ACTA NÚM. 15/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2014.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de novembre 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
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
PERE GALBANY I DURAN
MIQUEL REY I CASTILLA
RAMON REIXACH I PUIG
OLGA ORTIZ I MORENO

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDOR DELEGAT
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA

(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
CONSOL PRADOS MARTINEZ
FRANCESC MELERO COLLADO
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ
IVAN PERA ITXART

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
FLORI TORRES FERNANDEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

CARLOS FONTBONA GIL

REGIDOR

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ

REGIDOR no adscrit

(PxC)
(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)
(CUP)

No assisteix per baixa maternal la regidora Monica Lora, portaveu del grup municipal de
Plataforma per Catalunya.

1

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
7609/2014 de 3 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de novembre 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 6 de novembre 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: extraordinària de 23-9-2014 i
ordinària de 2-10-2014.

2

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUiA sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres
realitzades a les biblioteques.

2.2

Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de
rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor.

2.3

Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del Dia
Internacional contra la violència envers les dones.

2

DICTAMENS
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
3

Acordar sol•licitar al MINHAP l’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament dels
saldos deutors de les liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de l’Estat
de conformitat amb la Disposició Addicional Única del RDL 12/2014, de 13 de
setembre.

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 pel 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, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2014.

6

Arrendament d’un local de l’edifici, propietat de PUMSA, situat al carrer Churruca 8488 de Mataró per ubicar-hi el Centre d´Informació i Recursos per les Dones (CIRD) –de
titularitat municipal- i el Servei d´Intervenció Especialitzada Mataró- Maresme (SIE) –de
titularitat autonòmica-.

7

Traspàs de la gestió dels pisos socials municipals a favor de la societat municipal de
capital íntegrament local Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. per a la seva gestió i
compliment dels seus fins fundacionals mitjançant la adscripció i la resolució de dos
contractes d’arrendament subscrits entre PUMSA i l’Ajuntament de Mataró de dos
habitatges de PUMSA destinats a lloguer social.

8

Aprovació Addenda número 1 als pactes signats entre l’Ajuntament de Mataró, PUMSA
i FCC Construcción, SA, el dia 11 de març de 2014 pel pagament del deute derivat de la
construcció per FCC d’un edifici a l’àmbit del Rengle.

9

Donar compte de l’aprovació d’operació dels crèdits amb el BBVA, d’import 4.440.000
€, BANKIA, d’import 2.000.000 €, CAIXABANK, d’import 1.000.000 €, destinat al
pagament del deute amb FCC.

Direcció de Recursos Humans
10

Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per LRR i ILG

11

Declaració de segona activitat privada docent amb exercici concurrent amb el lloc de
treball principal presentada per FJTC i CARL

12

Declaració de segona activitat privada d’exercici lliure professió amb exercici concurrent
amb el lloc de treball principal presentada per CPSS.
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13

Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per la Sra. MAGS.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge
14

Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a la flexibilització de volums i usos
a la qualificació 3b31hpo/E del C. Churruca (Àmbit “Lepanto-Churruca” de la UAd-83).

15

Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGO de
Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats (Capítol V del Títol II.
Arts. 128 a 143).

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats
16

Ratificació del Decret 6688/14 de 29 de setembre, pel qual es desestima el Recurs de
Reposició presentat contra l’ordre d’enderroc dictada per decret 5396/2014 de 21 de
juliol.

Via Pública
17

Imposar a J.F.D. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 225/14).

18

Imposar a T.L.A. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de
600, 400 i 300,51 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos. (expedient 228/14).

19

Imposar a C.P.L. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de
600, 400 i 300,51 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos. (expedient 595/14).

20

Imposar a M.M.G. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions
de 400 i 200,51 i 600 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos. (expedient 596/14).

21

Imposar a A.R.M. una sanció de 400,51 euros per infracció greu en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos. (expedient 600/14).

22

Estimar el recurs extraordinari de revisió presentat per LL.S.N. en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos. Exp. 571/14.

23

Estimar parcialment les al•legacions presentades per E.S.R. i imposar una sanció de
2.404,05 euros per infracció molt greu i una sanció de 200,51euros per infraccions greus
en matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp. 597/2014).
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CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura
24

Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
25

Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre les assignacions dels
grups municipals.

26

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
perquè l’ajuntament de Mataró suspengui l’aportació econòmica a la Federació de
Municipis de Catalunya.

27

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya
perquè l’ajuntament no cedeixi cap equipament municipal ni col•labori amb mitjans
materials, humans ni tècnics per a la realització de la consulta alternativa convocada per
Artur Mas el 9 de novembre.

PRECS I PREGUNTES
28

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de
la xemeneia de l’antiga empresa Tintex situada a la Plaça Assemblea de Catalunya de la
nostra ciutat.

29

Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i
Alternativa per tal que el govern municipal doni compte dels indicadors socials de la
ciutat de Mataró.

30

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què s’actuï
contra les persones o entitats que vulnerin reiteradament l’Ordenança Municipal de la
Publicitat exterior de Mataró.

31

Pregunta que presenta el regidor no adscrit sobre la relació entre l’Ajuntament de Mataró
i el Cafè del Mar.

32

Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acord entre l’ajuntament de
Mataró i el Casal Independentista “El Teler”.

33

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
l’avançament del concurs de les concessions del Port de Mataró.
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34

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què
l’ajuntament de Mataró es personi contra la persona que va ser detinguda pel robatori de
la bandera espanyola de la comissària de la Policia Local per denigrar a la nostra policia.

35

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al
desplegament de la Policia local amb material antiavalots en el “desallotjament” del
Casal Popular i Independentista El Teler.

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de gener, indica que hi ha un acord de 4-112010 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.
Malauradament, i com és desgraciadament massa habitual, s’han produït durant aquests
darrers dies episodis de violència masclista contra les dones.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

A continuació informa que en el grup municipal Socialista seran 7 regidors perquè encara no
ha arribat de la Junta Electoral Central la Credencial de la nova regidora.

També comunica la baixa maternal de la regidora de Plataforma per Catalunya, Sra. Monica
Lora, que la substituirà en la funció de portaveu del grup el regidor Carlos Fontbona Gil.

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

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS:
EXTRAORDINÀRIA DE 23-9-2014 I ORDINÀRIA DE 2-10-2014.
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, fa una rectificació a l’Acta de 2-10-2014, en
la seva intervenció en el punt 6 vol que consti en Acta el següent:

“Gracias Sr. Alcalde, hablaré en castellano porque es el idioma que se
emplea mas en Plataforma por Catalunya. Sra. Lora, quien se pica ajos come,
quien se pica ajos come, y quien se pica ajos come, lo digo 3 veces como lo
decía su estimat Sr. Anglada”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

2 - DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals aprovades
per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 3 de novembre de 2014.
2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUiA sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves
obres realitzades a les biblioteques.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de novembre de 2014, amb els vots
favorables de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (19) i les
abstencions del PPC (5).
*No va assistir cap membre del Grup Municipal de PxC a la Junta de Portaveus

La senyora Conxita Calvo Lomero, regidora del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-EUiA, llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei 10/2007, de 22 de
juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, en el sentit d’eximir el titulars dels
equipaments públics del pagament del cànon per préstec i fer-se’n càrrec íntegrament.
SEGON.- Rebutjar el contingut del Reial Decret 624/2014 i instar al Govern de l’Estat
espanyol a la seva retirada.
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TERCER.- Instar el govern de l’Estat espanyol a elaborar un nou Reial Decret, tenint
present les consideracions exposades i que siguin els governs de l’Estat espanyol i de
la Generalitat de Catalunya qui incorporin en el seus pressupostos les partides per fer
front a un cànon fix per l’adquisició d’obres, fruit del diàleg i consens amb el conjunt
d’actors afectats.
QUART.- Instar el govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i mecanismes
de cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura” en el programa
d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat
amb l’acord i la cooperació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de Catalunya.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació de Municipis de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.”

2.2

Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió
de rebuig a la indemnització amb fons públics del projecte Castor.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de novembre de 2014, amb els vots
favorables de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (19) i les
abstencions del PPC (5).
*No va assistir cap membre del Grup Municipal de PxC a la Junta de Portaveus

El regidor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Rebutjar la indemnització de 1.350 milions d’euros amb fons públics al
propietari del projecte Castor per considerar que no han de ser els consumidors els
qui acabin pagant-ho a través de la factura del gas. Més encara quan el govern
espanyol tenia informes tècnics que aconsellaven no realitzar aquest magatzem de
gas submarí.
SEGON.- Reclamar que el govern de l’Estat faci públic tots els estudis i informes que
hagin encarregat o recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics
que van tenir lloc a les terres del Sénia des de l’inici dels treballs relatius al projecte
d’emmagatzemament, i aquells que determinen els costos econòmics totals de
l’operació.
TERCER.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya;
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del
Senat; al Govern espanyol; al Síndic de Greuges; a l’Agència Catalana del Consum i
a l’Organització de Consumidors i Usuaris; i a les entitats d’aquest municipi que
vetllen pels drets dels consumidors.”
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2.3

Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del
Dia Internacional contra la violència envers les dones.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de novembre de 2014, per unanimitat de
tots els grups municipals.
*No va assistir cap membre del Grup Municipal de PxC a la Junta de Portaveus
La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, llegeix la
part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró vol expressar el seu total i absolut rebuig contra
totes les formes de violència exercida contra les dones i manifestar el seu condol per
la mort de totes les dones que han estat víctimes de violència al llarg de l’any 2014.
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró continuarà expressant públicament el seu rebuig
contra les morts de dones víctimes de violència masclista al nostre municipi o a
Catalunya, realitzant un minut de silenci a l’inici del Ple municipal immediat a la
successió del fet, tal i com es va acordar per unanimitat al Ple del novembre de 2010
TERCER.- Traslladar a la ciutadania el compromís d’aquest Ajuntament de continuar
treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, per millorar la
coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència
masclista per tal d’eradicar-la, esmerçant tots els recursos i esforços necessaris al
seu abast.
QUART.- Instar a les diferents forces polítiques que donin un caràcter prevalent a
aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals.
SISÈ.- Adherir-nos al Manifest Institucional consensuat que, amb motiu del Dia
Internacional per la eliminació de la violència envers les dones, elaboren
conjuntament la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a la Federació de municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i a les entitats locals i
comarcals de dones. “

DICTAMENS
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
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3 -

ACORDAR SOL•LICITAR AL MINHAP L’AMPLIACIÓ EN 120

MENSUALITATS DEL REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS DE
LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN

ELS

TRIBUTS DE L’ESTAT DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ
ADDICIONAL ÚNICA DEL RDL 12/2014, DE 13 DE SETEMBRE.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :

“Antecedents:
La Disposició addicional única del Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, publicada en
el BOE de data 13 de setembre de 2014, relativa al reintegra dels saldos deutors de les
liquidacions definitives de la participació en els Tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, ha
establert textualment que:
“1. aquellas entidades locales a las que se esté aplicando la ampliación del período de
reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de la Entidades Locales en las
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado para el año 2013,
podran ampliar en 120 mensualidades aquel período, con arreglo a las normas
contenidas en la presente disposición.
2. La ampliación del período de reintegro podrá solicitarse por las Entidades Locales a
las que se les estuviere aplicando la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de
junio.”
D’acord amb aquest redactat l’Ajuntament de Mataró pot acollir-se a la sol·licitud d’ampliació
del termini en 120 mensualitat perquè se li està aplicant la disposició final dècima de la Llei
2/2012. Per poder presentar aquesta sol·licitud al Ministeri és requisit indispensable que
aquesta sigui prèviament aprovada pel Ple de la Corporació Local i que a més l’Ajuntament
tingui previst complir a 31 de desembre de 2014 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el
límit de deute públic establert en els articles 51 i 53 del TRLRHL del 110%, així com que el
seu període mig de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim
establert en la normativa actual de morositat.
La disposició addicional única esmentada també estableix que “ 4. La aplicación efectiva de
la ampliación citada en el apartado 1 anterior se iniciará en la entrega a cuenta de la
participación en tributos del Estado del mes de enero de 2015, siendo a partir de
entonces los reintegros mensuales aplicables los que resulten de dividir el importe
pendiente de reintegrar a esa fecha por la liquidaciones correspondientes a los años
2008 y 2009 dividido por 204 mensualidades
5. La modalidad de fraccionamiento establecida en el apartado 1 anterior se mantendrá
siempre que las Entidades locales afectadas aporten la liquidación de los presupuestos
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de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local y se cumplan los
objetivos y límites citados en el apartado 3 y referidos en todos los casos a 31 de
diciembre del ejercicio inmediatamente inmediato anterior. En el caso de que el
incumplimiento se produzca en dos ejercicios consecutivos se aplicará a partir de la
entrega a cuenta del mes de enero del ejercicio siguiente el fraccionamiento a 10 años
des de enero de 2012, mediante reintegros mensuales equivalentes al resultado de
dividir el importe pendiente de reintegro entre el número de mensualidades que resten
hasta 31 de diciembre de 2021“.

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
Fent ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de gener de 2013.
Per tot el que s’ha exposat el sotasignat PROPOSA al Ple que adopti la resolució següent:
PRIMER .- Acordar sol·licitar l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de
les liquidacions definitives de la PIE en 120 mensualitats més de conformitat amb la disposició
addicional única del RDL 12/2014, de 12 de setembre.
SEGON .- Facultar l'alcalde-president per a la formalització i la signatura de tots els
documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord.”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no
pot deixar passar algunes de les coses que s’han dit aquí més d’una vegada, com que s’ataca
el municipalisme per part de l’actual govern de l’Estat.
Jo entenc que alguns vulguin callar o mirar cap a una altra banda, però tothom sap qui ens
està ajudant a sortir-nos-en. Mentre que la Generalitat de Catalunya deu tenir un deute que
s’apropa als 13 milions d’euros, el govern de l’Estat, un cop més en aquest mandat i en la
situació difícil en què es troben els ajuntaments, el que fa és facilitar les finances d’aquest
Ajuntament. I nosaltres volem deixar constància d’aquest fet.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, aclareix que si
les liquidacions surten negatives és perquè l’Estat fa unes previsions excessives d’ingressos i,
per tant, fa uns acomptes superiors a les liquidacions reals. És a dir, l’inici del problema no és
municipal. I, a més, el que passarà aquest any i el que ve és que, com que es fan aquestes
previsions de creixement del PIB a l’alça, això condicionarà les previsions sobre els ingressos
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que hi haurà i, per tant, els acomptes seran superiors als que probablement siguin al final, la
qual cosa pot provocar que tornin a sortir liquidacions negatives una altra vegada. Cal estar
alerta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
dóna la raó al Sr. Reixach, però recorda que estem parlant de liquidacions que pertanyen al
2008 i 2009.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir
referits a temàtiques coincidents.

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 PEL 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.
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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 econòmicfinancer 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.
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,

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014.
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta 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 i del RD 635/2014, de 25 de juliol,
per al que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera; s’ha elaborat la informació amb periodicitat mensual
per presentar al Ministerio.
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 3r 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:
Pagament realitzats en el trimestre
Resum de pagament realitzats en el
tercer trimestre
Ajuntament de Mataró
Mataró-Audiovisual
CMAC
Consorci TDT
PUMSA
TOTAL

Període mig de
pagament
(PMP)(dies)
21,24
5,33
38,25
59,15
18,6
21,17

Període mig de
pagament excedit

Dins del període legal de pagament

(PMPE) (dies)
Núm. de pagaments
12,74
2443
12,99
43
21,32
29
24,45
4
6,38
822
11,77
3.341

Fora del període legal de pagament

Núm. de pagaments
Import total
6.802.942,70
324
60.234,41
15
19.397,74
28
27.892,65
10
716.665,74
139
7.627.133,24
516

Import total
794.940,17
7.904,55
26.681,96
32.192,69
249.435,76
1.111.155,13

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 21,17 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 3.857 pagaments,
d’import global 8.738.288,37 €.
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Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 11,77 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de
516 pagaments realitzats fora del període legal, d’import global 1.111.155,13 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:

Durant el 3r 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:

Pendents de pagament al final del trimestre
Resum de factures o documents
Període mig del
justificatius pendents de pagament al
pendent de pagament
final del tercer trimestre
(PMPP)(dies)
Ajuntament de Mataró
12,97
Mataró-Audiovisual
-6,31
CMAC
9,96
Consorci TDT
62,25
PUMSA
-6,3
TOTAL
12,03

Període mig del
pendent de
pagament excedit
(PMPPE) (dies)
28,86
3,00
0,00
62,92
69,72
35,42

Dins del període legal de pagament al final del Fora del període legal de pagament al
trimestre
final del trimestre
Núm. d'operacions
568
11
5
4
125
713

Import total
Núm. d'operacions
1.710.658,34
117
3.987,02
1
4.553,95
0
6.090,47
4
118.367,33
7
1.843.657,11
129

Import total
59.370,34
302,50
0,00
7.641,54
5.508,16
72.822,54

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 12,03 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir
de 842 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 1.916.479,65 €.
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 35,42 dies. Aquest càlcul
s’ha obtingut a partir de 129 operacions pendents de pagaments fora del període legal
d’import acumulat 72.822,54 €.

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:
Resum de factures o doc. justificatius
al final del tercer trimestre amb mes de
tres mesos des de la seva anotació en
el registre de fact., pend. de
reconeixement de l'obligació
Ajuntament de Mataró
Mataró-Audiovisual
CMAC
Consorci TDT
PUMSA
TOTAL

Període mig
d'operacions pend.
reconeixement
(PMOPR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pendent de reconeixement obligació

Número
0
0
0
0
0
0

Import total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Durant aquest 3r trimestre no hi hagut operacions amb més de tres mesos des de la seva
entrada en registre sense l’obligació reconeguda.

5. Període Mig de Pagament setembre 2014:
Dades PMP setembre 2014
Ratio operacions
Entitat
pagades
Mataró
24,35
Consorci TDT
23,60
14,92
CMAC
Mataró Audiovisual
5,05
PUMSA
21,48
PMP global

Import
Ratio operacions
Pagaments
pendents
2.147.111,04
20,01
12.073,40
18,56
26.379,45
-21,04
40.861,77
-6,31
312.106,16
-6,30
2.538.531,82

Import
Pagaments
13.721.594,04
9.718,76
4.553,95
4.289,52
123.875,49
13.864.031,76

PMP
20,60
21,35
9,63
3,97
13,59
20,35

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 -

ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE L’EDIFICI, PROPIETAT DE

PUMSA, SITUAT AL CARRER CHURRUCA 84-88 DE MATARÓ PER
UBICAR-HI EL CENTRE D´INFORMACIÓ I RECURSOS PER LES
DONES

(CIRD)

