ajudar amb els costos que facin falta. 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, considera que cal 

tenir en compte que per raó de la situació financera en què es troba l’Ajuntament no 

s’ha pogut iniciar el procés d’adjudicació fins que els diners han arribat. Segurament, 

quan vostè estava al govern tot això era diferent. 

Li recordo que el pressupost per pagar aquesta instal·lació no surt del pressupost 

municipal, sinó que és una partida finalista de la Diputació de Barcelona la que ho 

farà possible. Les obres s’han adjudicat per 278.000 euros, IVA inclòs, mentre que 

els costos de la seva època eren bastant més grans, fins i tot un 50% més alts. El 

contracte data del 12 d’agost i, per tant, s’ha anat bastant ràpid perquè, com ja he dit, 

fins que no hem tingut els diners no hem pogut començar. L’empresa constructora ja 

s’ha vist amb representants del club i ja estan mirant petits detalls per començar 

aquesta feina. 

Comparteixo l’interès que ens ha mostrat vostè i totes les reflexions que ha fet, però li 

asseguro que també les hagués compartit amb vostè quan vostè governava i aquest 

camp hagués sigut una realitat fa uns quants anys, quan hi havia possibilitats i 

facilitats per fer-lo una realitat. 
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32  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

MOBILITAT DEL PROPER 11 DE SETEMBRE. 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 

“El proper onze setembre se celebrarà a Barcelona la manifestació més important de 
la història recent del país. Milers de persones estem convocades a una manifestació 
multitudinària convençudes que determinarà el futur polític de la nació catalana. La 
presència massiva del poble al carrer a favor del referèndum i de la independència 
condicionarà la convocatòria de la consulta prevista el proper 9 de novembre. 
 
La mobilització destaca per la gran V de l'Onze de Setembre, amb l'objectiu d'omplir 
la Gran Via i la Diagonal de manifestants per la independència. 
 
Hi haurà dificultat per desplaçar-se amb transport públic fins Barcelona atès que està 
previst un col·lapse per la gran afluència de manifestants. El transport a través dels 
autobusos privats han esgotat totes les places disponibles. 
 
Són moltes les persones que amb voluntat de participar a la futura mobilització no 
disposen de transport col·lectiu per desplaçar-se fins Barcelona. 
 
És per tot això que el Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular formula els 
precs següents: 
 
1. El govern municipal estudiarà com poder facilitar el transport col·lectiu per aquelles 
persones que volen participar de la manifestació de la V el proper 11 de setembre. 
 
2. El govern municipal posarà a disposició de la ciutadania i de les organitzacions 
convocants, els recursos per minimitzar el col·lapse en la mobilitat i facilitar el 
desplaçament fins a Barcelona.” 
 

 

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

Manteniment, accepta el prec i manifesta que dins les possibilitats municipals, tenint 

en compte que el transport interurbà no és competència municipal ni es pot instaurar 

cap mena de transport públic intermunicipal, el que s’ha fet és dirigir-se a empreses 

com Renfe i l’Empresa Casas per demanar-los que tinguin en compte aquest acte 

que hi pot haver el dia 11 de setembre a Barcelona i que hi pot haver una major 

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

Popular, demana a la Sra. Calpe que si té alguna informació de la Renfe, que ho 

comuniqui en primera instància a les entitats convocants i en segona instància als 

ciutadans, que seria bo que coneguessin si hi ha un dispositiu de reforç en el 

transport, perquè pot animar molta gent a fer ús del transport col·lectiu i no anar-hi en 

transport privat, que encara provocaria un col·lapse més important. 

 

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

Manteniment, expressa que, per descomptat, igual que es fa quan hi ha qualsevol 

modificació d’horari en el transport públic, si es tenen notícies sobre el que s’ha 

demanat, es farà públic a la ciutadania de Mataró perquè en tingui coneixement.  

 

 

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

Catalunya, explica que avui mateix la Sra. Carme Forcadell deia que encara “no en 

som prou” i parlava de 400.000 persones. Fa dos anys s’havia arribat a parlar de més 

de dos milions de persones i a vostè no se li va ocórrer demanar això. 

Per altra banda, si hi ha cap despesa de l’Ajuntament, aquest grup estarà molt 

interessat a conèixer aquesta informació per les conseqüències que pugui tenir. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts i deu minuts 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 
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