
ACTA NÚM.  14/2015  -  SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM.  AJUNTAMENT  EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015.

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u d’octubre de dos

mil  quinze,  essent  les  19:15  hores  de  la  tarda,  es  reuneix  l’Ajuntament  en  Ple,  sota  la

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                    (PSC)
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA             (PSC)
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC)
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE           (PSC)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA TINENT D’ALCALDE      (CIU)
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU)
JOSEP MARIA FONT MORERA REGIDOR -DELEGAT             (CIU)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC)
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC)

XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ REGIDOR (C’s)
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s)
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR      (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO      REGIDOR       (PP)

JULI CUÈLLAR I GISBERT REGIDOR            (CUP)
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA            (CUP)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR            (ICV-EUiA)

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA  no adscrita

Excusa  la  seva  assistència  la  Sra.  Monica  Lora  Cisquer,  regidora  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya.
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que

dóna fe de l’acte.

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

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

constituir vàlidament la sessió plenària.

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

DECRET

7253/2015 de 28 de setembre

Assumpte:  Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 d’octubre de 2015

Òrgan: Secretaria General

En ús  de les  atribucions que em confereix la  legislació de Règim Local,  es  convoca els
regidors/res  que componen  l’Ajuntament  en Ple,  a la  sessió ordinària  que tindrà  lloc  el
proper dijous 1 d’octubre de 2015, 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:  constitutiva  de  13-6-2015  i
extraordinària de 23-7-2015

2 DESPATX OFICIAL 

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració  Institucional  de  suport  a  l’acollida  de  població  refugiada  víctima  dels
conflictes armats a la Mediterrània. 

2.2 Declaració  Institucional  que  presenten  tots  els  grups  municipals  “Mataró,  Ciutat
Solidària amb l’Alzheimer”.

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 6604/2015 de 7 de setembre, de modificació
retribució a un regidor de la Corporació.
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4 Donar  compte  del  Decret  de  l’alcaldia  núm.  7045/2015  de  21  de  setembre,  de
modificació composició Mesa de Contractació. 

5 Designació representant del grup municipal VOLEMataró al Consell d’Administració de
l’EPE Mataró Audiovisual.

6 Modificació composició Comissions Informatives Municipals.

7 Modificació representants municipals en diverses entitats públiques o privades. 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Donar compte de l’informe d’intervenció sobre la consistència i suport de les projeccions
pressupostàries pel  finançament dels projectes d’inversions financerament  sostenibles,
així com per a donar cobertura a l’execució de sentències fermes previstes pel 2016,
requisit necessari  per acollir-nos al Fons d’Impuls Econòmic pel 2016, d’acord amb el
RDL 17/2016, de 26 de desembre.

9 Aprovació modificació pressupostària 2015

10 Acordar sol•licitar l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les
liquidacions definitives de la PIE de l’exercici 2013.

11 Revocació i extinció anticipada de la concessió de domini públic atorgada a favor de
GINTRA (avui PUMSA) en relació a l'aparcament de la plaça Granollers

12 Revocació i extinció anticipada de la concessió de domini públic atorgada a favor de
PUMSA en relació a l'aparcament de la Plaça Rocafonda

13 Modificació/ extinció parcial del dret de superfície atorgat a fvor de PUMSA sobre les
finques  registrals  15892,  20674  I  20675  (avui  agrupades  en  la  25.181),  totes  elles
inscrites  al  Registre  de la  Propietat  núm.  1 de Mataró,  per  tal  de  recuperar  el  local
equipament en planta baixa del c/ Carlemany núms. 6-12 construït per PUMSA.

14 Adquisició d'immobles, titularitat de PUMSA, en concepte de dació en pagament per
deutes pendents. 

-Direcció de Recursos Humans-

15 Recuperació de la paga extraordinària i  addicional del mes de desembre de 2012 del
personal del sector públic, en aplicació del R.D-Llei 10/2015, d'11 de setembre.

16 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per ILG.
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17 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball
principal presentada per CARL.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

18 Aprovació provisional de la modificació puntual  del  Pla General  sector 5-07 Madoz-
Antoni Puigblanc.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

19 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a S.S.L., per la comissió d’una infracció molt greu
a l’article 13.1.b , una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 013)

20 Imposar una sanció de 300,51 euros a A.F.V.,  per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 016/15)

21 Imposar una sanció de 300,51 euros a Y.D.L.,  per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 380/15)

22 Imposar una sanció de 200,51 euros a G.D.P.P., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 381/15)

23 Imposar una sanció de 2.404,50 euros a A.E.M., per la comissió d’una infracció molt
greu a l’article 13.1.b i una sanció de 200,51 euros, per la comissió d’una infracció greu
a  l’article  13.2.d  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment  perillosos.  (Exp.
383/15)

24 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a H.M.C., per la comissió d’una infracció molt
greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b, una sanció de 400,51 euros  per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.384/15)