–DE

TITULARITAT

MUNICIPAL-

I

EL

SERVEI

D´INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA MATARÓ- MARESME (SIE) –DE
TITULARITAT AUTONÒMICA-.
La senyora Olga Ortiz Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, presenta la proposta següent:
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“Segons consta a l’informe del servei gestor, la ubicació actual del Centre d´Informació i
Recursos per les Dones ( en endavant el CIRD-SIAD), allunyada del centre urbà, dificulta la
prestació dels serveis d’informació i acollida propis d’un recurs de primer nivell, d’acord amb el
que disposa la Llei 5/2008, de 24 de març, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista.
A més, durant el 2013, el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró ha vingut
mantenint contactes amb el Departament de Benestar social i Família amb la finalitat de
instrumentar l’obertura al territori d’un nou Servei d’Intervenció Especialitzada (en endavant,
SIE), de titularitat autonòmica, que doni cobertura a l’àmbit municipal i comarcal.
Aquest servei s’enmarca també dins la Llei 5/2008, de 24 de març, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, com a nivell d0intervenció posterior al què es presta des del
CIRD-SIAD en l’àmbit de l’abordatge integral de processos de violència masclista.
Segons consta a l’informe del servei gestor, es valora positivament la proposta atès que
hauria de suposar un increment dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència
masclista residents a Mataró i ampliaria la intervenció als seus fills i filles.
En el marc de la recerca d’un local idoni que pogués acollir aquests dos serveis, els tècnics
competents tant del Departament de Benestar Social i Família com municipals, van visitar un
local , titularitat de PUMSA, que s’ajustava per característiques als requisits demandats.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Mataró està interessat en arrendar un local a la planta
baixa de l’edifici, propietat de PUMSA, situat al carrer Churruca núm. 84 de Mataró, amb la
finalitat d’instal·lar-hi el CIRD-SIAD que actualment està situat a l’equipament del barri de
Cerdanyola, al Centre de Formació Tres Roques i, si s’escau, el SIE.
Tanmateix s’ha previst el subarrendament per dotar de cobertura jurídica la ocupació que més
endavant pugui fer el SIE.
La contractació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient per als exercicis 2014 a 2019, per atendre les obligacions econòmiques
derivades de l’execució del contracte.
Resulten d’aplicació els articles 4 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos i d’altra normativa concordant.
D’acord amb el què s’ha exposat, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Concertar amb PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A., amb domicili
al carrer Pablo Iglesias núm. 63 2a planta, despatx 10 i NIF A-59323642, un contracte
d’arrendament que té per objecte el local situat a la planta baixa de l’edifici, titularitat de
PUMSA, amb front al carrer Churruca núm. 84.
SEGON.- Aprovar el model de contracte d’arrendament que s’adjunta com a annex núm. 1,
en les condicions mantingudes que hi consten i que instrumentaran la relació contractual que
s’aprova.
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TERCER.- Aprovar els imports que seguidament es detallen en concepte de renda mensual a
satisfer en contraprestació per la utilització del local, als quals caldrà afegir l’IVA corresponent
al tipus vigent en cada moment:
Anys primer i segon: 1285 €/mes;
Any tercer: 1.620 €/mes;
Any quart: 1.950 €/mes
Any cinquè i següents: 1.950 €/mes + IPC.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte que aquí s’aprova amb
càrrec a la partida 310802/231610/20200 del pressupost municipal, d’acord amb els imports i
anualitats que es prevegin als documents comptables corresponents.
La contractació aprovada queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient a la partida esmentada en els pressupostos municipals que s’aprovin als
exercicis de 2014 a 2019.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA, al Servei de Família de l’Ajuntament de Mataró
i a la resta de serveis que es puguin veure afectats per l’adopció dels presents acords.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
comença dient que ens hem de felicitar perquè un equipament com el Servei d’Intervenció
Especialitzada, en conjunt amb el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, es pugui
oferir a la ciutat i d’una manera coordinada, compartint un espai. El nostre vot serà favorable.
Tanmateix, hi ha un tema que no veiem molt clar:
El que ens genera dubtes és que aquest contracte d’arrendament servirà per subarrendar
l’espai a la Generalitat. I jo em pregunto, vista la situació de la Generalitat, que paga com
paga i que no sabem com van els seus pagaments, si això és el millor per a nosaltres. Si
aquest és un espai que ha de gestionar la Generalitat, jo directament demanaria que ho
llogués la Generalitat i que ells directament paguin el lloguer del local.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, també es felicita per aquesta nova ubicació del CIRD. Pensem
que és un lloc molt més adient, cèntric i comunicat, i el Servei d’Intervenció reforça aquesta
atenció, en aquest cas, cap a les dones maltractades. És una bona decisió.
També li volem expressar, però, alguns dubtes:
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A l’informe que hi ha a l’expedient i a la proposta al ple parlen dels fets i es fa una petita
història des del moment en què es van posar en contacte amb el Departament de Benestar
Social, Família i Consum, i un dels fets esmentats és que es requerirà la formalització d’un
conveni regulador entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Mataró,
una vegada que les parts hagin acceptat les condicions i els acords per a la gestió del servei i
l’equipament. En aquest sentit, al maig del 2014 precisament el Departament el que fa és
enviar un document-proposta per a aquesta formalització del conveni regulador i, d’alguna
manera, marca quins són els seus condicionants: qui tindrà la titularitat del servei, l’equip
inicial de professors, etc.
Pel que fa a les despeses d’inversió per a l’adequació dels espais, queda molt clar que el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat sí que acceptarà l’adquisició de
mobiliari de l’equip de treball vinculat, però diu que, com que no compta amb la disponibilitat
pressupostària per assumir els costos, no farà cap inversió en aquests espais.
Ara, la regidora ens diu que la Diputació hi intervindrà amb una part i ens agradaria que, a la
rèplica, ens expliqués de quina part estem parlant d’aquests 149.516 euros. I després diu que
les despeses del lloguer del local les pagarà l’Ajuntament. Com que això ho vam presentar al
maig, no sé si des del maig ençà han continuat aquestes converses, s’ha acceptat la proposta
íntegrament per part de la Generalitat, però, en tot cas, ens agradaria que el govern fes tot el
possible per intentar aconseguir que la Generalitat fos una mica més generosa i col·laborés
una mica més en el manteniment, sobretot, de cara al futur. És evident, i això ho hem
demanat aquest matí, que cal un informe econòmic que comptabilitzi les despeses de
manteniment d’aquest edifici, i quina part li correspondria, en aquest cas, al Departament de
Benestar Social i Família. Entenem que és un cost que haurien de pagar ells.
Per tant, li reclamem al govern que faci tots els esforços possibles per intentar no assumir el
cost total, no només de l’adequació del local, que ja ens han dit que no, sinó també del
pagament de l’IBI, la llum, etc., que és el que pujarà a llarg termini. També demanem que
se’ns informi de manera adient per tal de fer aquest seguiment.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
reconeix que una part del que ell volia dir ja ho ha dit el Sr. Martínez i li ho agraeix.
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No obstant això, ens ha generat un dubte un tema que és tangencial a tot això i que hem vist
repassant l’expedient i tot el que acompanya aquest punt, i és el tema de per què marxa d’allà
el CIRD i el portem al centre de Mataró. Ens ha cridat l’atenció perquè més d’una vegada hem
parlat de l’equipament del Tres Roques com un equipament de ciutat, molt important per als
usuaris de tota la ciutat, per donar vida a aquella zona, etc. I ara es produeix aquest trasllat.
Els anuncio que la revisió d’aquest expedient comportarà una pregunta sobre el Tres Roques,
perquè en aquesta documentació el que es ve a dir és que el Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones marxa d’allà, entre d’altres, perquè les usuàries tenen moltes dificultats per
accedir-hi i així ho han manifestat.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, es felicita, d’una banda,
perquè la ciutat disposarà d’aquest nou servei. Crec que és una aposta ferma per a una ciutat
que ja porta un recorregut en polítiques d’igualtat i de les dones. Però considerem, i s’ha dit,
que és un servei que hauria de pagar la Generalitat. No pot traspassar, com contínuament
està fent, les despeses que li corresponen, perquè la titularitat del servei és de la Generalitat,
als ajuntaments. I més quan és un servei que es dóna a tota la comarca. Per tant, aquí el
govern municipal hauria d’haver pressionat més o liderat d’una altra manera perquè la
Generalitat se’n fes càrrec.
En segon lloc, estem d’acord que s’unifiquin els serveis que donen una prestació a un
col·lectiu determinat, en aquest cas, les dones, perquè això contribueix a millorar la
coordinació, el treball en equip, etc., però ens preocupa aquesta tendència del govern
municipal de treure dels barris els serveis que són de ciutat. De fet, l’equipament del Tres
Roques dóna servei al barri però és un equipament de ciutat i això, d’alguna manera,
contribueix a repartir les centralitats, a l’equitat social, etc.
Per tant, ens felicitem per aquest nou servei i aquesta aposta, però ens queden els dubtes de
la despesa i de la qüestió del Tres Roques. És per això que nosaltres ens hi abstindrem.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, s’alegra que tots estiguin contents pel fet de tenir el SIE Mataró-Maresme.
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Hem prioritzat el servei a les dones, el servei als infants, el servei a les famílies i, per tant,
prenc nota de les seves aportacions i, si es pot millorar, millorarem. Però sí que vull dir que en
aquest cas la Generalitat fa una inversió d’1.150.000 euros. I que els 149.000 euros de
posada a punt del servei s’ha prioritzat pel govern dels recursos que han arribat de la
Diputació, perquè hem prioritzat el servei a les dones.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, pregunta a la regidora Ortiz si la Generalitat es farà càrrec o no
dels costos de manteniment de l’edifici. Hi ha alguna proposta sobre la taula o algun acord
respecte d’això?

El senyor Joan Mora, alcalde president, demana a la Sra. Ortiz que truqui al Sr. Martínez i li
aclareixi aquest extrem un cop estiguin tancades al 100% les negociacions amb la
Generalitat, ja que s’ha esgotat el seu temps d’intervenció en aquest punt.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18,

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 (1),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i
corresponent al regidor no adscrit (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

7, corresponent als membres del grup municipal Socialista.
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7 - TRASPÀS DE LA GESTIÓ DELS PISOS SOCIALS MUNICIPALS A
FAVOR DE LA SOCIETAT MUNICIPAL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT
LOCAL PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. PER A LA
SEVA GESTIÓ I COMPLIMENT DELS SEUS FINS FUNDACIONALS
MITJANÇANT

LA

ADSCRIPCIÓ

I

LA

RESOLUCIÓ

DE

DOS

CONTRACTES D’ARRENDAMENT SUBSCRITS ENTRE PUMSA I
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DE DOS HABITATGES DE PUMSA
DESTINATS A LLOGUER SOCIAL.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
“Fins a aquesta data, la gestió del parc d’habitatge públic de Mataró, s’ha vingut gestionant de
forma bipartida. Per un costat, PUMSA com a societat municipal encarregada de la gestió del
parc d’habitatge, ha vingut gestionant gran part del mateix, englobant tant els pisos que
l’Ajuntament li ha vingut traspassant al llarg del temps com els pisos promoguts per la pròpia
societat, centrada en la promoció d’habitatge de protecció oficial. Per un altre costat,
l’Ajuntament de Mataró ha vingut i ve gestionant els pisos de titularitat municipal, que tenen
com a finalitat primordial atendre als usuaris que reuneixen els requisits establerts pel servei
de Benestar Social per ser beneficiaris d’aquests recursos.
Amb la finalitat d’optimitzar recursos s’han endegat converses entre els diversos agents
implicats en la gestió d’habitatges. És per això que un dels mecanismes que es pretén
implantar passa per una reorganització interna municipal que implica l’estudi de la
conveniència de procedir al trasllat de la gestió dels pisos que té encomanada el servei de
Gestió Econòmica- Secció de Patrimoni a favor de la societat de capital íntegrament local
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) per tal de concentrar en la societat tots
els habitatges públics, unificant tota la gestió del parc d’habitatge públic (tant l’habitatge de
protecció oficial com l’habitatge municipal que principalment persegueix finalitats socials i té
com a beneficiaris, usuaris que reben seguiment per part del servei de Benestar Social).
Existeixen un total de 32 pisos destinats a lloguer social, que gestiona actualment el servei de
Gestió Econòmica i que són susceptibles de ser traspassats a favor de PUMSA:
-30 pisos de titularitat municipal;
- 2 pisos de titularitat de PUMSA (gestionats per l’Ajuntament de Mataró).
Els dos pisos, titularitat de PUMSA, van ser cedits a favor de l’Ajuntament de Mataró
mitjançant contracte d’arrendament de data 01/01/1996.
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Consten a l’expedient les fitxes de l’Inventari Municipal que corresponen als pisos a
traspassar, l’informe sobre la conveniència redactat pel coordinador de l’Àrea d’Administració i
Atenció Ciutadana, l’informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació (on s’informa que
la figura jurídica adient per instrumentar aquests acords són, per un costat l’adscripció i per
l’altre l’extinció del contracte d’arrendament subscrit entre PUMSA i l’Ajuntament de Mataró) i
l’informe de valoració dels pisos a traspassar.
Resulten d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local; la ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, i d’altra normativa concordant.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de gener
de 2013, PROPOSO AL PLE, si s’ecau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adscriure, amb data 1 de desembre de 2014, a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, S.A., amb NIF A-59323642, i domicili social a Mataró, carrer Pablo Iglesias
núm. 63 2a planta, despatx 10, els immobles que seguidament es detallen per al compliment
de les seves finalitats socials, en les condicions establertes al títol:

Títol constitutiu de l’adscripció a favor de PUMSA:
1er.- Règim aplicable.
Aquesta adscripció és regeix pel seu títol constitutiu, per les modificacions que s’introdueixin
per part de Ajuntament de Mataró, pel Real 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; per la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administracions Públicas; pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya i per la resta de normativa concordant.
2on.- Concepte.
L’adscripció és un instrument jurídic, propi del dret administratiu, que dóna dret a PUMSA a
utilitzar i conservar els béns i drets de titularitat municipal, objecte de l’adscripció, d’acord amb
llur naturalesa i per a l’assoliment dels objectius i finalitats que li són pròpies.
També estableix la obligació de conservar-los i realitzar-hi les reparacions i millores
necessàries per assolir les dites finalitats.
3er.- Objecte de l’adscripció
Els habitatges municipals que són objecte d’adscripció a PUMSA són:
Ordre
1.
2.
3.
4.

Situació de l’habitatge
C. PASCUAL MADOZ 28-30, B,2n D
RDA.CERDANYA, 1 Bx, 2
PTGE.JAUME II EL JUST, 19 Bx, 3
AV. AMÈRICA, 154-156, 2,4,

Fitxa Inventari
Epígraf 31 fitxa 260-E-1
Epígraf 31 fitxa 275-E-1
Epígraf 31 fitxa 225-E-1
Epígraf 31 fitxa 276-E-1

23

Qualificació patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C.DULCINEA, 3, 1r 1a
C. SANT VALENTÍ 19, 8è 1ª
AV. GATASSA , 73, 1r E
C. JOAN MARAGALL, 8-12, 4t 2a
C.ROSSELLÓ, 113, 5è 3a
PTGE.JAUME II EL JUST, 24 Bx 1
PTGE. JAUME II EL JUST, 20Bx, 1
C. SANT VALENTÍ, 31, 6è 4a
C. MARATHON, 49 Bx, 1
AV. AMÈRICA, 154, 2n 2a
C. AVINYÓ, 4-6, 2n 1a
C. GARROTXA, 45-47, 3r 1a
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, B,1r D
C. LOS ALAMOS, 6, 5è A
AV. AMÈRICA 146, 2n 3ª
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, B,2n A
RDA. FRANCESC MACIÀ, 115, 1r 1a
RDA. FRANCESC MACIÀ, 115, 3r 4a
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, B,2n B
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, A,3r B
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, A, 5è B
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, A, 2n B
C. PASCUAL MADOZ, 28-30, B, 3r D
C.PASCUAL MADOZ, 28-30, B, 2n C
AV. AMERICA 146 2on 4a
SANT VALENTÍ NÚM. 9 5e 2a

Epígraf 31 fitxa 274-E-1
Epígraf 31 fitxa 277-E-1
Epígraf 31 fitxa 278-E-1
Epígraf 31 fitxa 279-E-1
Epígraf 31 fitxa 280-E-1
Epígraf 31 fitxa 46-E-2
Epígraf 31 fitxa 45-E-1
Epígraf 31 fitxa 282-E-1
Epígraf 31 fitxa 283-E-1
Epígraf 31 fitxa 284-E-1
Epígraf 31 fitxa 285-E-1
Epígraf 31 fitxa 286-E-1
Epígraf 31 fitxa 257-E-2
Epígraf 31 fitxa 287-E-1
Epígraf 31 fitxa 8-E-1
Epígraf 31 fitxa 258-E-1
Epígraf 31 fitxa 19-E-1
Epígraf 31 fitxa 21-E-1
Epígraf 31 fitxa 259-E-1
Epígraf 31 fitxa 246-E-1
Epígraf 31 fitxa 289-E-1
Epígraf 31 fitxa 294-T-1
Epígraf 31 fitxa 307-E-1
Epígraf 31 fitxa 306-E-1
Epígraf 31 fitxa 229-E-1
Epígraf 31 fitxa 281-E-1

Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial

4t.- Finalitat.
La finalitat de l’adscripció és concedir l’ús, gestió i explotació a favor de PUMSA dels
habitatges que són titularitat de l’Ajuntament de Mataró, per tal d’unificar en la societat
municipal les polítiques municipals d’habitatge.
5è.- Naturalesa de l’adscripció.
L’adscripció és un instrument del dret administratiu que confereix facultats d’ús, conservació,
gestió, i millora sobre determinats béns, facultats assimilables a la figura d’un dret real
administratiu.
Per aquest motiu, cap la possibilitat, que en algun moment es requereixi l’adopció d’un dret
real civil per instrumentar les facultats que es desprenen de l’adscripció.
6è.- Drets i obligacions
Amb el traspàs de la gestió dels habitatges que s’instrumenta amb l’adscripció, PUMSA
succeeix a l’Ajuntament de Mataró pel què fa als drets i obligacions derivats dels contractes
d’arrendament que el consistori té subscrits amb els arrendataris i/o ocupants dels habitatges
adscrits.
Així mateix, i dins de la normativa aplicable, PUMSA té dret –a títol enunciatiu- a gestionar,
executar, fer complir, modificar o instar l’extinció dels contractes per via judicial o extrajudicial;
a percebre les rendes de lloguer i quantitats assimilades; a vetllar pel correcte compliment de
les obligacions econòmiques corresponents als arrendataris i/o ocupants; a realitzar les obres
de reparació, conservació i millora necessàries que segons la normativa corresponguin a
l’arrendador; a fer complir als arrendataris amb la resta d’obligacions que els hi són pròpies
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com la de realitzar les reparacions que exigeixi l’ús ordinari de l’habitatge, a fer respectar les
normes essencials de convivència i civisme, fent respectar la normativa aplicable al règim de
propietat horitzontal, etc.; a instar les accions judicials i/o extrajudicials oportunes en defensa
dels drets que legalment corresponen als arrendadors; a realitzar les intervencions i millores
necessàries exigides per la normativa administrativa als ens beneficiaris de l’adscripció; si
s’escau, a donar compliment als acords/ instruccions/ pautes i a coordinar-se amb les
Comissions Municipals que es crein pel al tractament de la política municipal de l’habitatge.
També tindrà dret i les més àmplies facultats a gestionar aquests habitatges a través de
l’instrument jurídic que en cada moment s’estimi més convenient: arrendaments, cessions
d’ús, precaris, etc.
7è.- Durada.
Atès que l’adscripció d’aquests habitatges es formalitza amb la finalitat d’unificar la gestió dels
pisos municipals en la societat PUMSA, el termini de l’adscripció s’estendrà fins al moment en
què es produeixi la seva desadscripció.
Tanmateix es produirà la reversió dels habitatges en cas que PUMSA deixés de realitzar
funcions relacionades amb la gestió del parc d’habitatge públic.
8è.- Grans intervencions.
Les grans despeses seran assumides econòmicament per part de l’Ajuntament de Mataró.
Aquestes grans despeses, ja siguin derivades d'intervencions en elements comuns dels
edificis es què participen els pisos adscrits o ja siguin intervencions als elements privatius
objecte d'adscripció, aquestes seran executades per PUMSA, sempre sota les instruccions i
supervisió dels tècnics competents de l'Ajuntament de Mataró.
S'entenen per grans despeses en elements comuns:
Aquelles intervencions en elements comunitaris de l'edifici on està integrat l'habitatge adscrit,
que per normativa de propietat horitzontal o per normes estatutàries de la Comunitat
correspongui assumir al propietari de l'habitatge en funció del seu coeficient de participació en
la Comunitat, i que comportin una despesa imputable a l'habitatge de més de 10.000 € (IVA a
part).
Aquest límit econòmic s'actualitzarà anualment en funció de la variació experimentada per
l'IPC.
S'entenen per grans despeses en elements privatius:
Aquelles intervencions de reforma integral i general a realitzar a l'interior de l'habitatge adscrit
quan aquest quedi desocupat, que siguin necessàries per tal de poder ocupar-lo novament i
que estiguin pressupostades en un import superior a 15.000 € (IVA a part).
Aquest límit econòmic s'actualitzarà anualment en funció de la variació experimentada per
l'IPC.

SEGON.- Donar trasllat a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A de tots els
contractes d’arrendaments vigents subscrits entre l’Ajuntament de Mataró i els diferents
usuaris que venen ocupant els pisos que s’adscriuen i de la resta de documentació que sigui
necessària per a la adequada gestió i explotació dels pisos i l’assoliment de les finalitats
pròpies de l’adscripció.
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TERCER.- Incloure aquestes operacions a la propera modificació de l’Inventari Municipal de
Béns que es dugui a terme.
QUART.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat competent per raó de terrritori, la
inscripció d’aquestes adscripcions per nota marginal.
CINQUÈ.- Declarar l’extinció, amb efectes el dia 1 de desembre de 2014, del contracte
d’arrendament formalitzat entre l’Ajuntament de Mataró i PROMOCIONS URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, S.A en data 01/01/1996, en situació de pròrroga tàcita, i que tenia per objecte –
a més d’un habitatge que ja va ser recuperat per la societat municipal- els següents
habitatges:

Ordre
1.
2.

Situació de l’habitatge
C. RAMON BERENGUER III 107 3er 1a
C. DULCINEA 3 2on 1a

Fitxa Inventari
Epígraf 422B fitxa 75
Epígraf 422B fitxa 76

Qualificació patrimonial
Bé patrimonial
Bé patrimonial

SISÈ.- Aprovar el model de document que s’adjunta com a annex núm. 1 per fer efectiva
l’extinció del contracte dels dos habitatges.
SETÈ.- Cedir a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A., els drets de crèdit o
deutes pendents de cobrament en data novembre de 2014, inclòs, amb motiu de les rendes i
quantitats assimilades, meritades i no satisfetes, dels usuaris dels pisos que s’adscriuen i dels
usuaris dels pisos, l’arrendament dels quals es resol.
VUITÈ.- Notificar aquests acords als usuaris, a PUMSA, al Servei de Benestar Social, a la
Secció d’Habitatge, al servei d’Equipaments Municipals, al Servei de Compres i
Contractacions, i als restants serveis que es puguin veure afectats per l’adopció d’aquests
acords.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que s’ha quedat una mica sorprès perquè al punt
anterior, per culpa del nou ROM, la Sra. Ortiz no ha acabat de contestar una pregunta que ell
li havia plantejat. El motiu és que se li havia esgotat el temps d’intervenció. És absurd que un
ROM no permeti acabar de respondre una pregunta i vull deixar-ne constància.
Dit això, nosaltres estem d’acord amb el traspàs de la gestió dels pisos. Em sembla que és
una bona decisió, que optimitza els recursos i serà més eficient i, en aquest sentit, nosaltres
avancem que hi votarem a favor.
Sí que és veritat, però, que a nosaltres ens han sorgit alguns dubtes i per això hem enviat un
correu a la Sra. Rodríguez el 5 de novembre, que encara no ens ha estat contestat.
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El que jo voldria que m’aclarís és el següent: l’informe diu —cosa que ja sabíem—, que es
crea una Comissió Municipal de l’Habitatge, que és la que ha d’establir els protocols per a
l’aprofitament dels pisos. En aquest sentit, ja s’ha començat a treballar. Així, diu també
l’informe, que totes aquelles persones deutores que han volgut o aquelles que han estat
trobades han firmat un compromís de pagament i un reconeixement del deute. I que, per tant,
“l’incompliment d’aquesta obligació comportaria la resolució del contracte privat”. I només per
aclarir-ho, entenc que, arribat aquest punt, es procediria a desallotjar els llogaters, i jo em
pregunto: com que això ha passat a PUMSA, la decisió final la pren el Consell d’Administració
de PUMSA o la prendrà el ple? Passarà o no per la Comissió de Prevenció de
Desnonaments? Ens agradaria saber com anirà aquest protocol.
Per tant, el que reclamem és que aquest protocol que s’està creant o que ja deu estar a punt
de posar-se en marxa sigui explicat als regidors per deixar clar quin serà exactament el
procediment i si la Comissió de Prevenció de Desnonaments tindrà, en algun moment
determinat, alguna informació respecte al desenvolupament d’aquesta nova dinàmica.
Entenem que això hauria de ser així i que això es fa precisament per evitar problemes com els
que hi ha hagut en aquests dos famosos desnonaments de fa un parell de plens. Ens sembla
molt important que aquestes línies d’actuació estiguin a l’abast de tots plegats.

El senyor Joan Mora, alcalde president, precisa que els expedients estan a disposició de tots
els regidors 48 hores abans de la comissió informativa i, per tant, aquestes preguntes es
poden fer durant la comissió o després. Hem tingut més dies perquè es puguin contestar.
Pel que fa a les preguntes que van sorgint aquí al ple, si amb el torn de respostes el regidor
les pot contestar, queden respostes; si no és així, es poden fer després. Però aquí no hi ha
cap mala intenció ni el ROM pretén res.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
explica que el seu grup a la comissió informativa ja va expressar la seva inquietud davant el
possible canvi en la gestió social dels pisos. A la comissió se’ns va informar que això no
canviaria i que continuaria tot igual i, en aquest sentit, això em va deixar tranquil. Però és
veritat que estaria bé explicar d’una manera més extensa el procediment: si serà tal com
anava, com hi intervindrà PUMSA, etc. Crec que seria pertinent aprofundir en el procediment,
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perquè sí que seria un error que la gestió anés influenciada per qüestions de caire més
econòmic o urbanístic, que en aquest cas PUMSA és la que passarà a gestionar-ho. Ha de
quedar molt clar que en el primer pla ha d’estar Benestar Social a l’hora de gestionar i decidir
el com, el quan, el qui i de quina manera es gestionen aquests pisos socials.
Demano en una propera comissió informativa que se’ns faciliti aquesta informació més
detallada.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que el seu grup no sent aquesta por que han manifestat altres grups. Entenem que tot
continuarà igual i que es continuarà ajudant la gent que més ho necessita.
Ara bé, sí que els demanem un aclariment, ja sigui en una comissió informativa o a través
d’alguna reunió sobre els ajuts que donem. La gent ha de saber algunes coses com, per
exemple, si la gent que no paga, no paga perquè no pot o perquè no vol. I si no pot realment,
que no paguin, ja que la nostra obligació com a ciutat acollidora és ajudar qui pitjor ho passa.
Per exemple, llegint tota la documentació, sabem que hi ha persones amb les quals no ens
podem posar en contacte. I també sabem que viuen en alguns pisos que té l’Ajuntament que
estarien a la banda alta dels valors cadastrals que té la ciutat.
Per tant, a mi em sembla que necessitem un aclariment i la màxima de les transparències. I, a
més, amb els dos antecedents que vam tenir i amb tota la polèmica sorgida després. Hem de
tenir molt clars aquests conceptes: qui estem ajudant, quina és la situació real de les persones
que estem ajudant, per què no es pot localitzar determinades persones, etc. I més tenint en
compte que al final aquestes coses se saben i es creen uns greuges que provoquen que al
final paguin justos per pecadors.
Per tant, nosaltres els donarem suport en aquest punt, però sí que ens agradaria seure i fer
una reflexió conjunta sobre aquest tema en una reunió monogràfica. Potser ens sortiria més a
compte no tenir aquests pisos amb aquests valors cadastrals destinats a això, vendre’ls i
poder tenir més d’un pis amb valors cadastrals més baixos per poder ajudar més gent? En
definitiva, hi ha moltes coses sobre les quals val la pena reflexionar.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot
afirmatiu.
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No obstant això, també vull manifestar la nostra preocupació per com s’estan portant
aquestes temes.
Després d’escoltar els diferents portaveus dels grups municipals acabo tenint un dubte sobre
el que vam votar fa unes setmanes en aquest mateix ple sobre els desnonaments. No tinc la
seguretat que això s’hagi executat, i tampoc no ho desitjo —nosaltres ens hi vam abstenir—,
perquè no sé si després s’ha arribat a un acord o no. I si s’ha arribat a un acord, vol dir que hi
havia possibilitat de solucionar-ho i aleshores va arribar al ple de manera precipitada. I si no
s’han executat, no estem davant d’un incompliment d’un acord de ple? Allò que acorda el ple,
només el ple ho pot desacordar.
Per tant, jo manifesto aquestes inquietuds i els avanço que farem preguntes sobre aquest
tema els propers dies.
A més, després es va fer una utilització política d’aquest tema i alguns es van posar medalles
sobre el rigor, etc. Si s’havia de ser rigorós, que es demostri que s’ha complert el que es va
dir. I nosaltres ens hi vam abstenir perquè no ho vèiem clar i enteníem que abans de prendre
una decisió calia tenir moltes seguretats, que ni en aquell ple ni avui ens estan donant sobre
aquest tema.
En tot cas, en parlarem més endavant.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, recorda que tot el que ara dirà es va dir a la Comissió de Desnonaments, on
estan representats tots els grups polítics, i, per tant, entén que els que hi eren ho van
transmetre a la resta. Tot i així, no tinc cap inconvenient a tornar a repetir el que es va explicar
allà.
Efectivament, s’ha creat la Comissió de l’Habitatge, amb un objectiu ben clar: el valor dels
pisos de l’Ajuntament ja no ha de ser un valor en canvi pel seu preu, sinó que ha de ser un
valor pel servei que fan a la societat i a la gent més necessitada, sobretot en els temps que
corren. No és una crítica a allò que s’havia fet anteriorment, sinó constatar que la societat ara
té unes necessitats molt més crítiques que abans.
Amb aquesta idea es va decidir ajuntar els pisos de PUMSA, de l’Ajuntament i els que estem
rebent dels bancs —que són una vintena i escaig–. També es va començar a treballar amb
quin és el protocol que s’ha de seguir per adjudicar els pisos a aquestes famílies. Es va poder
saber, arran d’alguns casos que es van portar al ple, que realment l’Ajuntament fins ara no
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tenia un protocol clar de quan s’havia d’adjudicar les famílies amb més vulnerabilitat. A partir
d’aquí, es va decidir a la Comissió de Desnonaments, per unanimitat de tots els presents,
representants de tots els grups polítics, que instàvem Benestar Social i la Regidoria
d’Habitatge a fer un protocol clar perquè es tracti a tothom igual i no tornin a haver-hi
problemes com els que han succeït fins ara, com dificultats per notificar, etc.
Això es va dir a la Comissió de Desnonaments fa quinze dies i vam demanar als serveis en
qüestió que en el termini d’un mes ens presentessin un esbós. Semblava que era una cosa
lògica que havia de tenir l’Ajuntament, però no la tenia. Abans les necessitats eren unes i ara
són unes altres.
A la Comissió de Desnonaments hi ha els grups polítics i entenc que es transmet tot el que
allà es parla, però, si fa falta, també s’explicarà a la comissió informativa que es fa cada
quinze dies, per descomptat.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, respon que efectivament
tota aquesta informació ja li va fer arribar la seva representant a les comissions, però
considera que la Sra. Rodríguez no li ha esvaït cap dels dubtes que ell li ha plantejat.
En primer lloc, constatar que evidentment és una pena que la Comissió de Desnonaments no
s’hagués reunit abans de portar aquells punts al ple, tal com nosaltres vam denunciar al seu
dia.
Però sobre el compliment de l’acord de ple no m’ha aclarit res. En tot cas, ja l’hi preguntarem
per escrit o a la comissió informativa corresponent i ja ens explicarà amb detall si s’han
complert aquells acords de ple o si s’ha arribat a algun tipus de solució desobeint els acords
presos al ple.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
reconeix que el seu grup avui ha entrat a la sala de plens amb ganes de votar a tot que no,
perquè considera que el govern està tenint una actitud molt molesta. Estan fent servir
l’Ajuntament per a un ús absolutament partidista i el que acaba de fer la Sra. Rodríguez no té
nom. Ha fet servir una tàctica que a vostès els molestava molt quan estaven a l’oposició. El
problema és que eren oposició amb un govern de 14 o 15 regidors i ens havíem d’aguantar
tots plegats, però quan els deien coses com “el seu representant no s’assabenta de les coses”
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o “el seu representant no els fa arribar la informació”, etc., jo havia vist com companys seus
s’enfadaven de debò.
Sra. Rodríguez, el que li hem demanat i el que vostè ha explicat no té res a veure.
Per tant, els demano que pel bé de tots aquest tipus de coses no les fem. No hem demanat
cap cosa estranya, només volem més aclariments. O és que s’ha tractat a la Comissió de
Desnonaments que tenim pisos que valen 60.000 euros de valor cadastral? Quan segurament
el 70% dels mataronins no tenen pisos amb aquest valor cadastral, i els estem dedicant a
habitatge social... I potser seria millor vendre’ls i dedicar aquests diners a tenir dos pisos en
lloc d’un. Jo no sé si això s’ha tractat o no, però jo crec que és necessari saber-ho i tractar-ho.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8 i 9 per venir
referits a temàtiques coincidents.

8 - APROVACIÓ ADDENDA NÚMERO 1 ALS PACTES SIGNATS
ENTRE

L’AJUNTAMENT

DE

MATARÓ,

PUMSA

I

FCC

CONSTRUCCIÓN, SA, EL DIA 11 DE MARÇ DE 2014 PEL PAGAMENT
DEL DEUTE DERIVAT DE LA CONSTRUCCIÓ PER FCC D’UN EDIFICI
A L’ÀMBIT DEL RENGLE.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
“Vist que s’ha efectuat una negociació amb FCC CONSTRUCCIÓN, SA, per modificar algunes
condicions dels pactes signats el 11 de març de 2014 entre l’Ajuntament de Mataró,
Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. i FCC CONSTRUCCIÓN, SA, pel pagament del
deute derivat de la construcció per FCC d’un edifici a l’àmbit del Rengle.
Vist que, com a resultat dels preacords a què s’han arribat, cal procedir a l’aprovació d’una
addenda als esmentats pactes.
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Vist l’informe favorable de l’Interventor.
Al Ple Municipal es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el text de l’addenda modificant l’acord del Ple de data 30 de gener de 2014 i
els pactes subscrits el 11 de març de 2014, entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA per una
banda i, per l’altra, FCC CONSTRUCCIÓN, SA, per l’extinció del deute de PUMSA derivat de
les obres de construcció de l’edifici del Rengle.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’acord.”

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, diu que votarà a favor entenent que això
suposarà un estalvi de 500.000 euros més el nou càlcul d’interessos de 363.000, com ha dit el
regidor, i la quitança o abonament en el darrer pagament, l’any 2019, sempre que els
pagaments anteriors es facin en els terminis i imports convinguts pel calendari pactat.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que tot això ha estat ben negociat, perquè aquesta venda suposarà un estalvi.
Ara bé, tot això ve per un cúmul de despropòsits en l’edifici del Rengle, la qual cosa no la
podem perdre de vista. Un edifici que es va fer a mida, seguint les pretensions d’un hipotètic
comprador que després, a l’hora de la veritat, es va desdir, sense cap compromís. Un edifici
que va costar 22 milions d’euros, en lloc dels 15 milions que es van pressupostar inicialment.
Un edifici que després en part l’hem hagut de vendre per sota del cost real que ha tingut
l’edifici. Per tant, milions d’euros que ara hem de pagar entre tots els ciutadans i ni una sola
responsabilitat política i menys econòmica.
A partir d’aquí, a l’aprovació m’hi abstindré. Entenc que és positiu tot el que impliqui un estalvi
de recursos econòmics per a l’Ajuntament, però sí que votarem en contra de signar un nou
crèdit que per a nosaltres és immoral. És immoral que ara mateix estiguem patint com a ciutat
aquesta situació de deute, d’ofec pressupostari, per una molt mala gestió. L’edifici del Rengle
és una de les herències més greus que ens ha deixat el Tripartit i aquí ningú no ha passat
comptes de les seves conseqüències. Per a nosaltres és intolerable que aquest Ajuntament i
els nostres ciutadans hàgim d’assumir el cost d’aquesta mala gestió.

32

Per tant, pel que fa a la venda ens hi abstindrem, però volem denunciar que això té un origen
polític que ha perjudicat les finances locals.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, considera que aquest acord és una bona notícia, perquè
representa un estalvi de més de 800.000 euros, i, per tant, felicita l’equip negociador que ho
ha fet possible. En virtut d’aquest estalvi no dificultarem l’aprovació d’aquest punt, però sí que
volem fer unes consideracions:
En primer lloc, no ens agrada que, per una banda, el govern signi un pacte amb Fomento, on
reconeix l’import d’aquesta factura de l’edifici del Rengle, i, de l’altra, que el mateix govern
porti a l’oficina antifrau la mateixa factura perquè no la veu clara. Aquesta incongruència a
nosaltres ens provoca certa inseguretat.
En segon lloc, a mi personalment, que vaig estar a la Junta de Portaveus on se’ns va explicar
aquest tema, vaig tenir la impressió que el Sr. Alcalde dubtava o no se sentia a gust amb els
acords, en lloc de defensar-los, la qual cosa em va desconcertar una mica.
Com desconcertant també resulta que aquesta venda no hagi passat pel Consell
d’Administració de PUMSA. Ens diuen que potser hi passarà o no. Si passa a posteriori seria
un fet inusual, contrari a les maneres de fer que haurien de ser les normals. I em sorgeix un
dubte: què passaria en cas que els membres del Consell d’Administració decidissin que
aquesta inseguretat que genera aquest tema els fes votar-hi en contra? Aquí també tinc un
dubte.
Insisteixo que nosaltres votarem a favor d’aquest estalvi, però crec que el govern no ha portat
aquest tema ni amb coherència, ni amb responsabilitat, ni amb la lleialtat que se li hauria
d’exigir en temes tan importants i de tanta rellevància.

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que el seu grup no veu clar aquest punt. Nosaltres mantenim la mateixa postura de sempre i,
per tant, hi votarem en contra.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
anuncia el seu vot favorable. No entenem com es pot pagar una cosa a crèdit sense demanar
el crèdit i, per tant, té poca lògica votar a favor d’un punt i votar en contra de l’altre.
Parlant d’incongruències, hem aprovat una declaració institucional —i com té costum aquest
govern, les seves declaracions institucionals tenen més a veure amb acció política
directament que una altra cosa— que deia que no paguéssim uns acords d’un govern amb
una empresa. I resulta que estem demanant un crèdit per pagar un deute a una empresa
quan, a més a més, creiem que el que va passar allà és dubtós. I paguem. I els serveis
d’intervenció de la casa, a més, ho fan molt bé amb la negociació i ens estalvien diners, cosa
que està molt bé, però s’ha de dir que si haguéssim aconseguit el crèdit sencer, si aquest
Ajuntament fos solvent, encara l’estalvi hauria estat més gran.
Parlant d’incongruències, hem aprovat que el govern de l’Estat no pagui un deute que, a més,
no va adquirir el govern actual, amb una empresa, i nosaltres aprovem avui que es pagui això,
quan el govern diu que ho paga de mal grat després d’haver fet tot el possible per no haver-ho
de pagar.
Però encara n’hi ha més: resulta que hem aprovat avui demanar que no es pagui la
indemnització pel tema Castor, quan estem pagant una indemnització de 500 i escaig mil
euros a Eurest i quan ens hem assabentat fa pocs dies, també parlant de PUMSA, que hem
pagat 220 i escaig mil euros a una empresa de la Ronda Barceló perquè marxés quan tenia
unes llicències a precari. Per tant, nosaltres hi votarem a favor, però hi ha moltes coses que
no entenem i no són congruents.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot
favorable a la proposta que es porta avui.
En primer lloc, felicitar especialment el director econòmic per haver arribat a aquest acord,
perquè beneficia la ciutat d’una manera important. Això, a més, demostra que quan es deixa
treballar la gent que en sap, es troben solucions. I nosaltres sempre hem dit que el deute de
l’Ajuntament de Mataró, a més d’estar justificat, era possible i era viable poder-lo eixugar.
Però, de nou, lamentem les maneres de fer del govern municipal. Se n’ha parlat a la comissió
informativa i ens van explicar algunes coses, però moltes vegades per arribar a consensos
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polítics cal fer alguna cosa més que informar-nos-en en una comissió informativa. Cal buscar
el consens. I tinc la sensació que una vegada més, vostès entren al ple sense saber com en
sortiran, pensant que els grups municipals assumirem la nostra responsabilitat i treballarem,
com sempre, en interès de la ciutadania i la ciutat. I, sí, avui el grup municipal socialista ho
tornarà a fer, però ja hem posat de manifest que aquest és un acord a tres bandes, entre
l’Ajuntament, Fomento i PUMSA. I a mi em sembla inversemblant que el Consell
d’Administració de PUMSA es reuneixi després del ple de l’Ajuntament. I s’ha dit ja: i si ara els
consellers de PUMSA consideren que no han de donar suport a aquesta addenda? Què
passarà? Serà una situació inèdita i rocambolesca. Les coses s’han de fer seguint un
determinat procediment administratiu i de lògica política.
Nosaltres vam donar suport al conveni de l’11 de març perquè crèiem que era una bona
solució per complir una obligació contractual, que és cert que venia de l’altre govern
municipal. Personalment, —i crec que puc parlar pels membres del meu grup— no tinc cap
dubte sobre la legalitat del que es va fer al Rengle, ni sobre el sobrecost. Però van ser vostès
o algú qui ho va posar en dubte. Aquí algú no diu la veritat: o no la diu el Sr. Fernàndez o no
la diu l’Oficina Antifrau. El Sr. Fernàndez en unes declaracions diu clarament que van
expressar la seva preocupació a l’Oficina Antifrau, la qual els demana documentació i, al mes
d’abril del 2014, etc., però que el 10 de maig del 2013 no van presentar una denúncia sobre
uns fets concrets. Però l’Oficina Antifrau a nosaltres ens ha contestat amb una carta que diu
clarament: “En data 10 de maig del 2013 va tenir lloc compareixença del denunciant que va
posar en coneixement d’aquesta oficina trets relatius a la construcció de l’edifici que
esmenteu. Posteriorment el 10 de juliol i el 2 d’agost del 2013 es van rebre sengles
ampliacions de la denúncia”. També podria ser que casualment aquell dia en què vostès es
reuneixen amb l’Oficina Antifrau, algú altre —que no sabem qui és perquè es va acollir al dret
de confidencialitat d’aquest organisme— posés la denúncia, però ho dubtem.
En tot cas, nosaltres estem a l’espera que això s’acabi resolent i confio que es resolgui de
manera satisfactòria, sobretot per a l’Ajuntament de Mataró. I si nosaltres hem d’assumir
alguna responsabilitat, com sempre, l’assumirem. No tenim cap problema.
Però aquí hi ha dubtes seriosos de com vostès han portat aquest tema.
Per al nostre grup aquest projecte era important, la construcció de l’edifici de negocis del
Rengle, que hauria de servir per reactivar l’activitat econòmica, generar ocupació, etc., i
creiem que en molt bona part s’ha assolit. La paradoxa és que quan formulem per escrit la
pregunta al govern municipal de quants llocs de treball s’han creat, ens contestin que no ho
saben. Després de l’ús sistemàtic que han fet vostès d’erosió política de l’edifici del Rengle,
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com a mínim haurien d’haver tingut la delicadesa de saber quants llocs de treball s’han
generat allà. A mi em consta que més d’un centenar o un centenar llarg.
I han utilitzat aquest edifici sempre com una mena de mantra per acusar el govern anterior
dels problemes de la ciutat. Fa uns dies m’informaven que en un debat sobre el 9N i la
cultura, el Sr. Fernàndez va tornar a treure l’edifici del Rengle. Només faltaria que les
mosques de Rocafonda també fossin culpa de l’edifici del Rengle. Per cert, revisin la gestió
que estan fent del tema de les mosques de Rocafonda, perquè hi ha molta insatisfacció per
part dels ciutadans de l’atenció que estan rebent per part de l’Ajuntament.
Què els demanem? Rigor i seriositat. Tractem les coses on s’han de tractar i cerquem els
acords on cal cercar-los. Revisin tot l’expedient, els informes tècnics i jurídics de l’edifici del
Rengle, uns informes fets pels mateixos professionals en els quals vostès ara confien la
gestió de la casa. Nosaltres sempre hem dit que són uns bons tècnics i uns bons juristes, però
en el convenciment que l’edifici era viable, era interessant per a la ciutat de Mataró, i la seva
viabilitat es posa de manifest en els més d’11 milions que ja s’han ingressat d’aquest edifici,
amb vendes directes que s’han fet a diversos operadors que s’hi han instal·lat. Un edifici amb
uns espais per ocupar que van sortir a concurs.
Sí que és veritat que hi va haver un sobrecost conegut, justificat i explicat moltes vegades,
però també parlem-ne. Estem parlant d’11 milions i mig de vendes generats per l’edifici del
Rengle. El Sr. Alcalde l’altre dia reconeixia a l’audiència pública que el deute que la
Generalitat de Catalunya té amb Mataró és de 13 milions d’euros. Avui mateix ens han
contestat que el deute, només en concepte d’escoles bressol, és de més d’un milió d’euros.
Per tant, sí que és veritat que tenim dificultats per pagar-ho, però també tenim dificultats per
cobrar de qui ens hauria de pagar.
En resum, donarem ple suport a aquesta operació financera. Creiem que és bona per a la
ciutat i, sobretot, utilitzem allò que tenim, que és patrimoni, per a allò que va ser pensat: per
generar ocupació, riquesa i activitat econòmica a la ciutat.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, afegeix que
l’Ajuntament de Mataró ha aconseguit que les entitats financeres li deixen 7.400.000 euros.
Per tant, sí que és més endeutament, però és per substituir un deute comercial d’una factura.
Si l’Ajuntament de Mataró no hagués baixat el deute total dels 300 milions als 260 i escaig
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que tenim ara, i si no hagués corregit el romanent de tresoreria fins a posar-lo en positiu, jo
em pregunto si haguéssim aconseguit aquests préstecs i, a més, per finançar una obra que ja
estava construïda.

El senyor Joan Mora, alcalde president, demana la intervenció del Sr. Canal, Interventor de
Fons Municipals i, alhora, director de Serveis Econòmics, a qui tots han felicitat i ell mateix
també, per explicar per què això no havia passat pel Consell d’Administració de PUMSA
abans d’haver-se portat al Ple. La negociació s’ha tancat quan s’ha tancat perquè precisament
s’ha de demanar un informe a la Generalitat per poder-nos endeutar. Per tant, aquesta
pregunta jo li vaig fer a ell i vull que ara els ho expliqui.

El Sr. Josep Canal, Interventor de Fons Municipals, respon que el motiu és que hi ha molta
pressa. Nosaltres teníem dues alternatives: o fer-ho avui o fer un ple extraordinari de seguida
perquè donés temps posteriorment a la negociació i a l’obtenció de l’autorització. El dia 18
tenim una entrevista amb la sotsdirectora de Política Financera precisament per plantejar
aquest tema.
En quant al fons de l’assumpte, aquest és un acord a tres bandes: Fomento, l’Ajuntament —
que en aquests moments està prenent aquest acord— i PUMSA, que el prendrà en el moment
que es cregui convenient. A l’expedient ja veureu que Fomento no condiciona l’acord a
l’aprovació del Consell de PUMSA, sinó que només el condiciona a l’aprovació del ple.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, entén el que diu el Sr.
Canal, però qui privava que es pogués fer un Consell d’Administració de PUMSA aquesta
tarda o el dilluns a la tarda i fer les coses en l’ordre que toca? Entenc la pressa i el fet d’haver
de demanar l’autorització per endeutar-nos, però fem les coses correctament. És la manera
de dissipar determinats dubtes, i portem un mandat en què aquestes coses de caràcter
procedimental no es fan correctament.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (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:

1,

corresponent al membre del grup municipal de Plataforma per

Catalunya.
Abstencions:

1,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular.

9 - DONAR

COMPTE

DE

L’APROVACIÓ

D’OPERACIÓ

DELS

CRÈDITS AMB EL BBVA, D’IMPORT 4.440.000 €, BANKIA, D’IMPORT
2.000.000 €, CAIXABANK, D’IMPORT 1.000.000 €, DESTINAT AL
PAGAMENT DEL DEUTE AMB FCC.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte
del següent:
DECRET
7562/2014 de 31 d'octubre
Assumpte: Aprovar operacions de préstec a llarg termini, d’import total 7.440.000,00 €, amb
destí a finançar els pagaments derivats del Conveni de data 11 de març de 2014, amb la empresa
FCC Construcción, S.A., relatius a la factura pendent de l’Edifici del Rengle
Òrgan: Direcció Econòmica

38

Relació de fets
Com a conseqüència del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers,
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària que tingué lloc el dia 25 de setembre de 2013,
va acordar aprovar la revisió del seu Pla d’ajust, el seu Pla de sanejament i el seu Pla
Econòmic Financer, incorporant en aquest la previsió de concertar durant l’exercici 2014, un
préstec d’import 21.700.000,00 amb destí a finançar el deute pendent de pagament de
PUMSA amb Fomento Construcción, SA per la construcció de l’Edifici del Rengle i altres.
Amb data 11 de març d’enguany, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A, l’Ajuntament de
Mataró, i l’empresa FCC Construcción, S.A. varen signar un contracte pel qual és fixaven
les condicions de pagament del principal del deute contret amb FCC Construcción S.A.,
d’import 21.660.208,96 €, (sense considerar els interessos), per la factura pendent de
pagament per part de PUMSA, per la construcció de l’Edifici del Rengle.
A data d’aquest informe l’Ajuntament ha fet dos pagaments a compte del deute pendent amb
FCC amb càrrec al compte “5551 Pagament pendent d’aplicació FCC Construcción SA”: El
primer pagament, d’import 1.000.000,00 €, es va realitzar el 19 de març de 2014, i el segon
pagament, d’import 1.707.526,12 €, es va realitzar el 30 de juny de 2014.
En els pactes establerts en el contracte abans esmentat, es preveien 3 possibilitats de
pagament del deute
contret amb FCC Construcción S.A. Durant aquests darrers dies s’ha estat negociant amb
FCC Construcción S.A., la modificació mitjançant l’addenda que està previst incloure com a
proposta d’aprovació en el Ple de data 6 de novembre. L’addenda preveu un pagament en
aquest exercici 2014 d’import total 7.440.000,00 €.
Per tal de formalitzar pressupostàriament els pagaments pendents d’aplicació abans exposats i
pagar el deute pendent amb FCC Construcción SA., l’Ajuntament ha estat negociant durant
els darrers mesos amb les entitats financeres, la concertació d’una o diverses operacions de
préstecs per l’import total previst en el Pressupost 2014.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
En virtut de les atribucions que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la resta de disposicions
legals, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec, d’import 4.440.000,00 euros,
amb l’entitat financera del Banco Bilbao Vizcaya SA., amb destí a finançar els pagaments
derivats del Conveni de data 11 de març de 2014 amb la empresa FCC Construcción, S.A.
relatius a la factura pendent de l’Edifici del Rengle, amb les següents condicions financeres:
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Import
Entitat financera
Periodicitat de la quota

4.440.000,00 €
BBVA
10 anys: inclou 2 anys de carència més 8
anys d’amortització.

Interès

Euríbor a 90 dies + 3,50%, sense
arrodoniment. Liquidacions i revisions
trimestrals.
1%

Comissió d’obertura

SEGON.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec, d’import 2.000.000,00 euros,
amb l’entitat financera del BANKIA, amb destí a finançar els pagaments derivats del Conveni
de data 11 de març de 2014 amb la empresa FCC Construcción, S.A. relatius a la factura
pendent de l’Edifici del Rengle, amb les següents condicions financeres:
Import
Entitat financera
Periodicitat de la quota

2.000.000,00 €
BANKIA
10 anys: inclou 2 anys de carència més 8
anys d’amortització.

Interès

Euríbor BOE 3 mesos mitjana mensual
+3,50 %. Revisió trimestral i amortització
mensual.
1,25%
2%

Comissió d’obertura
Comissió de modificació

TERCER.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec, d’import 1.000.000,00 euros,
amb l’entitat financera CAIXA BANK, SA., amb destí a finançar els pagaments derivats del
Conveni de data 11 de març de 2014 amb la empresa FCC Construcción, S.A. relatius a la
factura pendent de l’Edifici del Rengle, amb les següents condicions financeres:
Import
Entitat financera
Periodicitat de la quota

Interès

Comissió d’obertura

1.000.000,00 €
CAIXA BANK, SA
40 trimestres: inclou 8 trimestres de
carència
més
32
trimestres
d’amortització.
Euríbor trimestral +3,50 %. Revisió
trimestral. No s’aplica arrodoniment a
l’hora de determinar el tipus d’interès
aplicable.
1,25%

QUART.- Sol•licitar al Departament d’Economia i Coneixement de la Direcció General de
Política Financera, autorització per a la concertació d’aquestes operacions de crèdit a llarg
termini.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple.”
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Direcció de Recursos Humans
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10,11,12,13 per
venir referits a temàtiques coincidents.

10 - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI
CONCURRENT

AMB

EL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER LRR I ILG
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :

“1. Supòsits de fet:
I. La senyora Laura Ruiz Rodríguez, amb contracte laboral d’interinitat i categoria de tècnica
especialista de programes educatius de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró,
ha presentat (registre núm. 0812130008-1-2014-038112-1) sol·licitud de declaració de
compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en
aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com a professora associada a la
Universitat de Barcelona (Facultat de Pedagogia). La remuneració mensual, segons fa
constar, és de 363 euros bruts, amb una durada anual de la relació i una jornada laboral
setmanal de 6 hores.
Segons certificat aportat per la interessada emès per la UB, s’assenyala que la Sra. Ruiz té
assignat pel curs 2014-2015 l’horari setmanal següent:
Docència: 1r. semestre..................dilluns i dimecres de 15:30-17:30 h
2n. semestre..................dilluns i dijous de 17:30-19:30 h
Permanència (hores d’atenció a l’alumne i a disposició del Departament):
1r. semestre..................dilluns de 18:00-20:00 h
2n. semestre.................dilluns de 19:30-21:00 h

II. La senyora Immaculada Labrador Garcia, amb contracte laboral fix i categoria d’educadora
de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró i que presta serveis a l’Escola
Bressol Elna, ha presentat (registre núm. 0812130008-1-2014-036932-1) sol·licitud de
declaració de compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com a professora
associada a la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Didàctica de l’Expressió
Musical, Plàstica i Corporal).
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Segons certificat aportat per la interessada emès per la UAB, s’assenyala que la Sra.
Labrador durant el curs 2014/15 exercirà la seva activitat laboral els dimecres de 17:00 a
19:00 hores. I la retribució anyal assignada és de 1.911,68 euros.

2. Fonamentació jurídica:
I. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de
Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
L’article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la
llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el
personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball.
II. L'art. 3 de l’esmentada Llei estatal d’incompatibilitats, estableix que només es podrà
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en els
supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a l’exercici de la segona
activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà
modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte
compliment en ambdós.
L’art. 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública
o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
III. L’art. 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, disposa que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un
lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari associat en règim de dedicació no
superior a la de temps parcial i amb una durada determinada.
Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són supòsits de
compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre
d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat
en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.”
La compatibilitat interessada per la Sra. Laura Ruiz Rodriguez com a professora universitària
associada a la UB és, segons es fa constar, per al curs 2014-2015 i del còmput de les hores
dedicades se’n desprèn la dedicació a temps parcial.
La compatibilitat interessada per la Sra. Immaculada Labrador Garcia com a professora
universitària associada a la UAB és, segons es fa constar, per al curs 2014-2015 i del còmput
de les hores dedicades se’n desprèn la dedicació a temps parcial.
IV. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
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Pel que fa a l’horari de la Sra. Laura Ruiz a l’Ajuntament de Mataró durant el curs escolar és,
segons fa constar la Sra. Ma. José Llobet Royo, Cap de Secció de Programes educatius, el
següent:
 Dilluns, de 8 a 14:30 h


Dimarts, de 8 a 15 h i de 15:30 a 17 h



Dimecres, de 8:15 a 14:30 h



Dijous, de 8 a 16 h



Divendres, de 8 a 15 h



Hores de preparació interna: 2,5 h

Tenint en compte l’horari assignat a la Universitat de Barcelona per al curs 2014-2015, aquest
no interfereix en l’horari de la Sra. Ruiz a l’Ajuntament de Mataró.
Respecte l’horari de la Sra. Immaculada Labrador a l’Ajuntament de Mataró és l’horari lectiu
de 8 a 14:30 h, i el no lectiu depèn de la setmana i les necessitats que tinguin a l’escola
Bressol Elna.
Tenint en compte l’horari assignat a la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 20142015 (els dimecres de 17:00 a 19:00 hores), aquest no interfereix en l’horari de la Sra.
Labrador a l’Ajuntament de Mataró.
V. L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats determina com a requisit necessari per
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per
ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de
l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim
de dedicació ordinària, incrementada en un 40 per 100, pels funcionaris del grup C o personal
de nivell equivalent (Grup al qual pertany la Sra. Laura Ruiz) o bé incrementada en un 35 per
100, pels funcionaris del grup B o personal de nivell equivalent (actual grup A2, que és al qual
pertany la Sra. Immaculada Labrador).
Analitzada la sol·licitud de la senyora Ruiz, la remuneració global no superaria els límits
establerts a l’article 7.
Analitzada la sol·licitud de la senyora Labrador, la remuneració global no superaria els límits
establerts a l’article 7.
VI. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
Vistos els informes jurídics corresponents.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Laura Ruiz Rodríguez, amb contracte laboral d’interinitat i categoria de
tècnica especialista de programes educatius de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de
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Mataró, amb una activitat pública secundària com a professora associada a la Universitat de
Barcelona en règim de dedicació a temps parcial i per al curs 2014-2015, sense que aquest
reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de la interessada.
SEGON.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Immaculada Labrador Garcia, amb contracte laboral fix i categoria
d’educadora de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró i que presta serveis a
l’Escola Bressol Elna, amb una activitat pública secundària com a professora associada a la
Universitat Autònoma de Barcelona en règim de dedicació a temps parcial i per al curs 20142015, sense que aquest reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni
l’horari de la interessada.
TERCER.- Les declaracions de compatibilitat del present acord quedaran automàticament
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant
del principal com de la segona activitat, que les interessades hauran de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
QUART.- Notificar el present acord, en la part que els hi correspongui, a les persones
interessades.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
recorda que en altres ocasions ja ha expressat els seus dubtes en alguns casos de segones
activitats.
Jo anuncio que votaré a favor de tots els punts, atès que aquestes persones tenen dret i així
està establert al ROM. Però crec que ha arribat l’hora de començar a plantejar establir un
criteri, perquè a mi això em genera dubtes en un context com l’actual, en què hi ha molta gent
que està preparada i no té accés al treball. Crear condicions per repartir el treball és important.
A mi no em genera cap dubte que una persona que estigui treballant a la casa en règim
temporal pugui treballar en un altre lloc per completar el seu sou, tampoc em genera cap
dubte que una persona que treballa a l’Ajuntament a temps parcial completi el seu sou per una
altra banda, però sí que em genera dubtes que es donin segones activitats quan qui està
treballant ho està fent a dedicació completa i hi ha sous superiors a 3.000 euros.
Avui hi votaré a favor, perquè entenc que hi tenen tot el dret, però properament presentarem
una proposta perquè a nivell municipal establim un criteri en el qual puguem disgregar, segons
les condicions, si és pertinent o no tenir una segona activitat. Aquest és un debat que demana
un treball previ, treballar amb els agents socials que pugui tenir la part social, amb els propis
treballadors de la casa, etc. Voldríem que es pogués replantejar tot aquest tema a fi d’establir
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un criteri perquè accedeixin a una segona activitat aquelles persones que realment tinguin una
necessitat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
considera que el Sr. Safont-Tria té raó, però també és cert que aquest tema ve establert per
una normativa de ram superior.
Nosaltres hi votarem a favor perquè no ens queda més remei. Encara que nosaltres hi votem
en contra, l’única cosa que farem serà sobrecarregar els Serveis Jurídics, perquè tindrem uns
contenciosos que no serviran per res, perquè finalment aquest és un dret dels treballadors.
Però que és una situació molt injusta? Sí. Que és molt injust que sigui legal que un treballador
pugui compatibilitzar la seva jornada i excedir-la fins a un 50% quan tenim la taxa d’atur que
tenim al país? Sí, és injust. Que no ens agrada algun dels expedients que ens han presentat
perquè som incapaços de quantificar en quin temps consisteix la feina online i, per tant, es pot
desvirtuar aquest 50% en què es pot excedir la jornada laboral? També.
Segurament dir això és antisocial, però en un moment en què moltíssima gent no té feina fa
mal als ulls llegir segons quines coses.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

11 -

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA DOCENT

AMB

EXERCICI

CONCURRENT

AMB

EL

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL PRESENTADA PER FJTC I CARL
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent:
I. “Supòsits de fet
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1. El senyor Fco. Javier Trigo Cobos, treballador de l’Ajuntament de Mataró en règim laboral
temporal per substitució, com a mestre d’adults, des del 15 de setembre de 2014, ha
presentat en data 5 de setembre de 2014 escrit de sol·licitud de compatibilitat de la seva
activitat pública amb una activitat privada secundària com a professor a l’Escola Joan
Pelegrí, Fundació Cultural Hostafrancs, de durada indefinida, amb una jornada de treball a
temps parcial de 23,75 hores/setmana i una retribució total de 1.743,77 euros bruts
mensuals.
El senyor Trigo realitza en aquesta Corporació una jornada parcial del 37,62% (14,11
hores/setmana), del 15 de setembre de 2014 i fins al 7 de desembre de 2014, i realitzarà
una jornada parcial del 23,33% (8,75 hores/setmana), a partir del 8 de desembre de 2014.
L’escola Joan Pelegrí és una escola privada concertada amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2. La senyora Clara Aurora Rodríguez López, funcionària interina de l’Ajuntament de Mataró,
amb la categoria de TAE Psicòloga, adscrita al lloc de treball de psicòloga del Servei de
Desenvolupament i Organització, de la Direcció de Recursos Humans, ha presentat en
data 10 de setembre de 2014 escrit de sol·licitud de compatibilitat de dues segones
activitats (núm. de registre 0812130008-1-2014-036308-1) en el què demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb dues activitats
privades secundàries:
- una com a docent col·laborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en
l’àmbit de la psicologia, amb una jornada laboral setmanal lliure i una remuneració
anual de 3.700,00 euros, durant el curs 2014-2015;
- l’altra com a docent adjunt en la Univerdad Internacional de la Rioja, també en l’àmbit
de la psicologia, amb una jornada laboral setmanal lliure i una remuneració anual de
2.250,00 euros, durant el curs 2014-2015.
La UOC és una universitat privada, integrada al sistema universitari de Catalunya, les
normes d’organització i funcionament de la qual s’aprovaren per acord GOV/140/2010, del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya (DOGC
Núm. 5688, de 9 d’agost de 2010).
Aquest centre imparteix ensenyament en modalitat exclusivament no presencial a través
del Campus Virtual i s’estructura com una xarxa, amb un nucli format per la comunitat
universitària (col·lectiu d’estudiants, col·lectiu acadèmic i col·lectiu de gestió) i un espai de
col·laboradors diversos d’arreu del món. I que els docents col·laboradors assumeixen la
metodologia educativa de la UOC i els correspon el paper d’orientar l’aprenentatge del
col·lectiu d’estudiants. Realitzen prestació externa de serveis mitjançant els contracte que
li fa la Universitat. La seva selecció es farà mitjançant un procés públic.
Atès que, per altra banda, La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) és una
universitat privada, establerta a La Rioja (BOE núm. 261, del 29 de octubre de 2008), una
universitat a internet, que desenvolupa llurs tasques de docència universitària d’acord amb
les tecnologies més innovadores i que imparteix graus i màsters oficials reconeguts per
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
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II. Fonamentació jurídica
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei
de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la
Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación
de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà
el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball
i l'horari dels interessats.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia .
4. L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
Ambdues normatives esmentades disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc
de treball.
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat. Exceptuant-se d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en
exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en
els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en
aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.
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I en el seu punt 2. l’article 12 recull que només poden ser autoritzades les activitats
privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de
l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària de treball
en l’Adminsitració pública, quan l’activitat pública sigui una de les enunciades com de
prestació a temps parcial.
7. En relació amb l’anterior article, l'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
declara ser compatible de l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les
dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària
incrementada en un 50%.
Cal referir que el Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que
la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es
realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 hores, de
dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a
divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores.
La jornada ordinària municipal setmanal (37,5) incrementada en un 50%, és de 56,25
hores/setmana.
8. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública
per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
9. Tantmateix, l'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no
és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de
ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local
en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament
amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat
professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la
dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui
o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
10. Destacar que l’incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària
de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
11. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.

De l’anàlisi efectuat es considera que:
1. Respecte la sol·licitud del senyor Trigo Cobos.
Aquest treballador realitza actualment en aquesta Corporació una jornada parcial de
14,11 hores/setmana. Si a aquesta jornada se li afegeix l’horari que sol·licita
compatibilitzar en l’activitat privada, de 23,75 hores/setmana, s’obté un resultat total de
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37,86 hores/setmana. Una quantitat d’hores per setmana que no supera la jornada
ordinària municipal setmanal incrementada en un 50% (56,25 hores/setmana).
En relació amb els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada
fixats per la normativa, la sol·licitud s’adequa clarament, tant ara, com a partir del 8 de
desembre, quan la seva jornada municipal encara minvarà més, passant a ser de 8,75
hores/setmana.
2. Respecte la sol·licitud de la senyora Rodríguez López.
Atès que les activitats sol·licitades d’ensenyament s’imparteixen en modalitat
exclusivament no presencial a través del Campus Virtual, per internet, i, per tant,
s’entén que no afecten directament la jornada de treball ni l’horari de la interessada en
quan a la seva presència en la Corporació, sembla que la pròpia naturalesa d’aquestes
tasques exigeixin igualment advertir que la realització de la segona activitat no pot
modificar ni interferir en la jornada i horari que té establerta la interessada en aquest
Ajuntament.
Vistos els informes jurídics corresponents.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament el senyor Francisco Javier Trigo Cobos amb una activitat privada
secundària de caràcter docent a l’Escola Joan Pelegrí, Fundació Cultural
Hostafrancs, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present
acord.

SEGON.-

Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Clara Aurora Rodríguez López amb dues activitats
privades secundàries de caràcter docent; una com a docent col·laborador en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i una altra com a docent adjunt en la
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), ambdues durant el curs 20142015, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.

TERCER.-

Informar a les persones interessades que:
-

-

QUART.-

La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que l’interessat
haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment del disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter
molt greu.

Notificar el present acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).
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12 -

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA D’EXERCICI

LLIURE PROFESSIÓ AMB EXERCICI CONCURRENT AMB EL LLOC
DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER CPSS.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
“Vist que la senyora Carolina Pilar Sendra Sanchís, treballadora de l’Ajuntament de Mataró,
ha presentat, en data 10 de setembre de 2014, una sol·licitud de reconeixement de segona
activitat privada, com a professional d’enginyeria tècnica agrícola, per compte propi,
consistent en col·laborar amb despatxos dedicats al paisatgisme de Barcelona i en fer cursos
de formació. Aquestes activitats es realitzarien de forma esporàdica i la remuneració anual
oscil·laria entre 1.000,00 euros i 4.000,00 euros.
Vist que l’Ajuntament de Mataró contractà la senyora Carolina Pilar Sendra Sanchís amb un
contracte de relleu a temps parcial, com a tècnica mitjana des del 15 de setembre de 2014
fins al 12 de desembre de 2017 o bé fins que el titular s’aculli a la jubilació anticipada i que la
jornada contractada és del 75% de l’habitual establerta a l’Ajuntament de Mataró.
Considerant que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret
598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i
al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
comprometer su imparcialidad o independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals,
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball.
D’acord amb el disposat a l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari
dels interessats.
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En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que l’autorització de
compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horari del treball de
caràcter públic.
Atès que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinar-ne l’horari de
treball.
Considerant que ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com
especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.
Considerant que l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués
destinat.
Exceptuant-se d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys
o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic.
Considerant que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I que així també
ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.
I que en anàleg sentit l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa
prèvia.
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Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat
en que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
Vist l'informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Carolina Pilar Sendra Sanchís amb una activitat privada
secundària de caràcter professional, com a enginyera tècnica agrícola per
compte propi, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del
present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

-

TERCER.-

La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que l’interessat
haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre
el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter
molt greu.

Notificar el present acord a la persona interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13 -

Unanimitat. (25).

DECLARACIÓ

DE

SEGONA

ACTIVITAT

PÚBLICA

AMB

EXERCICI CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER LA SRA. MAGS.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
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“La senyora María Adela González Solà, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró,
amb la plaça de TAE-Economista (Grup A1) i adscrita al servei de Gestió Econòmica, en el
lloc de treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i Tresorera Accidental, ha presentat
sol·licitud de declaració de segona activitat, el dia 24 d’octubre de 2014, en la qual demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquest Ajuntament amb una activitat pública
secundària en el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, exercint
funcions com a interventora accidental.
Aquesta segona activitat pública te una dedicació de 4 hores setmanals i una retribució de 520
euros mensuals, i es portarà a terme fora de la jornada laboral habitual de treball de l’activitat
principal que desenvolupa com a funcionària a l’Ajuntament de Mataró.
El dia 13 de maig de 2013, la Junta de Govern Local va autoritzar a la Sra. González Solà la
compatibilitat com a interventora accidental en el Consorci per al Tractament de Residus
Sòlids Urbans del Maresme per un període màxim d’un any i mig, fins el 16 d’octubre de 2014,
en les mateixes condicions que actualment sol·licita.
El dia 9 d’octubre de 2014, per Decret de la Presidència del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, es sol·licita novament a l’Ajuntament de Mataró la
col·laboració de la Sra. Maria Adela González Solà, Tècnic d’Administració Especial,
Economista, per ocupar el càrrec d’Interventora accidental del Consorci, atès que la
interventora del Consorci va comunicar que no se reincorporaria al seu lloc de treball i resulta
urgent la seva provisió a partir del dia 17 d’octubre de 2014.
El 20 d’octubre de 2014 el Coordinador General, de l’Ajuntament de Mataró informa de la
existència d’un interès públic per a l’Ajuntament de Mataró en la col·laboració de la Sra. Maria
Adela González Solà en Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme,
per ocupar el càrrec d’Interventora Accidental, mentre no es cobreixi la plaça , motivat per
l’interés econòmic, social i mediambiental que l’Ajuntament de Mataró té en el Consorci i que
es detalla en l’esmentat informe, que consta en el present expedient.
Cal referir que el dia 3 de setembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va autoritzar la
compatibilitat de la senyora María Adela González Solà amb una segona activitat privada de
tipus professional per a desenvolupar l’exercici lliure de la professió d’economista.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és una entitat
administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i
està constituït per 28 municipis de la comarca del Maresme

Fonaments de dret
La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30
d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
L’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquest Reglament solament por tenir un segon lloc de treball o una segona
activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix sector públic.
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L’esmentat article 324, especifica en la seva lletra e), que es considera que concorre l’interès
públic, en la realització concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les
entitats i els organismes a que fa referència l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local. L’art. 3.1. a) de la Llei 7/1985, estableix que són entitats locals
territorials: el municipi, la província i l’illa.
De l’anàlisi de l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb l’art. 3.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, formalment es podria entendre
que concorre interès públic per desenvolupar una segona activitat en el sector públic quan les
funcions siguin de caràcter tècnic de suport, col·laboració i auxili a les entitats que menciona
l’art.3.1 de la Llei 7/1985. A l’informe del Coordinador General es fa esmen de l’interés de
l’Ajuntament de Mataró de mantenir un vincle tècnic de suport i assessorament al Consorci, ja
iniciat amb personal tècnic propi de l’Ajuntament, en la designació com a Secretari i
Interventor del Consorci.
L’article 324 igualment estableix, en la seva lletra g) que també es considerarà que concorre
l’interès públic, en els casos concrets que expressament acordi el ple o l’òrgan màxim de
l’entitat local.
L’article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que per autoritzar la compatibilitat
d’activitats públiques, la quantitat total percebuda per ambos llocs o activitats no ha de superar
la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director
General. Tampoc podrà superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal,
estimada en règim de jornada ordinària, incrementada en el present supòsit, en un 30 %, pel
Grup A.
L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la Corporació
resoldre les declaracions de compatibilitat.
Vist l’informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en exercici de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de gener, PROPOSA AL PLE
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Per aplicació del que disposa l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, AUTORITZAR la
compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament la senyora Maria
Adela González Solà –TAE Economista, adscrita al lloc de treball de Cap del Servei de Gestió
Econòmica i Tresorera Accidental-, amb una segona activitat pública en el Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, com a interventora accidental, fins a la
cobertura definitiva d’aquest càrrec, i en els termes referits en la part expositiva de la present
resolució.
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Segon.- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del
principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de
Mataró.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i al Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

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

14 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA
PER A LA FLEXIBILITZACIÓ DE VOLUMS I USOS A LA QUALIFICACIÓ
3B31HPO/E DEL C. CHURRUCA (ÀMBIT “LEPANTO-CHURRUCA” DE
LA UAD-83).
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, el 29 de juliol de 2014, va aprovar inicialment el Pla de millora
urbana per a la flexibilització de volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca.
Ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 8 d’agost de 2014, al
diari La Vanguardia de 4 de setembre de 2014, al tauler d’edictes i a la web municipal.
No s’ha presentat cap al·legació en tràmit d’exposició pública, i no hi ha altres organismes
afectats en l’ordenació de volums i usos proposats.
El servei tècnic municipal ha introduït la nova condició de pas públic entre la plaça i
l’equipament donant continuïtat de pas per a vianants fins el porxo obert al c. Churruca, i fins
la connexió amb una altra porxada fins l’av. Recoder. Això representa modificar la condició
d’ordenació de ‘0’ a ‘0v’, i fer la inscripció registral corresponent en la parcel·la adjudicada en
el seu moment a PUMSA en el corresponent projecte de reparcel·lació de la UA-83, sense
efectes a tercers.
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Vist l’informe jurídic i l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i
usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca.
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un
document tècnic en suport informàtic.
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

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 de Plataforma per Catalunya (1) i
corresponent al regidor no adscrit (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

3,

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

15 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGO DE MATARÓ, REFERENT ALS
“PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS (CAPÍTOL V
DEL TÍTOL II. ARTS. 128 A 143).
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal referent als paràmetres reguladors d’usos
i activitats (articles del 128 al 143 del Capítol V Títol II), amb els següents objectius:
A. De caràcter general per a tot el capítol.
1. Reestructurar els usos urbanístics. Es mantenen els set usos generals, però algun
d’ells canvia de nomenclatura. L’ús residencial, terciari, industrial i agrari s’anomenen
igual, i els usos que canvien són: a) el d’equipaments i serveis tècnics passa a ser
dotacional públic i de serveis tècnics, b) el de comunicacions passa a ser de mobilitat
i c) el d’espais lliures passa a ser usos en espais lliures.
2. Donar coherència normativa amb la última modificació del Reglament d’activitats
municipal. S’elimina l’actual article 132 relatiu a “Classificació d’usos segons la seva
activitat”. Es crea un nou article 135 sobre “Conceptes i paràmetre relacionats amb la
densitat dels usos en les zones terciàries i industrials d’activitat econòmica”. Per tant
els articles entre el 132 i el 135 canvien de numeració.
3. Adaptació a la legislació sectorial (comerç, turisme, mobilitat ...) i a la llei d’urbanisme.
S’incorporen noves activitats de caràcter més tecnològic i logístic del segle XXI.
4. Es crea l’apartat 9 de l’article 130, que indica la correspondència entre la nova i antiga
denominació dels usos per facilitar la identificació de la normativa del Pla general que
és d’aplicació a la nova denominació.
5. Adaptar l’article 136, d’usos provisionals, al Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per Llei 3/2012.
6. Aclarir la jerarquia del planejament per modificació d’usos en el nou article 134.
L’alteració dels usos generals són objecte de modificació del Pla general, però
mitjançant Pla especial es poden posar condicions o modificacions dins un mateix ús
general.
B. Específiques relacionades amb dos articles i plànols d’ordenació vinculats.
1. En relació a l’ús comercial singular de les estacions de servei, l’article 130.2.3.2.c)
condiciona la nova implantació a que la parcel·la doni a un dels eixos indicats en el
plànol O.1 “Proposta dels eixos viaris per a la ubicació de les noves estacions de
serveis en zones industrials i terciàries (clau 2)”.
2. Respecte a la previsió mínima de places d’aparcament obligatòries de l’article 142:
a) Afegir un nou paràgraf a continuació del 1r paràgraf, que introdueix la condició
d’incloure aparcaments de bicicletes per a totes les edificacions de nova planta,
segons els estàndards regulats per la normativa sobre mobilitat de la Generalitat de
Catalunya.
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b) Afegir un nou apartat 11 pels nous usos d’ús general “4. Dotacional i serveis
tècnics”.
c) Modificar l’apartat 12 (abans 11) de previsió de places d’aparcament per a nous
planejaments que es situen en els dos àmbits on hi ha necessitat de noves places,
segons delimitació del plànol O.2 “Àmbits amb increment de previsió de places
d’aparcament pel nou planejament urbanístic” i d’acord amb l’estudi de ‘Els
aparcaments a la ciutat de Mataró (2012) i estimació de necessitats en el període
2011-2026’, adjuntat com Annex a la Memòria.
d) L’apartat 12 passa a ser el 13.
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de juliol de 2013 va suspendre en tot el terme municipal
i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències d’implantació d’instal·lacions de
subministrament de carburants al detall, a fi d’iniciar els estudis i treballs necessaris per a
reformar la normativa del Pla general. L’acord de suspensió es va publicar al BOP de 19 de
juliol de 2013 i es va exhaurir el termini d’un any de suspensió.
Posteriorment, per acord del Ple de l’Ajuntament de 3 d’abril de 2014, es va aixecar
parcialment la suspensió de l’atorgament d’aquestes llicències en el sentit que únicament es
va mantenir per a les noves implantacions i no per a les existents en funcionament per obres
d’ampliació i millora.
L’acord d’aprovació inicial ha de suspendre els tràmits de plans urbanístics derivats i
atorgament de llicències, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic. També pot adoptar aquestes mesures per assolir altres
objectius urbanístics concrets justificats. El termini màxim és d’un any en cas d’haver estat
acordada la suspensió i exhaurit el termini acordat a l’inici dels treballs, en ser el límit en
qualsevol supòsit de dos anys.
Interessa la suspensió de llicències de noves instal·lacions de subministrament de carburants
al detall, en totes les zones d’activitat econòmica amb qualificació urbanística clau 2, d’acord
amb el plànol T.1 i conforme la justificació exposada en l’acord plenari de 4 de juliol de 2013.
Si bé es poden atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament aprovat inicialment, sempre que no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament.
Vist l’informe jurídic; els articles 24, 73, 74, 85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 102 i 103 del Decret 305/2006, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 22.2.c) i 47.2.ll de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla
general d’ordenació municipal referent als paràmetres reguladors d’usos i activitats (articles
del 128 al 143 del Capítol V Títol II), redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Suspendre, pel termini màxim d’un any, l’atorgament de llicències de nova
implantació d’instal·lacions de subministrament de carburants al detall, en totes les zones
d’activitats econòmica amb qualificació urbanística clau 2 i que consten al plànol T.1, en el
benentès que es poden tramitar les llicències afectades que compleixin el planejament vigent i
el proposat d’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

58

Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers
d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal, així com publicar l’acord de suspensió de
llicències junt amb el plànol dels àmbits afectats.
Quart.- Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció
de les seves competències, així com als serveis municipals.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que es presenten massa novetats en un sol punt. Hauria estat convenient
presentar-ho en punts diferents, perquè el tema dels aparcaments no té res a veure amb el
tema de les benzineres, ni tampoc amb el nom dels usos. Crec que el debat hauria estat molt
més centrat.
Per tant, el document en si és complex perquè realment prendre un posicionament respecte a
tots els punts alhora és difícil. El nostre vot serà d’abstenció.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció del grup
socialista.
Compartim gairebé tot el que ha dit la regidora, però també vam manifestar al seu moment, a
la comissió informativa, la nostra incomoditat pel que fa al tema dels aparcaments. Sí que és
cert que hi ha uns estudis, però nosaltres considerem que fa falta una actualització del Pla de
Mobilitat, perquè aquest pla també acompanya els estudis d’aparcament, i també cal un Pla
d’Aparcament i no un estudi.
L’estudi d’aparcament en si mateix és un estudi intern que se suporta en estudis genèrics del
sector en el territori, però no en el cas concret de la situació dels espais dels quals estem
parlant. És fruit d’una decisió conjuntural a causa de les dificultats de la situació econòmica
que tenim, però per al futur no ho podem saber. És un estudi que té mancances, no per la
manca de professionalitat de la gent de la casa, sinó per l’encàrrec polític. És un estudi que no
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és dinàmic com hauria de ser, que fixa només paràmetres nocturns i que no té en compte els
sectors a desenvolupar.
Per aquests motius, nosaltres ens hi abstindrem.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

12,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (7),

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya (1),

corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al membre del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Finalment la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal referent als paràmetres reguladors d’usos
i activitats (articles del 128 al 143 del Capítol V Títol II), no és aprovada degut a què es precisa
14 vots favorables per tractar-se d’un assumpte que requereix un quòrum de votació de
majoria absoluta (art. 47.2.ll LBRL).

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

16 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 6688/14 DE 29 DE SETEMBRE, PEL
QUAL ES DESESTIMA EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT
CONTRA L’ORDRE D’ENDERROC DICTADA PER DECRET 5396/2014
DE 21 DE JULIOL.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“En data 4 de febrer de 2014 el Cap del Servei de Protecció de la legalitat urbanística de la
Generalitat de Catalunya, informà de la construcció d’un habitatge al Veïnat de Mata, número
41, i sol·licita la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística per infracció
molt greu, ja que es troba en sòl no urbanitzable.
Per Decret 2498/2014 de 3 d’abril s’incoà expedient de protecció de la legalitat urbanística, i,
en data 21 de juliol per Decret 5396 es dictà ordre d’enderroc, contra la que va presentar
Recurs de Reposició que ha estat resolt en data 29 de setembre, DA 6688/2014, en el qual es
desestimen les al·legacions presentades pel Sr. Pruna atès que hi ha sentència ferma, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, STSJ 614/2013 de 3 de setembre.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia del passat, 29 de setembre, DA 6688/2014 que
desestima el Recurs de Reposició contra l’ordre d’enderroc ordenada en el Decret 5396/2014
de 21 de juliol.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
anuncia la seva abstenció.
Crec que queda clar que en aquest cas el propietari d’aquest solar s’ha equivocat. Ningú no
ho posa en dubte, però és un cas en què s’han de tenir en compte altres atenuants: un d’ells
és que és una persona que realitza l’activitat agrícola d’aquesta explotació agrària, un altre és
que és el seu actual habitatge i també de la seva família, i finalment també cal valorar el fet
que el Pla General recollia l’ús bifamiliar per a les famílies i per a la continuïtat dels fills en
l’activitat agrícola, cosa que en aquest cas no es té en compte.
A mi em genera dubtes el procediment i, per aquest motiu, m’hi abstindré.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

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
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membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),
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.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 17 al 23 per
venir referits a temàtiques coincidents.

Via Pública

17 - IMPOSAR A J.F.D. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER
INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT 225/14).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Javier Fresco Donoso, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 208161/2014,
aixecada en data 17 de març de 2014 a les 10:45 hores pels Agents del cos de Mossos
d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 4897 i
14071, referent a la Ronda dels Països Catalans, 86 de 08304 Mataró.
SEGON.- En data 24 de juliol 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.- 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 Javier Fresco
Donoso, en data 23 de setembre 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 6 d’octubre 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 208161/2014, aixecada en data 17 de març de 2014 a les
10:45 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 4897 i 14071, referent a la Ronda dels Països
Catalans, 86 de 08304 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:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava dos
gossos considerats potencialment perillosos per la via pública, concretament un gos de raça
Pit bull i un altre gos creuat de raça Rottweiler.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Javier Fresco Donoso
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
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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 Junta de Govern Local per acord de l’Ajuntament
en Ple de data 14 de juliol de 2011.
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 Javier Fresco Donoso, 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. (24).

18 - IMPOSAR A T.L.A. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER
INFRACCIÓ MOLT GREU I UNES SANCIONS DE 600, 400 I 300,51
EUROS PER INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS
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CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS.

(EXPEDIENT

228/14).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador
a Toufik Laroui Aitgana, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C14/6737, aixecada en data 13 de març de 2014 a les 20:45 hores pels Agents de la
Policia Local número 2778 i 3138, referent al Carrer de Tàrrega, 42 de 08304 Mataró.
SEGON.- En data 24 de juliol 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 Toufik Laroui Aitgana, en data 22 d’agost 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 6 d’octubre 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 C14/6737, aixecada en data 13 de març de 2014 a les
20:45 hores pels Agents de la Policia Local número 2778 i 3138, referent al Carrer de
Tàrrega, 42 de 08304 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
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Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos
considerat potencialment perillós per la via pública, concretament un gos de raça
Rottweiler.
Es complien les condicions següents:
2. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
4. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
5. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Toufik Laroui Aitgana
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. 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.
4. 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.
5. 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,
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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.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Toufik Laroui Aitgana, 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 600,00 euros a Toufik Laroui Aitgana, per la
comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Toufik Laroui Aitgana, per la
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Toufik Laroui Aitgana, 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. (24).
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19 - IMPOSAR A C.P.L. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER
INFRACCIÓ MOLT GREU I UNES SANCIONS DE 600, 400 I 300,51
EUROS PER INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS.

(EXPEDIENT

595/14).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Cristian Pérez Luque, per la comissió d'una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta número C14/7097, aixecada
en data 17 de març de 2014 a les 16:32 hores pels Agents de la Policia Local número 2155 i
3097, referent al Parc Central de Mataró.
SEGON.- En data 24 de juliol 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 Cristian Pérez
Luque, en data 1 d'agost 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 C14/7097, aixecada en data 17 de març de 2014 a les 16:32
hores pels Agents de la Policia Local número 2155 i 3097, referent al Parc Central 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:
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Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós per la part nova del Parc Central, concretament un gos de raça
American Stanfforshire Terrier.
Es complien les condicions següents:
6. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
7. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
8. No contractar l'assegurança de responsabilitat civil.
9. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Cristian Pérez Luque
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
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. 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.
8. 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.
9. 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.
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
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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.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Cristian Pérez Luque, 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 600,00 euros a Cristian Pérez Luque, per la comissió d'una
infracció greu a l'article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Cristian Pérez Luque, per la comissió d'una
infracció greu a l'article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Cristian Pérez Luque, 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. (24).

20 - IMPOSAR A M.M.G. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER
INFRACCIÓ MOLT GREU I UNES SANCIONS DE 400 I 200,51 I 600
EUROS PER INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS.

(EXPEDIENT

596/14).
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 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Manuel Macarro Garcia, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/7562, aixecada
en data 22 de març de 2014 a les 13:10 hores pels Agents de la Policia Local número 2748 i
2298, referent al Carrer del Mar de Mataró.
SEGON.- En data 24 de juliol 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 Manuel
Macarro Garcia, en data 19 de setembre 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 6 d’octubre 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 C14/7562, aixecada en data 22 de març de 2014 a les 13:10
hores pels Agents de la Policia Local número 2748 i 2298, referent al Carrer del Mar 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:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós al carrer Tarragona cantonada amb el carrer del Mar, concretament de
raça Pit bull.
Es complien les condicions següents:
10. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
11. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
12. Portar el gos sense morrió a la via pública.
13. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
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RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Manuel Macarro Garcia
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de l’Ajuntament
en Ple de data 14 de juliol de 2011.

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 Manuel Macarro Garcia, 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 Manuel Macarro Garcia, 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 Manuel Macarro Garcia, 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 Manuel Macarro Garcia, 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. (24).

21 - IMPOSAR A A.R.M. UNA SANCIÓ DE 400,51 EUROS PER
INFRACCIÓ GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXPEDIENT 600/14).
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 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador a Aida
Romero Muñoz, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número P14NGP0370001,
aixecada en data 14 de maig de 2014 a les 13:20 hores per l’Agent de la Policia Local número
1888 i l’acta número P14NGP0370002, aixecada en data 14 de maig de 2014 a les 13:20
hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, referents a la Plaça del Turó de Mata de
Mataró.
SEGON.- En data 24 de juliol 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 Aida Romero
Muñoz, en data 1 d’agost 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 P14NGP0370001, aixecada en data 14 de maig de 2014 a les
13:20 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888 i l’acta número P14NGP0370002,
aixecada en data 14 de maig de 2014 a les 13:20 hores per l’Agent de la Policia Local número
1888, referents a la Plaça del Turó de Mata 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:
L’agent denunciant va observar com la persona denunciada jugava a pilota amb un gos
considerat potencialment perillós, concretament un gos de raça Sttafordshire barrejat amb Pit
bull Terrier.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Aida Romero Muñoz
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
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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 de l’acord següent:
ÚNIC.- Imposar una sanció de 400,51 euros a Aida Romero Muñoz, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22 - ESTIMAR

Unanimitat. (24).

EL

RECURS

EXTRAORDINARI

DE

REVISIÓ

PRESENTAT PER LL.S.N. EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 571/14.
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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
interposat per Lluís Spa Novellas, en data 3 de setembre de 2014, contra la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2013, per infracció en
matèria de gossos perillosos, que a dia d’avui és ferma en via administrativa.
Atès que contra els actes ferms en via administrativa, com ara el debatut, sols hi ha la
possibilitat d’interposar recurs extraordinari de revisió, i en l’ús de les facultats conferides a
l’article 110.2 de la Llei 30/1992 de 26 novembre de RJAP-PAC, el recurs presentat s’ha de
qualificar com d’extraordinari de revisió.
Atès que aquest recurs no té com a finalitat la revisió d’extrems de fet que van poder ser
objecte d’estudi en la instrucció.
Atès que l’article 118 de la Llei 30/1992, de 26 novembre del RJAP-RAP exigeix la
concurrència d’unes circumstàncies taxades per l’admissió de l’esmentat recurs i que l’article
119.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, prescriu l’admissió a tràmit del recurs
extraordinari de revisió quan el mateix es fonamenti en algunes de les causes previstes a
l’article anterior.
Atès que de l’estudi del recurs presentat, es desprèn que està fonamentat en una de les
circumstàncies establertes en l’esmentat art. 118 de la Llei 30/1992, de 26 novembre del
RJAP-RAP, concretament a l’article 118.2 que diu textualment: “Que aparezcan documentos
de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida.”
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem
el següent:
El senyor Spa manifesta en el seu escrit que el gos que posseïa no era un gos de raça de les
considerades potencialment perilloses. Per tal de demostrar-ho, ens aporta un document
expedit pel veterinari amb el número de col·legiat 3733, d’acord amb el qual, es posa de
manifest que l’animal no era de raça de les considerades potencialment perilloses, ni de
qualsevol dels seus creuaments.
Tenint en compte aquest informe, aquesta part ha d’estimar el recurs presentat, procedint a
donar de baixa les sancions imposades, consistents en manca de llicència, manca
d’assegurança de responsabilitat civil i per portar el gos deslligat a la via pública.
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar el recurs interposat pel
senyor Lluís Spa Novellas contra la resolució sancionadora, procedint a donar de baixa les
sancions imposades i a l’arxiu de l’expedient sancionador.
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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, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Estimar el recurs extraordinari de revisió presentat per Lluís Spa Novellas pels
motius referits a la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l'ORGT, per a què procedeixi a donar
de baixa les sancions imposades al senyor Spa.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

23 - ESTIMAR PARCIALMENT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES
PER E.S.R. I IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER
INFRACCIÓ MOLT GREU I UNA SANCIÓ DE 200,51EUROS PER
INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA D’ANIMALS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 597/2014).

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 10 de juny de 2014, es va incoar expedient sancionador a Estel
Sala Rojas, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/9500, aixecada en data 11
d’abril de 2014 a les 12:00 hores pels Agents de la Policia Local número 188 i 365, referent a
la Ronda del Cros de Mataró.
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SEGON.- En data 24 de juliol 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 Estel Sala Rojas,
en data 1 d’agost de 2014, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent per a
formular al·legacions.
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Estel Sala Rojas, en data 18 de setembre 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 Salas exposa que se li ha notificat la proposta de resolució emesa en l’expedient
sancionador SJAVP-2014/00597-GP, manifestant al respecte que els dos gossos que portava
el dia dels fets no eren de la seva propietat.
Així mateix, presenta declaració responsable de la que es desprèn que un dels gossos,
l’anomentat Tyler, va ser donat pel seu propietari senyor Rubén Gómez Espín a una altra
persona amb la que es va contactar mitjançant un anunci, sense més tracte que l’esmentat, i
per tant, sense disposar de més prova.
En relació a la gossa anomenada Nami, manifesta que és propietat del senyor Gómez, i així
queda acreditat segons la documentació que adjunta al seu escrit d’al·legacions,
concretament mitjançant còpia de la cartilla sanitària de l’animal.
La senyora Salas, al·lega pel que fa a la infracció consistent en manca de llicència per portar
un gos de raça potencialment perillosa, que desconeixia la situació legal del gos i que s’han
realitzat els tràmits per la seva legalització, aportant còpia de la sol·licitud de llicència per a la
tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, de data 12 de setembre de 2014, a
nom del senyor Gómez. Sol·licita respecte d’aquesta darrera infracció, una reducció de
l’import de la sanció.
Així mateix, considera que la responsabilitat per les infraccions denunciades consistents en
manca de cens, assegurança i microxip, correspon al propietari de la gossa, sol·licitant que li
siguin retirades.
I pel que fa a la infracció consistent en portar el gos sense morrió a la via pública, no
manifesta la seva disconformitat.
Atès les al·legacions presentades, es procedeix a sol·licitar informe al Servei Jurídic i
Administratiu de l’Àrea de Participació i Atenció a les Persones, que l’emet en data 20
d’octubre de 2014.
L’informe esmentat, conclou respecte a la infracció per manca de llicència, que: “La normativa
autonòmica, en virtut de l’habilitació de desplegament contemplada a l’article 3.2 de la Llei
50/1999, ha volgut clarament estendre els mecanismes de control no només als propietaris,
sinó a qualsevol persona que condueixi o controli aquests gossos per llocs o espais públics.
Amb aquesta ampliació es pretén evitar que la finalitat de garantir la seguretat de les persones
i dels altres animals, vers als animals considerats potencialment perillosos sigui frustrada per
la intervenció de terceres persones que condueixin aquest animals pels llocs i espais públics,
i que per no ser propietàries o posseïdores, no se’ls exigeixi els mateixos requisits i capacitats
per garantir el maneig , manteniment i domini adequats.”
Per tant, vista la documentació aportada per la senyora Salas i l’informe transcrit, resulta que
l’obligació de sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos, correspon a qualsevol persona que porti aquests gossos per espais públics,
constant en el present expedient que el propietari del gos, el senyor Gómez ha sol·licitat la
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llicència, en data 12 de setembre de 2014, i que la interessada l’ha sol·licitat en data 22
d’octubre de 2014.
En aquest sentit, en el moment de resolució del present expedient incoat a la senyora Salas,
no ens consta atorgada la llicència sol·licitada per l’òrgan municipal competent, motiu pel qual,
no és possible acceptar la reducció de la sanció proposada per falta de llicència, se’ns
perjudici que en fase de recurs de reposició, pugui ser aportada per la interessada.
Respecte de les infraccions denunciades consistents en manca de microxip i assegurança,
s’ha d’assenyalar que pel que fa a la identificació del gos amb microxip, de la lectura dels
articles 5 de la Llei estatal 50/1999 i 9 del Reial Decret 287/2002, els propietaris, criadors o
tenidors de gossos considerats potencialment perillosos han d’identificar-los sense
excepcions, mitjançant microxip. Queda acreditat de la vista de l’expedient que el senyor
Gómez ha identificat el seu gos amb microxip en data 14 d’agost de 2014, però no es pot
constatar que la senyora Salas sigui la criadora o tingui la tinença d’aquest gos.
I per últim, pel que fa a la manca d’assegurança de Responsabilitat Civil, l’article 3.4 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, disposa que els propietaris de gossos potencialment perillosos han de
contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada dels danys que pugui
ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 euros. Queda acreditat a l’expedient que el
senyor Gómez, ha sol·licitat aquesta assegurança en data 15/09/2014, però no aporta el rebut
corresponent al pagament de la prima anual i que la senyora Salas no és la propietària del
gos.
Per tot l’exposat, s’ha de concloure que és procedent estimar parcialment les al·legacions
presentades per la senyora Salas, en el sentit de no considerar-la responsable de les
infraccions per falta de microxip i d’assegurança, però si de les consistents en manca de
llicència i portar el gos sense morrió.
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 C14/9500, aixecada en data 11 d’abril de 2014 a les 12:00
hores pels Agents de la Policia Local número 188 i 365, referent a la Ronda del Cros 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:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava dos gossos
considerats potencialment perillosos pel lateral de la Ronda del Cros, concretament un gos de
raça Pit bull i un gos creuat de raça American Stafforshire.
Es complien les condicions següents:
14. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
15. Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Estel Sala Rojas
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
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14. 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.
15. 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.
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 Junta de Govern Local per acord de l’Ajuntament
en Ple de data 14 de juliol de 2011.
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 Estel Sala Rojas, pels motius
recollits en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Estel Sala Rojas, per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Estel Sala Rojas, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

24 - INCLUSIÓ I MODIFICACIÓ DE VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA
CIUTAT.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals presenta la proposta següent:

“Vista l’acta 2/2014 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró,
corresponent a la reunió celebrada el dia 22 de juliol de 2014 sobre els nous vials a
denominar.

Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 22 de juliol de 2014.

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial
CODI 1641

PLAÇA DE CONRAD DEVESA PUJOLA
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Devesa,
Plaça de Conrad

CODI 328

JARDINS DE VICENÇ FERRER
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Ferrer,
jardins de Vicenç

CODI 2081

PLAÇA DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com
Tricentenari de la Guerra de Successió, plaça del
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CODI 2082

PLAÇA DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com
Mancomunitat de Catalunya, plaça de la

SEGON: Modificar al Nomenclàtor el següent codi i vial:
CODI 2620

CARRER DE JOSEP FRADERA I LLANES
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Fradera i
Llanes, carrer de Josep.
La modificació elimina el vial amb el mateix codi aprovat amb la denominació de Carrer de Josep
Fradera i Llanas.

TERCER.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions per tal que procedeixi a la corresponent comunicació als serveis
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a les
persones interessades.”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
lamenta que el Sr. Devesa, que va ajudar tanta gent al barri de Cirera, entre ells, la seva
família quan va venir a Catalunya als anys seixanta, acabi tenint un “trianglet” al costat de
l’església de la Sagrada Família de Cirera. Em sembla una mica frívol dit així, perquè la gent
de Cirera que ens hem criat allà recordem molt especialment tota la família Devesa i com van
ajudar a que tantes persones es construïssin la casa allà. Però nosaltres hi votarem a favor
perquè volem ser congruents i n’estem contents, i al capdavall això és només una anècdota.
Ara bé, a nosaltres ens molesta molt la utilització partidista que un govern de 8 regidors està
fent d’aquest Ajuntament. Com que això no és nou, ara fa uns mesos aquest grup va
preguntar com estaven els noms pendents de la Comissió del Nomenclàtor, perquè a l’última
tongada ens hi van colar el nom d’Elisabet Cristina de Brunswick. Arran d’això, al mes
d’octubre de l’any passat, nosaltres vam demanar quin era el llistat de noms pendents per
donar-los un carrer. D’aquests quatre noms d’ara no en surt cap i, pel camí, ens en deixem
alguns que fa 10 o 11 anys que van ser demanats, com Salvador Dalí. Igual que això, de l’any
2004 tenim la Margarida Abril, fundadora del PSUC; o també Salvador Allende, que es va
demanar fa deu anys. Així en podria citar alguns, de polítics o apolítics. També tenim pendent
Néstor Luján des de fa tretze anys.
Per tant, hi votarem a favor en honor a Conrad Devesa i a Vicenç Ferrer, però insisteixo que
aquests personatges esmentats s’ho mereixen. Tenim la sensació que vostès estan fent servir
fins i tot el nomenclàtor per fer política partidista. Ningú no havia proposat ni hi havia cap clam
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popular pels noms de Tricentenari de la Guerra de Successió ni Mancomunitat de Catalunya
per a dos vials de la ciutat ara fa un any. Però hem entrat en un bucle mediàtic que ens porta
a fer aquest tipus de coses i l’únic que podem fer és denunciar-ho.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, felicita la Comissió del
Nomenclàtor per haver acceptat la proposta del grup socialista de posar un espai a Cirera
amb el nom del Sr. Conrad Devesa. Entenem que la llista de carrers de la ciutat també serveix
per fer història, si més no per recollir aquelles persones que han sigut determinants per a la
ciutat. Moltes vegades aquestes persones no estan lligades a grans càrrecs institucionals,
sinó a la seva voluntat de servei al col·lectiu i a la comunitat. Aquest és el cas del Sr. Devesa i
és una línia que vam iniciar fa uns quants anys i cal continuar. I el més coherent seria trobarlos un espai al barri on van viure i van desenvolupar la seva actuació ciutadana.
També ens felicitem per la proposta de Vicenç Ferrer.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, en primer lloc, demana disculpes si
l’expressió “trianglet” no ha estat prou reeixida. Com saben, en aquest moment la ciutat no
està creixent urbanísticament i és molt difícil trobar espais i, en molts casos, el que es fa és
batejar o donar nom a espais que els Serveis de Manteniment ens reclamen.
La demanda del nom de Conrad Devesa el grup municipal socialista també ens la va
expressar i ve d’una demanda ciutadana, de gent del barri, i els llocs que proposaven també
eren aquests. Per tant, l’expressió “trianglet” és perquè l’espai és petit i té forma de triangle,
però en cap cas volia ser despectiu. Els demano excuses.
Dit això, recordo que a la Comissió del Nomenclàtor, a part del llistat, hi ha uns criteris
establerts i es produeixen debats molt interessants, i hi ha també l’oportunitat del moment.
Ningú no té per què tenir la veritat ni la raó en exclusiva.
Sr. López, li accepto les seves crítiques i els convido a tots, a través dels seus representants,
a debatre aquests criteris si cal. Els he de dir que els acords de la Comissió del Nomenclàtor
es prenen per unanimitat i, en tot cas, quan no n’hi ha, el que s’acostuma a fer és deixar el
tema sobre la taula per madurar-lo més, rebre noves aportacions, més informació, etc. Per
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exemple, la primera vegada que es va proposar el nom del Sr. Devesa, es va deixar sobre la
taula per demanar més informació sobre els motius pels quals es demanava el nom.
En definitiva, disculpes per l’expressió “trianglet” si no ha estat encertada i recordar-los que
allà les decisions es prenen per unanimitat, i per part de qui presideix la comissió, que sóc jo
mateix, estic obert a debatre els criteris si fa falta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
opina que el Sr. Fernàndez acaba de convidar tots els regidors a convertir la Comissió del
Nomenclàtor en un òrgan polític. Unànime o no, el nostre representant no va a la comissió a
barallar-se. Hi va a aportar el que ell coneix de la ciutat per posar noms. Probablement ens
plantejarem per al proper mandat portar-hi algú que sigui polític.
A més, ens hem trobat avui, mirant els expedients, amb la desagradable sorpresa que s’ha
deixat sobre la taula el nom de Beat Samsó, que havia de portar la plaça de sota el cementiri,
perquè ho demana ERC ja que no ho troba adient. Quants regidors té ERC a l’Ajuntament de
Mataró? A vostès els interessarà molt estar bé amb ERC, però a nosaltres ens és igual.
Si hem de convertir això en una comissió política, en lloc de tenir-hi experts en la vida social
mataronina, acabarem anant-hi nosaltres i deixarà de ser unànime perquè ens acabarem
discutint. Però entenc que no es tracta d’això.

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que no és una comissió política. Li puc
assegurar que s’aproven els noms que la comissió decideix i no hi ha cap acció política al
darrere, malgrat la gent no s’ho pensi. Potser n’hauríem de parlar i hauríem de mirar de
consensuar-ho tot una mica més, perquè la ciutat l’hem de fer créixer una mica entre tots.

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
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membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR NO
ADSCRIT, SOBRE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta la proposta següent:
“En virtud de mejorar el control económico-financiero en el municipio de Mataró y
pretendiendo una mayor transpariencia en la información me veo obligado a presentar esta
propuesta de resolución.
Al haber sufrido en primera persona la falta de transpariencia, de información,la falta rigor,y el
ocultismo en la gestión económica , la opacidad manifiesta de mi anterior Grupo Municipal y
al quedar de manifiesto
la insuficiente regulación actual de las asignaciones económicas a los grupos municipales,que
sigue quedando en la “dimensión desconocida” y en que el pleno municipal (integrado por los
propios Grupos Municipales) decida pedirles cuentas a los grupos que lo forman.
.
Cada día crece el clamor de la sociedad en contra de malas prácticas ,la falta de
transpariencia y de las “conductas desviadas” de cargos públicos en la gestión, que se
aprovechan de sus puestos en beneficio propio.
La regulación de la financiación de los grupos políticos municipales viene recogida en el
apartado tercero del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,Reguladora de las bases del
Régimen Local.
Estas asignaciones a los grupos políticos
municipales importados de los distintos
parlamentos que así lo establecen con un referente propio en el artículo 27 del ROF
señalando que, en la medida de las posibilidades , las corporaciones deben ponerse a
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disposición de los grupos políticos los medios materiales que les sean necesarios para su
funcionamiento.
Que la regulación legal sea deficiente no es excusa para que cada corporación regule acorde
con lo que se espera de quienes manejan fondos ajenos.
Ahora que parece que el Gobierno pretende poner orden en la administración local, se olvide
de un tema tan candente como este para la opinión pública.
En cuanto al destino de estas asignaciones, la regulación es taxativa cuando establece que
deben destinarse a la realización de los gastos de funcionamiento del grupo, no pudiendo
emplearse en el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación, ni tampoco en la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos.
Aunque el articulo 2 Uno e) de la Ley Organica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de los
partidos políticos, al referirse a los recursos de los partidos políticos señala las aportaciones
de los grupos de los entes locales, este apartado ha de interpretarse acorde con el articulo 3
de la misma ley y con el 73.3 de la LRBRL, para concluir que estas aportaciones no pueden
servir a la financiación de los respectivos partidos políticos.
La asignación municipal a un grupo no debe de transferirse a la cuenta del partido en vez de
la cuenta del grupo municipal.Los grupos pueden disponer de un NIF que se les otorga por la
Agencia Tributaria cumplimentado el documento modelo 036 y acompañando una copia del
escrito de constitución del grupo, que habrá de ir suscrito por todos los integrantes del mismo.
En este sentido se ha pronunciado la Dirección General de Cooperación Local, señalando
que: «No parece, sin embargo, admisible la petición de los grupos políticos de que la
asignación municipal sea ingresada en la cuenta de la coalición provincial en vez de ser
transferida a su cuenta específica. En dicho supuesto habría que entender que el
ayuntamiento está subvencionando directamente a la coalición o partido político».
Tampoco estas asignaciones económicas provenientes del Ayuntamiento podrán financiar ni
a fundaciones ni a otras entidades vinculadas al partido político, sometidas al régimen de
fiscalización y control de los partidos políticos –DA 7.ª Ley Organica de Financiacion de
Partidos Politicos.
El precepto legal exige a cada grupo que ha de llevar una contabilidad de la asignación que
además tendrá que poner a disposición del pleno de la corporación cuando este se la pida . El
propio pleno es quien debe acordar, por mayoría de sus miembros, cuándo el grupo, de
manera singular y puntual -pues no está previsto que se haga periódicamente, la norma dice
siempre que el pleno lo pida- debe exhibir ante los demás compañeros de la corporación el
destino que ha dado a sus fondos.
1. Está fuera de la fiscalización que ha de ejercer el Interventor Municipal. La
Intervención sólo puede fiscalizar tales aportaciones si el pleno así lo establece.
2. Como la contabilidad la lleva el propio grupo y solo la muestra al pleno cuando éste la
pide (algo que como todos podemos imaginar no ocurre) la contabilidad municipal solo
registra las salidas de fondos a los grupos pero no tiene los justificantes del destino
dado por el grupo a los fondos. Lo debe tener registrado y archivado el grupo pero solo
a disposición del pleno. Por tanto, esta contabilidad peculiarísima de los grupos no se
integra en la cuenta general que cada año debe aprobar la corporación rendida por su
presidente.
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El hecho de que no se cumpla, implicaría una falta de respeto hacia Mataró y sus ciudadanos
a quienes representamos y cómo parece ser que algún Grupo no ha cumplido con sus
obligaciones, y también ,con el propósito de mejorar la transparencia de los cargos públicos
es necesario, proponer a la consideración del Pleno los siguientes Acuerdos :
1- Crear o dotar de un protocolo de funcionamiento de los Grupos Municipales ,que dote y
disponga de unos criterios básicos o de mínimos que den garantía y sirva como disuasión
para aquellos que pretendan hacer un uso distinto de los recursos que los ciudadanos ponen
a su disposición para su gestión.
2- Que los Grupos Municipales faciliten cualquier iniciativa de transpariencia que proponga el
Pleno Municipal siempre bajo la salvaguarda del informe favorable del Secretario General de
la Corporación.
3- Que el Ayuntamiento actue en caso de que algún Grupo Municipal no facilite la información
económica a alguno de los concejales del mismo Grupo Municipal.
4- En el caso que el Grupo Municipal correspondiente no facilita la información de manera
reiterada y a petición de cualquiera de sus miembros el Ayuntamiento de Mataró actuará de
garante para que esto no suceda,llegando incluso a defender jurídicamente los derechos del
Concejal frente al Grupo.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que aquesta proposta de resolució novament respon a un conflicte intern entre el
regidor no adscrit i el seu anterior grup municipal PxC. Llegiré una frase que ho deixa molt
clar: “Al haber sufrido en primera persona la falta de transpariencia, de información, la falta de
rigor y el ocultismo en la gestión económica, la opacidad manifiesta de mi anterior Grupo
Municipal”. Queda clar, doncs, que es tracta d’un conflicte intern entre ells i que no té massa a
veure amb la gestió que puguin fer la resta de grups municipals. Si tenen problemes, que els
solucionin en un altre espai.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, comparteix el que ha dit el Sr. Safont-Tria i, per tant, subscriu
literalment el que acaba de dir.
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El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, opina que
aquesta proposta respon a un odi personal cap a la persona de la Sra. Lora.
Nosaltres no tenim cap inconvenient a votar favorablement els acords, però no podem
compartir algunes qüestions de la part expositiva de la proposta. Creiem que s’ha de tenir molt
poca serietat perquè aquesta persona redacti una proposta així.
Volem que consti en acta, pel que fa al segon paràgraf de la proposta, que és una falsedat i,
fins i tot, una injúria, atès que era el mateix Sr. Ponce qui no volia veure el compte municipal i
l’única preocupació que tenia era esquivar la nostra portaveu, així com altres dirigents de la
formació a nivell nacional. Érem nosaltres els qui havíem d’anar-li al darrere per concretar una
trobada per mostrar-li els comptes. Entenem que ho feia a propòsit, perquè li interessava no
veure els comptes, i per deixar constància d’aquest fet, passo a llegir un SMS de la meva
companya, que també tinc jo. A més, el Sr. Ponce en reiterades ocasions tampoc no responia
a les trucades.

El senyor Joan Mora, alcalde president, interromp la intervenció del Sr. Fontbona per dir-li
que, donat que això respon a un conflicte intern, aquesta informació no correspon a aquest ple
i no aporta res al debat polític. Ha deixat molt clar el que volia dir i li prego que s’abstingui de
fer comentaris d’aquest estil. Aquestes discussions se les han de guardar vostès.

El senyor Carlos Fontbona afegeix que els comptes s’han pogut presentar i que ell els ha vist
clarament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

18, 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 d’Iniciativa per
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Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions:

Cap.

26 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ
L’AJUNTAMENT

DE

MATARÓ

SUSPENGUI

L’APORTACIÓ

ECONÒMICA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la proposta següent :
“La trama de corrupció urbanística del “Cas Mercuri” també va destapar els pagaments
irregulars de dietes i desplaçaments a representants de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC).
Amb independència de la resolució judicial, aquest afer demostra l’opacitat i la manca de
transparència de la FMC en la gestió d’uns diners que són públics, perquè provenen de les
aportacions que fan tots els ajuntaments adherits.
Aquesta situació se suma al decantament partidista de la FMC, que s’ha visualitzat de forma
clara en la seva manca de col·laboració i en la passivitat en relació a la consulta del 9N.
Per tot plegat, el Grup Municip CUP a l’Ajuntament de Mataró proposa que el Ple Municipal
adopti els acords següents:
1. L’Ajuntament de Mataró, suspendrà la seva aportació econòmica a la Federació
Catalana de Municipis (FMC), fins que no s’aclareixin les responsabilitats sobre la
gestió econòmica d’aquesta entitat.
2. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquest acord al president de la Federació
Catalana de Municipis (FMC).”
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, es mostra sorprès, després de veure el que
ha passat a la votació anterior, pel fet que el Sr. Safont-Tria parli de tolerància zero. Ha quedat
demostrada la tolerància zero que tenen vostès amb els cabals públics dels ciutadans.
Tampoc no entenc què vol dir quan parla del “decantament partidista de la FMC, que s’ha
visualitzat de forma clara en la seva manca de col·laboració i en la passivitat en relació a la
consulta del 9N.”. De què parlem, de la Federació de Municipis o de pseudoconsultes o
botifarrades? Una altra cosa seria que vostè parlés de la Federació de Municipis per la
Independència, però s’està referint a la FMC.
Jo no tinc cap problema a votar afirmativament, però sempre que a la part expositiva no figuri
aquesta frase. Si no es treu, entenc que el normal d’una Federació de Municipis no és ni
donar suport ni rebutjar un pseudoreferèndum i, per tant, no hi votaré a favor.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no
sap què té a veure el 9N amb el fet que hi hagi un senyor que no fa les coses bé i que deixem
d’estar a la Federació Catalana de Municipis, o sí. Això és una caça de bruixes envers tots
aquells que no estem d’acord amb tot el procés que està vivint Catalunya: hi ha gent que van
a casa seva a demanar-los que votin i que diuen que no votaran, i aleshores es planten a la
porta de casa seva, o d’aquells regidors que no signem certes coses...
Si és un problema de corrupció, dissolem l’Associació Catalana de Municipis, l’Ajuntament de
Vic i la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè si aquest cas és
escandalós, amb tots els dubtes —i espero que els vagi molt bé a les persones que tenen
algun problema amb aquest tema des de Mataró i poso la mà al foc per aquells que conec i
em són propers, amb els quals he compartit moltes hores de feina en aquesta casa—, n’hi ha
d’altres que ho són més. L’Associació Catalana de Municipis, a la qual estem pagant, resulta
que té el senyor Matas i el Sr. Solà, que es van enriquir a costa seva i als quals Fiscalia els ha
demanat cinc anys de presó. Un és curiosament el president de l’Associació Catalana de
Municipis, que és la punta de llança de l’independentisme municipalista a Catalunya. I l’altre
era regidor d’un tal Vila d’Abadal, president de l’Associació de Municipis per la Independència.
I vostès no van demanar-nos que sortíssim i deixéssim de pagar quan es va fer pública
aquesta informació. A vostè la corrupció no l’importa, l’importa que la FMC no doni suport al
seu projecte independentista. Aquest és el problema, perquè si no hagués presentat aquesta
proposta quan va sortir a la llum això que li dic. Amb més raons encara. Ahir discutia amb el

90

seu representant en no sé quantes coses —que, per cert, avui s’ha dedicat a insultar-me
dient-me “Martínez el fatxa” per les xarxes socials— deia que la corrupció era un problema
d’Espanya. El Sr. Salvador Cardús fa unes setmanes el van convidar aquí i també deia que el
problema del Sr. Pujol és que havia compartit massa temps amb polítics corruptes espanyols.
O sigui, la culpa de la corrupció també és d’Espanya.
Jo ara votaré en contra d’això i ara vostè digui, si vol, que jo estic a favor que hi hagi corrupció
a la Federació Catalana de Municipis, però no ho faig per això, ho faig perquè jo sóc
congruent a la meva vida. Si voto a favor d’això, també he de votar a favor que marxem de
l’Associació Catalana de Municipis.
Per tant, repeteixo que el seu problema són totes les persones que no estan d’acord amb el
procés independentista i que no mereixen ser considerats poble de Catalunya, com a algú se
li va escapar ahir. Aquest és el problema i no pas la corrupció.

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que la setmana passada es va arribar a un
acord molt intel·ligent —i ho vaig agrair al Sr. López del PPC— quan aquí es va fer una
proposta parlant d’un prec en referència a aquests temes.
I ara li demanaria al Sr. Safont-Tria que reconsiderés retirar aquesta proposta. Vostè sap que,
arran del fet, vam decidir unànimement en una Junta de Portaveus que, ja que teníem pagada
la quota fins a l’any que ve, en funció de com evolucionessin les coses ens plantejaríem altres
mesures. A més s’havia obert al Parlament un fòrum de treball tots els grups polítics per parlar
d’aquest tema, i en funció de com avancés, acabaríem fent una cosa o l’altra.
Amb l’Associació Catalana de Municipis gaudim d’un seguit d’avantatges per la central de
compres que tenen muntada i aquí no estem parlant de si hem de convergir en una sola
entitat, de la qual jo en sóc partidari, però aquest no és el debat d’avui. Li diria que la decisió
de deixar de pagar en realitat li correspondria a un nou govern en un debat nou.
Per tant, li demano que ho deixi sobre la taula perquè el que hi ha al darrere de la proposta no
acaba de ser clar: quan deixem de pagar? Al mes de maig de l’any que ve? I deixem un
govern morós al proper que entri?
Això mereix un debat i jo mateix he dit que aquest debat seria bo que es fes a la Junta de
Portaveus. I si els grups consideren que s’ha de fer alguna acció en relació amb les
associacions municipalistes, ens posem d’acord prèviament i la fem.
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Tots estem en contra de la corrupció i ens dol molt a tots tant quan n’hi ha en àmbits superiors
com en l’àmbit local. En tot cas, hem d’acceptar que la corrupció existeix i el que hem de fer
tots és el possible per eradicar-la amb el màxim de transparència.
Li proposo, doncs, que retiri la proposta perquè si no corre el risc de quedar en un àmbit que
crec que no és el correcte.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
reconeix que a la Junta de Portaveus se’n va parlar i entén que el que es va acordar era que
aquest any ja estava pagat i, per tant, no es podia dir de deixar de pagar la quota. Ara bé, el
que aquí estic proposant és que de cara a l’any que ve, quan s’hagi de tornar a pagar, que hi
renunciem. Si això implica renunciar a formar part de la Federació, doncs deixem de pagar,
com a mínim, fins que aquest cas estigui resolt.
Evidentment, a partir del mes de maig entrarà un nou govern i si aquest nou govern considera
oportú entrar a la Federació o a qualsevol altra nova entitat municipalista que existeixi al país,
endavant, però com a mínim que aquest Ajuntament, en aquesta legislatura, sí que prengui la
decisió, davant dels fets greus ocorreguts, de no voler tenir-hi cap mena de relació. No veig
incompatible el que diu la proposta amb el que vostè diu, Sr. Alcalde.
Respecte a la intervenció del Sr. López, dir que ha estat victimista. Sembla ser que aquí
estiguin vostès perseguits, quan portem tres-cents d’una història que ens explica tot el
contrari. La referència al posicionament de la Federació respecte a la consulta potser sí que
ens hem equivocat i no s’hi escau, però sorgeix perquè nosaltres entenem un municipalisme
molt arrelat al carrer, a la ciutadania, i en uns moments en què el carrer i la ciutadania reclama
el dret a decidir, el municipalisme hauria de fer-se ressò d’aquesta reclamació popular. Ens
sobta, per tant, que una entitat que es fa dir municipalista hagi passat per alt aquesta realitat.
Sortir de l’Associació, com diu el Sr. López, nosaltres cap problema. La nostra aposta és
perquè se’n creï una de nova, neta, transparent, amb un funcionament molt més àgil, que
respongui a les necessitats municipals, i on prenguem mesures que garanteixin que no es
repetiran les infraccions que s’ha explicat que s’han produït.
Entenc que la proposta l’hem presentada per guanyar-la i no per perdre-la. Aquesta era la
nostra voluntat. Si vostès no hi han de votar a favor, la qual cosa em sorprendria, potser em
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plantejaria retirar-la i replantejar-la més endavant. Però continuem insistint des de la CUP que
demanem sortir de la Federació fins que s’hagi fet net de tota aquesta corrupció.

El senyor Joan Mora, alcalde president, reitera, com ja va dir públicament, que prefereix
parlar-ne en Junta de Portaveus. Votar a favor d’una cosa que ja estem fent també ho podem
fer, però és que vostè ens va barrejant contínuament el sortir amb el no sortir. Li recordo que
ens van dir que tenim pagada la quota fins al mes d’abril o maig. Vull dir que pràcticament se
n’anava al següent mandat. Jo sóc partidari de sortir de la Federació de Municipis en aquest
moment i n’és partidari aquest govern i, si vostè ens hagués portat aquí sortir, hagués tingut el
nostre vot positiu. Perquè, vostè vol sortir-ne o no? I posicionem-nos tots clarament sobre
això. I si hem de fer un debat de les dues, fem-lo. Per això jo li deia que si vol que el fem, que
el féssim en l’àmbit de la Junta de Portaveus. I si vostè no vol que el fem en aquell àmbit,
presenti una proposta o dues, per sortir d’una i de l’altra, i ens posicionem tots clarament. Però
si no, és un debat a mitges, que sembla un debat precipitat aprofitant que hi ha hagut un cert
moviment. No s’hi val, Sr. Safont-Tria. Si vostè la retira, s’estalviarà de perdre-la, no perquè jo
no li voti a favor, sinó perquè li votaran en contra i bloquejarà aquest debat que vol fer.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que l’Alcalde no li pot dir que no s’hi val, perquè aquest és el joc polític. Finalment,
el regidor de la CUP decideix votar-la tal com està.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra:

15, 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
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d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al regidor no adscrit (1).
Abstencions:

Cap.

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA

PER

CATALUNYA

PERQUÈ

L’AJUNTAMENT NO CEDEIXI CAP EQUIPAMENT MUNICIPAL NI
COL·LABORI AMB MITJANS MATERIALS, HUMANS NI TÈCNICS PER
A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA ALTERNATIVA CONVOCADA
PER ARTUR MAS EL 9 DE NOVEMBRE.
El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
la proposta següent:

“Després que el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, hagi reconegut que no
es celebrarà la consulta independentista que ell mateix havia convocat, ja que no hi ha
garanties legals per a la seva celebració.
Vist que el Govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar un tipus de consulta alternativa
per al 9 de novembre, en la qual hi ha assegurat que no serà la definitiva.
Mas està decidit igualment a celebrar una consulta per al 9N de la manera que sigui i ha
proposat una consulta alternativa per aquesta mateixa data. Un procés participatiu sense cap
tipus de serietat.
Atès que segons el mateix govern de Catalunya, diuen que hi haurà locals oberts, urnes i
paperetes per votar en els diferents municipis de Catalunya. I vist que la Generalitat està fent
tot el possible per tal de què els alcaldes de Catalunya cedeixin locals municipals per instal·lar
urnes per al 9N així com persones que se'n facin càrrec, entre tota la col·laboració que sigui
possible.
Atès també, que són varis els ajuntaments catalans que s'han negat a col·laborar i per tant a
no donar suport en la consulta.
Des del nostre grup municipal creiem que el consistori s'ha de negar a col·laborar amb una
pura maniobra política de distracció cap a la ciutadania per tapar els veritables problemes dels
ciutadans, que de fet és el que s'està intentant fer amb la consulta.
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Creiem que els mataronins i mataronines el que necessiten són polítics que aportin solucions
als problemes i no pas que en generin de nous.
És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró
sol·licita al ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Que l'Ajuntament de Mataró no cedeixi cap equipament municipal ni col·labori amb
mitjans materials, humans ni tècnics per a la celebració d'aquesta consulta alternativa
anunciada pel president de la Generalitat de Catalunya de cara al 9 de novembre de 2014.”

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, mostra la seva perplexitat i anuncia que no
té cap problema de votar-hi favorablement, si el Sr. Fontbona li diu de la seva veu que no vol
que el poble de Catalunya s’expressi lliurement en un referèndum-consulta. Ja n’hi ha prou de
dir una cosa i per darrere dir-ne una altra, Sr. Fontbona i senyors de Plataforma. A qui volen
enganyar? Siguin clars. Vostè és independentista i no sé com ha estat capaç de llegir això.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
també se sent perplex. Quan un és capaç d’estar fent l’ofertori al monument de Casanova l’11
de setembre i, a la tarda, el mateix senyor se’n va a Tarragona a un acte de Societat Civil
Catalana i, el 12 d’octubre, està a la plaça de Catalunya en un acte també de Societat Civil
Catalana, com a mínim fa riure. O veure al Facebook personal banderes estelades i després
presentar aquesta proposta causa una certa gràcia.
El que em fa més gràcia és que aquesta proposta de resolució ja l’hem votada, pràcticament
calcada en els seus acords, al mes de febrer. El que no sé és com queda, perquè avui el Sr.
Safont-Tria no ha presentat cap esmena, però al seu dia sí que va presentar una esmena a
aquesta proposta de resolució que deia justament el contrari i es van perdre totes dues
propostes de resolució. És d’aquestes coses que no s’acaben de resoldre mai. En aquell
moment va quedar sense aprovar pràcticament això i també el contrari.
Nosaltres hi votarem a favor i els diem que ens sembla una mica vergonyós el que està
passant en aquest Ajuntament. Estem veient com amb 11 regidors de 27 s’estan tirant
endavant mesures molt importants. Hem vist abans com una mesura menor d’urbanisme hem
estat incapaços d’aprovar-la, o no se sap, cosa que també és greu. Mentre que s’aproven
altres coses molt més importants amb només 11 vots favorables.
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Hi votarem a favor perquè en el seu moment, a això mateix, hi vam votar a favor. I m’agrada
ser coherent. Però no té sentit que s’estiguin prenent mesures com si aquí hi hagués una
majoria absoluta de 15 o 16 regidors, i s’estan tirant endavant només amb 11.
L’amor d’aquest grup municipal, i el de la resta, per aquesta ciutat és molt gran, però en algun
moment s’està jugant amb foc. Si nosaltres avui haguéssim anat amb mala fe i haguéssim fet
potser el que ens demanava el cor, ara no hi hauria dubte raonable: ens hi haguéssim
abstingut i no s’aprovaria aquest punt de cap de les maneres. I pensin que hi ha molta gent a
Mataró a qui els encantaria que votéssim en contra perquè no entenen moltes de les coses
que estan passant en aquest municipi. Ni entenen com gent que els diu públicament que no
són independentistes després acabin sortint a totes les fotos, ni que en un moment com
aquest hi hagi gent que miri cap a una altra banda. A nosaltres ens està costant molt d’esforç.
Tot té un límit i el que per a nosaltres no val és acabar ensarronant la ciutadania amb un tema
que segurament pot enganxar molt la gent, perquè toca el cor, fent servir tots els serveis de
l’Ajuntament. Avui sentir la programació de Mataró Ràdio em fa vergonya i no em crec que els
professionals que hi ha estiguin fent aquesta programació per voluntat pròpia, perquè avui han
deixat de ser una ràdio local. Aquest migdia, com faig sempre, poso les notícies i de gent de
Mataró n’he sentit ben poca en el dia que fèiem el ple. Aquí hi ha una responsabilitat política
del senyor que té la responsabilitat sobre aquella casa, que és el mateix senyor que
incompleix, per exemple, el mandat oficial de que tinguem un reglament de comunicació, que
és un mandat d’aquest ple per una amplíssima majoria de 19 a 8. I podríem seguir així.
Amb tot el desgrat del món, votarem la moció favorablement perquè malauradament tenen
raó. Malgrat que l’hagin copiat de la mateixa que vam presentar al febrer, com fan sovint;
malgrat que el senyor que la presenta nosaltres hàgim vist per les xarxes socials que no es
creu això que diu, la votarem favorablement, perquè entenem que el que està passant
ultrapassa moltes línies vermelles.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, comença dient que
tothom ja coneix quin és el capteniment del grup socialista sobre aquesta qüestió, primer de la
consulta, i ara sobre l’anomenat procés de participació. Continuem en la mateixa línia. Arribats
al punt on som, en què es proposa un procés de participació, el que tinc és la garantia que la
consulta es realitzarà en edificis que són de la Generalitat i, per tant, no són de l’Ajuntament
de Mataró. També havíem mostrat que nosaltres no teníem cap inconvenient al fet que se
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cedís el cens, sempre que això fos legal, cosa que es va demostrar que no podia ser, que era
impossible, ni tampoc utilitzar les dades de l’Idescat. Per tant, nosaltres no abonarem més
aquest debat estèril que no porta enlloc. Que qui faci alguna cosa que pugui estar fora de la
legalitat, que assumeixi totes les conseqüències.
Sí que vull avisar, especialment el Sr. Alcalde, amb tota la cordialitat i cortesia de la qual sóc
capaç, que el seu grup municipal forma part del grup sobiranista i, com a tal, sumen 11 d’un
total de 16 regidors. Per tant, li demanaria que quan actuï en nom dels mataronins, com a
alcalde de la ciutat, ho faci en nom dels 27 i no només en nom d’aquests hipotètics 11. I quan
assisteixi a determinats llocs tingui present que no està representant el conjunt de la
corporació i, per tant, el conjunt de la ciutadania.

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, reconeix
que té molts amics independentistes, però afirma que ell no ho és. I, si no, passi per casa
meva i vegi quina bandera tinc al meu balcó, Sr. Ponce.

El senyor Joan Mora, alcalde president, prega que les discussions internes les resolguin en un
altre àmbit.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

18, 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 d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions:

Cap.
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PRECS I PREGUNTES

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE LA XEMENEIA DE
L’ANTIGA EMPRESA TINTEX SITUADA A LA PLAÇA ASSEMBLEA DE
CATALUNYA DE LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Durant un episodi de tempesta ocorregut fa unes setmanes va caure un llamp a la xemeneia
“Tintex” situada a la Plaça Assemblea de Catalunya de la nostra ciutat que va produir diversos
danys i despreniments a l’anomenada xemeneia.
Vist que a dia d’avui encara continua tallat el perímetre a la xemeneia, amb el risc que
comporta aquest mal estat de la mateixa i, tenint en compte que just al costat hi ha un espai
de jocs infantils, suposem que si el perímetre està delimitat amb tanques i amb cinta del propi
Ajuntament, és perquè hi ha un possible risc tant per als infants que juguen al parc com per a
les persones que transiten per la plaça.
Vist que van transcorrent els dies i no es fa cap actuació per a reparar els danys causats i
minimitzar els possibles accidents que es poguessin ocasionar degut al mal estat de la
xemeneia.
Vist que aquesta xemeneia, com a bé arquitectònic i que forma part de la història industrial de
la nostra ciutat, s’hauria de conservar en perfecte estat.
Per tot el que hem expressat anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Mataró
presenta les següents preguntes, a les que s’afegiria la demanda de que es prenguessin les
mesures necessàries per tal de millorar la seguretat en aquest espai públic.
1.- Des de quan està barrat el perímetre de la xemeneia Tintex de la plaça Assemblea de
Catalunya?
2.- A més del barrat amb tanques protectores i cinta perimetral, s’ha fet alguna altra actuació a
fi i efecte de preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, concretament d’aquest element?
3.- Existeix a hores d’ara algun risc, gran o petit, d’enfonsament de la Xemeneia Tintex?
4.- S’ha dut a terme alguna actuació amb tal de minimitzar al màxim els possibles danys que
poguessin causar-se per la caiguda d’algun element de la xemeneia? En cas afirmatiu, Quins?
En cas negatiu, a què s’espera per actuar?”
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
contesta, pel que fa a la primera pregunta, que des del mateix dia 5 d’octubre, en què es van
produir aquests despreniments a conseqüència d’aquesta tempesta i d’aquest llamp i en què,
suposadament, va caure la xemeneia, es van posar les tanques per protegir la zona i que
ningú pogués prendre mal si queia alguna altra cosa.
Lamento que tingui la sensació que es va actuar gràcies a la seva pregunta. Deixi’m que li
aclareixi que fins al dia 30 d’octubre, moment en què es va aconseguir una grua que pugés
més de 40 metres, no es va poder pujar per verificar quin era l’estat. El mateix 30 d’octubre
l’arquitecte municipal va poder fer aquesta inspecció de les parts altes de la xemeneia i es va
procedir a la retirada de la resta de lletres de la xemeneia, perquè es va poder comprovar que
el seu ancoratge a la paret no oferia garanties d’estabilitat, i sanejant, per tant, aquells
elements que podien caure a la plaça. Segons l’informe de l’arquitecte municipal, emès arran
d’aquesta inspecció, no existeix cap perill de caiguda d’elements propis de la xemeneia.
En referència a la quarta pregunta, ja es van treure les lletres i ara s’està valorant l’actuació a
fer, d’acord amb l’informe corresponent del Servei de Patrimoni Arquitectònic, donat que és un
element catalogat i, per tant, qualsevol reparació que s’hi faci, ha de ser d’acord amb la seva
catalogació.

29 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL
QUE EL GOVERN MUNICIPAL DONI COMPTE DELS INDICADORS
SOCIALS DE LA CIUTAT DE MATARÓ.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, retira el prec.

99

30 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ S’ACTUÏ CONTRA LES
PERSONES

O

ENTITATS

QUE

VULNERIN

REITERADAMENT

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA PUBLICITAT EXTERIOR DE
MATARÓ.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“Durant els últims mesos hem assistit a la nostra ciutat a un desplegament d’elements
publicitaris lligats a la situació política que es viu a Catalunya, tot i no compartir els
plantejaments dels que promouen aquesta opció sí que hem tractat de ser respectuosos amb
les persones que les promouen i les seves idees.
Dit això, si que no podem callar davant de la vulneració de la nombrosa normativa que regula
diferents activitats al nostre municipi i que s’està incomplint de manera reiterada. Alguns
articles d’aquesta normativa recollida en diferents ordenances fins i tot animen als ciutadans a
exercir el seu dret de denunciar infraccions a les mateixes, com és el cas de l’Ordenança
Municipal de la Publicitat Exterior de Mataró, que en el seu article 5 recull literalment el
següent:
Col·laboració Ciutadana:
Tots els ciutadans i ciutadanes són obligats al compliment exacte del que prescriu la llei amb
una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat, i tenen el dret de
denunciar les infraccions de les qual tinguin coneixement, conforme amb allò previst a l’article
18 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, per tal que les infraccions d’aquesta
ordenança no quedin sense la deguda imputació als responsables del seu incompliment.
A l’esmentada Ordenança Municipal es recullen també les diferents formes i usos sobre la
publicitat exterior a Mataró i hem de dir que les últimes campanyes en vulneren diferents
articles i disposicions de la mateixa, entre d’altres:
- Article 3, que prohibeix la publicitat sobre estàtues, monuments, fonts equipaments, serveis
públics zones naturals i espais verds, sense la deguda autorització.
En el mateix sentit s’expressa l’article 21, el 24 i el 30.
L’article 31 parla de que en cas d’incompliment, l’Ajuntament procedirà a la retirada amb
càrrec a la fiança apuntada.
Com hem dit abans no és la nostra intenció que es prohibeixi cap campanya, es tracta de que
qui faci les campanyes sigui respectuòs a la normativa que s’aplica a tots els ciutadans, no
podem oblidar que cada any l’Ajuntament de Mataró incoa diferents sancions a empreses i
particulars que incompleixen aquesta normativa, o fa retirar desenes de rètols d’empreses que
incompleixen les normatives i que han suposat una despesa important pels propietaris
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d’empreses i comerços. Ens sembla un mal exemple i un greuge comparatiu vers molts
ciutadans.
És per tot això que presentem el següent Prec:
L’Ajuntament de Mataró de manera URGENT procedirà a aplicar la normativa sobre publicitat
exterior i es retiri tots els elements publicitaris de qualsevol tipus que hi posats en diferents
elements de tota la ciutat i que incompleixin la normativa i que s’apliqui el Règim disciplinari
contra aquells que han vulnerat aquestes normatives. “

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
explica que l’Ajuntament de Mataró, per mitjà dels seus Serveis Jurídics, té sempre, no només
la voluntat, sinó també l’obligació, de fer complir les ordenances municipals contra aquells que
les infringeixen. Això no s’ha deixat de fer, sempre que ha estat possible identificar els
infractors. Les ordenances ja disposen d’un procediment o tramitació d’expedients i aquests
s’han de seguir per garantir la seguretat jurídica de tot.
Pel que fa als fets que vostè fa referència al seu prec, explicar que s’han incoat expedients
sancionadors per haver col·locat cartells sense permís. S’ha requerit a l’entitat, en aquest cas,
una formació política, perquè els retirin i donant-los un termini per fer-ho, com marquen les
ordenances. Si esgotat aquest termini l’entitat no ho ha fet, hauran de fer-ho els serveis
municipals amb càrrec a aquesta formació política.
Pel que fa als llaços grocs penjats en divers mobiliari públic, igualment s’ha incoat l’expedient
sancionador, donant igualment el termini per retirar-los. De la mateixa manera, si no ho
retiren, ho faran els serveis municipals.
Per tant, li accepto el prec, en el sentit que estem exigint el compliment de les ordenances en
aquells casos en què s’ha obert expedient.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, li
demana a la regidora que a la propera comissió informativa informi amb detall de les sancions
i del grau de compliment de la petició de requeriment de l’Ajuntament.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
recorda que són expedients públics, que els decrets estan tots a la seva disposició i que no té
cap inconvenient a donar informació sobre aquests.

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT SOBRE
LA RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CAFÈ DEL
MAR.
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta la pregunta següent:
“Atès que l’Alcalde de Mataró presideix la Fundació Unió de Cooperadors.
Atès que els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mataró són patrons de l’esmentada
Fundació.
Atès que ara fa un any es va inaugurar aquesta instal·lació que venia a reparar una situació
que s’arrossegava des de feia dècades.
Atès que amb la finalitat de resoldre un conflicte històric l’Ajuntament de Mataró mitjançant la
Fundació Unió de Cooperadors ha realitzat una tasca de suport per tal de tornar el patrimoni
als seus legítims propietaris.
Atès de l’importància històrica i a futur que han tingut les cooperatives de treball social a la
nostra ciutat.
Atès, però, que també s’han donat situacions a algunes cooperatives que encara alguns dels
seus socis estan patint, tenint present que es tracta de persones amb pensions molt humils i
modestes que s’estan fent càrrec dels deutes de l’empresa de la qual eren socis
cooperativistes.
Ateses totes aquestes consideracions presento les següents preguntes:
1.- Quin és el lligam legal entre l’Ajuntament de Mataró i els gestors de les diferents iniciatives
de treball social cooperatiu que s’estan duent a terme a l’Edifici del Cafè del Mar?
2.- Realitza l’Ajuntament de Mataró algun tipus de seguiment sobre la viabilitat econòmica i
social de les activitats econòmiques que s’estan realitzant al Cafè del Mar.
3.- De quines subvencions municipals gaudeixen les activitats que s’hi realitzen, si és que
gaudeixen d’alguna ?
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4.- Quines despeses ha tingut l’Ajuntament de Mataró per posar en marxa l’equipament i
quines té a l’actualitat, si en té alguna.?”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, contesta, pel
que fa a la primera pregunta, que el lligam legal és nul.
No hi ha cap relació ni cap lligam legal entre l’Ajuntament i aquestes diferents iniciatives.
En relació amb la segona pregunta, l’Ajuntament pròpiament no en fa. Si alguna d’aquestes
entitats han anat al Tecnocampus i han requerit l’ajuda de l’assessoria d’empresa, que també
ho és d’empresa cooperativa, sí que l’hauran rebut, com qualsevol altra empresa.
Respecte a la tercera pregunta, les activitats no gaudeixen de cap subvenció municipal.
I, per últim, l’Ajuntament no ha tingut cap despesa perquè l’edifici era de PUMSA, va fer les
obres PUMSA, perquè l’ocupés Serveis Territorials d’Ensenyament, i, a partir de llavors, totes
les inversions que s’hi han fet les han fet les diferents iniciatives cooperatives. Les inversions
de l’Ajuntament després d’això en subvencions han estat nul·les.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde, i actua com a tal el Sr. Joaquim
Fernàndez, 1r Tinent d’Alcalde.

32 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE L’ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CASAL
INDEPENDENTISTA “EL TELER”.
El senyor Joan Antoni Baron, President del grup municipal Socialista, presenta el prec
següent:
“El passat dia 17 d’octubre la Policia Local va procedir al desallotjament del Casal
Independentista “El Teler” del Camí Ral. A partir de les informacions dels mitjans de
comunicació ens hem assabentat d’un acord entre els ocupants de l’edifici i el govern
municipal. Acords que van ser informats a la Junta de portaveus gràcies a la intervenció del
Portaveu del Grup municipal de la CUP, Sr. Xavier Safont Tria.
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No és la primera vegada que aquest govern municipal arriba a acords “secrets” dels que tenim
coneixement a posteriori en una evident manca de transparència i respecte vers els grups
municipals i la ciutadania.
És per això que aquest Grup Municipal presenta el següent Prec:
1.- El govern municipal informarà puntualment als grups municipals de qualsevol acord que
pugui arribar amb entitats o col·lectius de la nostra ciutat o que tinguin alguna relació amb
Mataró.”

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, diu que no és del tot exacte que es va desallotjar el casal independentista.
El que sí que es va fer és, a tenor d’uns informes dels tècnics que hi havia un risc que algú
pogués prendre mal per culpa de l’estat d’aquest edifici, es van dictar els decrets
corresponents, degut a la urgència. Evidentment, també es va intentar el diàleg en la mesura
que es va poder, per raó de la urgència. No hi ha hagut cap pacte secret en cap moment.
Acceptem el prec perquè no hi ha cap intenció de tenir cap pacte secret amb ningú.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde, Joan Mora i Bosch.

33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’AVANÇAMENT DEL CONCURS
DE LES CONCESSIONS DEL PORT DE MATARÓ.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Atès que finalització de les concessions d’amarratges i locals comercials te data de d’abril de
2018. Per tant i hi ha un avançament de 4 anys amb respecte als terminis previstos.
Atès que aquest avançament es feia per tal d’entomar millores al port, i facilitar als actuals
adjudicataris de locals i amarratges que poguessin tenir una seguretat i tranquil·litat pel que fa
als períodes de concessió.
Atès que, segons ens consta a nosaltres, el projecte de remodelació s’ha fet sense consultar
als actuals adjudicataris que, com diem, se’ls intenta donar una seguretat per tal de que
continuïn el seu lligam amb el Port de Mataró, i també hem de dir que desconeixem que es vol
fer al Port com a Grup Municipal.
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Atès que com diem desconeixem aspectes per nosaltres molt importants per tal de valorar
com ha d’ésser a futur una infraestructura tan important per la ciutat com és el Port.
Atès que estem en un moment d’incertesa econòmica i que difícilment algú pot pronosticar
que passarà d’aquí a 2018.
Atès que s’ha hagut d’ampliar el termini de presentació de sol·licituds en 3 mesos més la
licitació dels amarratges i els locals comercials i facilitar les condicions de pagament en el que
tot sembla un intent per incentivar la demanda.
Presentem les següents preguntes per ser contestades al proper Ple Municipal:
1.- Quins són els objectius reals de l’avançament en 4 anys de la celebració del concurs de
licitació d’amarratges, locals comercials, pallols i aparcaments del Port de Mataró.
2.- Quins són els motius que han portat a l’ampliació en 3 mesos de la presentació de
sol·licituds per tal de participar en aquesta licitació.”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, explica que, des
que van començar a participar al Consorci del Port de Mataró, van parlar amb l’Associació
d’Usuaris, van parlar amb la resta de grups municipals i, fins i tot, en diferents comissions
informatives, i la diagnosi de que al Port de Mataró li calia una reanimació era una diagnosi
compartida, almenys per la gran majoria de persones amb qui van parlar.
Per buscar aquesta seguretat, es va proposar de preguntar a la gent que creu que vol estar
més temps, ho puguin fer ara i que s’hagin d’esperar al 2018. Això no és obligatori en cap cas.
La gent té dret fins al 2018. Qui s’hi vulgui apuntar abans pot allargar-la 10, 15 o 30 anys.
Això responia a una demanda clara, tant dels usuaris, com de la societat en general i a una
intenció clara de promoure el port com a motor econòmic, turístic, comercial i nàutic de la
nostra ciutat.
El que també es volia era gestionar el procés de renovació amb temps suficient perquè, qui hi
estigués interessat, pogués començar a invertir quatre anys abans.
Veient que aquesta era una possibilitat molt compartida per tots els usuaris i els altres
membres del Consorci, especialment la Generalitat, és per això que es va tirar endavant.
L’opinió de que hi havia aquesta necessitat era molt compartida.
La manera en què s’ha fet i els motius de l’ampliació a tres mesos més és perquè, justament,
quan es presenta el projecte concret, cosa que li toca fer al Consorci del Port, la proposta que
nosaltres vam fer ha estat en exposició pública. En aquesta exposició pública s’han fet dues
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reunions massives, amb més de 200 persones, amb tots els usuaris que han pogut venir, i
s’han enviat cartes a tothom. A patir d’aquí hi ha hagut reaccions personals i gent que
sol·licitava fraccionar pagaments, que sol·licitava altres tipus de finançament, i nosaltres
simplement hem atès aquestes demandes, amb la intenció que aquest projecte sigui un èxit i
que s’ompli el port i perquè tinguem un port de primera 30 anys més.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que, com a grup municipal, en sabrien més si el seu representant encara estigués al Consorci.
Quan va entrar el Sr. Artur Mas a la Generalitat, va prescindir de la representació d’aquest
grup al Consorci. Està molt bé que vostè faci reunions on hi assisteixen 200 persones, però
entenc que a aquest grup municipal i a aquest Ajuntament també els ha de dir alguna cosa, ja
que és un equipament important de la ciutat.
Tinc la sensació que això és una eina electoral i algú tenia molta pressa per poder presentarse amb un projecte de cara a les properes eleccions municipals.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, expressa que
aquest projecte no és flor d’un dia i que fa més de dos anys que s’hi treballa, per tant, hi ha
poca intenció electoral. No tinc cap inconvenient a presentar-ho a la propera comissió
informativa perquè vostès puguin dir la seva i puguin tenir-ne més coneixement. Dir que
nosaltres tenim una representació minoritària al Port, però no tenim cap inconvenient a fer-ho.

34 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ ES PERSONI CONTRA LA PERSONA QUE VA SER
DETINGUDA PEL ROBATORI DE LA BANDERA ESPANYOLA DE LA
COMISSÀRIA DE LA POLICIA LOCAL PER DENIGRAR A LA NOSTRA
POLICIA.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“El passat dia 22 d’octubre va ser detingut el presumpte autor dels robatoris de la bandera
espanyola que oneja junt amb les altres ensenyes oficials a l’entrada de les dependències de
Via Pública a la Plaça de Granollers, coneguda la identitat d’aquesta persona sabem que té un
llarg “curriculum” entre els que destaca una condemna per destrosses dels vitralls de la seu
del nostre partit, fets pels quals va ser condemnat.
Arrel d’aquells fets aquest individu va posar alguns comentaris insultants i provocatius contra
la nostra formació política a les xarxes socials, cosa que ara també està fent contra la nostra
policia local.
Pensem que de cap de les maneres podem permetre que algú que en poc més de dos anys
ha estat detingut almenys en 3 ocasions, que nosaltres sapiguem, pugui faltar al respecte a
cap ciutadà pensi el que pensi o representi el que representi.
I ens sembla especialment greu veure com a més a més aquesta persona desenvolupa una
vida social i política molt activa sense tenir cap rebuig social per les seves actuacions
violentes i contràries a la democràcia.
És per això que presentem el següent Prec:
L’Ajuntament de Mataró es personarà a la causa empresa contra el presumpte autor del
robatori de la bandera de les dependències municipals de la Plaça Granollers, no tan sols pel
robatori si no també per insultar i denigrar la nostra policia local.”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
respon que aquest govern rebutja taxativament qualsevol atac als símbols identitaris. Hem
repetit en més d’una ocasió que condemnem els atacs a la convivència, vinguin d’on vinguin.
Respecte al que vostès demanen que l’Ajuntament es personi a la causa que hi ha als jutjats
contra aquest presumpte autor del robatori de la bandera, vaig fer una consulta al Sr.
Secretari per tenir una visió jurídica precisa i em va explicar que, segons un informe de l’any
2006, i que poso a la seva disposició, s’interpreta que les Administracions Públiques no poden
assumir el rol d’acusadors particulars quan el que es pretén és defensar l’interès públic, ja que
aquesta defensa en l’àmbit penal queda reservada al Ministeri Fiscal. La voluntat d’enxampar
a l’autor de la sostracció per part de la policia va ser màxima. Finalment la Policia Local el va
detenir, després d’una bona tasca d’investigació, posant-lo a disposició judicial. Entenem,
doncs, que no li podem acceptar el prec, tal com vostè el planteja.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, no
posa en dubte la paraula del Sr. Secretari. El que no entenc, però, és que, fent memòria, amb
motiu d’una vaga general que hi va haver al 2012, van tenir lloc uns fets a la nostra seu i la
Generalitat de Catalunya es va personar en tots els casos. Tant és així, que al judici d’una
denúncia que vam posar nosaltres, s’hi va personar una advocada de la Generalitat, que feia
de l’acusació de la Generalitat.
Nosaltres no els estem demanant que l’Ajuntament vagi contra aquest senyor per robar la
bandera, els estem demanant que vagin contra aquest senyor per riure’s de la magnífica
Policia Local que tenim.

El senyor Joan Mora, alcalde president, felicita la Policia. Aquest senyor no fa cap favor a qui
ell es pensa que el fa. No estem gens d’acord que es malmeti la imatge, es jugui amb els
símbols, ni s’insulti ningú. Si alguna cosa té el poble català és que és pacífic i aquestes
persones que juguen amb els símbols de la gent, siguin d’un costat o de l’altre, no tenen lloc a
la nostra societat. Me n’alegro molt que hagi estat la Policia Local de Mataró qui l’hagi
enxampat i l’hagi posat a disposició judicial. Si, com diu vostè, en té d’altres, doncs, vagi
sumant, i si, a més a més, és una persona amb aquest caràcter i aquestes maneres de fer, no
crec que les coses a la vida li vagin gaire bé, si em permeten aquest afegit de caràcter humà.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL DESPLEGAMENT
DE LA POLICIA LOCAL AMB MATERIAL ANTIAVALOTS EN EL
“DESALLOTJAMENT” DEL CASAL POPULAR I INDEPENDENTISTA EL
TELER.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent :

108

“Divendres 17 d’octubre l’Ajuntament de Mataró va procedir a tapiar la porta del Casal Popular
i Independentista El Teler, obert fins llavors al Camí Ral, 458.
L’excusa emprada pel govern municipal va ser el perill d’esfondrament d’una part de la
teulada, però sorprenentment el dispositiu no es va fer per arreglar la teulada sinó per
desallotjar i clausurar el local.
El tapiat del Casal era del tot innecessari, donat que l’Ajuntament estava en un procés de
diàleg amb l’assemblea de joves que ocupen el local. Els joves havien complert tots els seus
compromisos, especialment el fet de no entrar al local per evitar riscos i el fet d’obrir les portes
als tècnics municipals per tal que poguessin avaluar l’estat de l’edifici.
De manera unilateral, el govern municipal va trencar el diàleg i les negociacions i va intervenir
amb l’ús de la força: enviant un destacament de la Policia Local amb material antiavalots.
Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró vol que el govern
municipal li respongui les preguntes següents:
1. Per què enlloc d’arreglar la teulada per evitar el perill d’esfondrament, primer de tot es
va procedir a desallotjar i clausurar el local?
2. Per quin motiu el govern municipal va incomplir els seus compromisos i va trencar de
forma unilateral les converses amb l’assemblea de joves de El Teler?
3. Qui va ordenar fer ús de la força i va enviar, de forma totalment innecessària, un
destacament de la Policia Local amb material antiavalots?
4. Sap el govern municipal que no tenia dret a efectuar un desallotjament sense una
ordre judicial i que per tant ha procedit de forma il·legal?”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
aclareix que aquest local ocupat del Camí Ral, 458, té un propietari que no és l’Ajuntament i a
qui l’Ajuntament havia requerit perquè prengués les mesures necessàries per preservar
l’estabilitat d’aquest edifici, donat que hi havia informes tècnics, elaborats pels tècnics de
l’Ajuntament, que posaven de manifest aquest perill. Donat que el propietari d’aquest edifici
ens va demanar que l’Ajuntament actués subsidiàriament, davant la impossibilitat de fer-ho ell
personalment en el termini que se li havia atorgat, la responsabilitat, doncs, era d’aquesta
Administració.
Es va actuar ràpidament perquè la prioritat era que ningú prengués mal i això només es podia
garantir fent que ningú pogués accedir al local. Aquest va ser el motiu pel qual es va procedir
a la seva clausura.
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Pel que fa a la segona pregunta, es van haver de prendre les mesures que tècnicament es va
considerar que eren les necessàries en aquell moment per garantir que cap persona pogués
accedir a aquell edifici, que presentava un seriós perill d’esfondrament, posant en propi risc la
seva seguretat. Això estava per sobre de qualsevol consideració.
Quant a la tercera pregunta, les decisions tècniques sobre la intervenció policial necessària en
cada moment i la seva planificació és competència del cap de la Policia Local.
En referència a la quarta pregunta, els serveis jurídics de l’Ajuntament consideren que sí que
es podia fer el que s’ha fet i jo li afegeixo que, sempre que es tracti de la seguretat de les
persones, tant de les que estan dins, com de les que són fora o dels veïns de l’immoble,
l’Ajuntament ha d’actuar. És la nostra obligació garantir que ningú no prengui mal.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
coincideix en què el més important és garantir la màxima seguretat, perquè ningú nega que
aquell edifici tenia una patologia estructural i calia arreglar-ho per evitar qualsevol mal.
El que jo lamento és que, en comptes d’atacar en primera instància la patologia concreta, el
que es fa és desallotjar el local, fent un ús innecessari i desproporcionat de la força policial,
sobretot perquè existia un diàleg amb les persones que ocupaven el local.
Lamentem que aquest diàleg es trenqués de manera unilateral i que no s’avisés del procés de
desallotjament. Els seus serveis jurídics diran que sí que es pot fer això, però nosaltres ens
hem assessorat amb altres serveis jurídics i ens deixen molt clar que no es pot produir un
procés de desallotjament d’un local sense una ordre judicial. Lamentem que no s’hagin fet les
coses de manera correcta.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
manifesta que l’Ajuntament ha actuat dins la legalitat.
No és que només tinguem la competència i la facultat per actuar com s’ha fet, sinó que, a més
a més, en tenim l’obligació, perquè en cas de perill, i segons regula el Reglament sobre la
Protecció de la Legalitat Urbanística, quan l’Administració té coneixement que hi ha una
situació de perill en un edifici. Això ho vam fer també en altres ocasions com, per exemple,
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quan hi va haver l’esfondrament de les cases del carrer de Sant Antoni, en què vam haver de
dictar ordre de desallotjament de les cases dels veïns perquè també hi havia el perill que les
seves cases s’esfondressin, i com vam haver de fer també a l’Escola Angeleta Ferrer en el
moment en què es va detectar que hi havia un perill en aquell edifici. Llavors també es va
haver de fer el desallotjament.
En conclusió, hem actuat dins la legalitat i complint amb la nostra obligació.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts d’onze de la nit, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.

L’ALCALDE
Joan Mora i Bosch

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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