25 Imposar  una sanció de 300,51 euros a J.A.T.,  per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.386/15)

26 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.M.G., per la comissió d’una infracció molt
greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b, una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.387/15)
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27 Imposar una sanció de 2.405,05 euros a J.M.C., per la comissió d’una infracció molt greu
a l’article 13.1.b,  una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b, una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.389/15)

28 Imposar una sanció de 2.405,05 euros a F.J., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article  13.1.b i  una  sanció de  300,51  euros  per  la  comissió  d’una  infracció  greu  a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp.390/15)

29 Imposar una sanció de 300,51 euros a C.M.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.873/14)

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat
Popular  i  Ciutadans-Partido  de  la  Ciudadanía,  en  nom  de  la  Plataforma  Ciutadana
Preservem el Litoral, per impulsar un nou model de gestió del litoral i la regeneració de
les platges.

PRECS I PREGUNTES

31 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre el transport públic.

32 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport
al Correllengua.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els cartells
anunciadors d’obres finançades amb Fons cedits per la Diputació.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les
despeses, els patrocinadors i els ingressos de la Festa al Cel.

35 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per
conèixer l’estat actual de les converses amb el CatSalut i la Direcció del CSdM respecte
a la situació de l’Hospital i l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de
Mataró-Maresme.

36 Pregunta  que presenta  el  grup municipal  d’Esquerra  Republicana de  Catalunya-MES
sobre  l’ús  alternatiu  de  solars  buits,  públics  i  privats,  pera  diferents  finalitat  des
d’aparcaments fins a horts urbans.
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37 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de Catalunya-MES
sobre la valoració del servei de neteja després de la nova organització del mateix.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre
diversos temes relacionats amb l’autobus de Mataró.

39 Prec que presenta  el  grup municipal  de  Ciutadans-Partido de la  Ciudadanía  sobre  el
funcionament de la web de l’Ajuntament per al seguiment electoral de la jornada del 27
de setembre i successius processos electorals.

40 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de Catalunya-MES
sobre el desenvolupament de la Festa al Cel 2015.

41 Prec que presenta el  grup municipal  de Plataforma per Catalunya  sobre la deixadesa
d’alguns espais públics de la ciutat. 

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

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

CONSTITUTIVA DE 13-6-2015 I EXTRAORDINÀRIA DE 23-7-2015

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2 - DESPATX OFICIAL 

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

en Junta de Portaveus.

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània.

Acord adoptat en Junta de Portaveus extraordinària de 18 de setembre de 2015, amb
els vots favorables de l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, PPC, C’s, ICV-EUiA,
ERC, VOLEMataró i CUP  (26) i  el vot en contra de PxC (1).
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords 

“Primer. Instar el Govern espanyol a:

1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida
i  integració  social  i  que  s’estableixin  mecanismes  perquè  es  transfereixin  a  les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.

2. Augmentar  el  nombre  de  places  d'asil,  també  com  la  dotació  pressupostària  per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.

3. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.

4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

1. Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne
el desplegament.

2. Territorialitzar  els  serveis  d'atenció  a  les  persones  demandants  d'asil  i  en  paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.

3. Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer.  Elaborar,  en  el  cas  que no  n'hi  hagi,  o  revisar/actualitzar  els  plans  d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el
servei a les persones sol·licitants d'asil.

Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.

Sisè. Treballar  en la sensibilització de la població del municipi  sobre la realitat  de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

Setè. Endegar i  garantir  polítiques municipals  de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora. 

Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.” 
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2.2 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals “Mataró, Ciutat
Solidària amb l’Alzheimer”.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 de setembre de 2015 per unanimitat de tots
els grups municipals.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords 

1. “Declarar MATARÓ “CIUTAT SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER”.

2. Manifestar el seu suport a la iniciativa liderada per la CEAFA, Confederació Espanyola
d`Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer que reivindica la posada en
funcionament d`una política d`Estat sobre l`Alzheimer. 

3. Donar  trasllat  de  l’acord  a  l’Associació  de  Familiars  de  Malalts  d’Alzheimer  del
Maresme (AFAM), a la Federació d’Associacions de Familiars i Malalts d’Alzheimer de
Catalunya  (FAFAC)  i  a  la  Confederació  Espanyola  d’Associacions  de  Familiars  de
Persones amb Alzheimer (CEAFA).”

2.3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals de suport a les
reivindicacions de les persones afectades per la Talidomida a l’Estat Espanyol.

Acord  adoptat  en  Junta  de  Portaveus  extraordinària  d’1  d’octubre  de  2015  per
unanimitat de tots els grups municipals.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords 

1. “Declarar  el  nostre  recolzament  unànime  i  solidaritat  amb  les  víctimes  de  la
Talidomida,  i  en  particular,  per  a  l’Associació  AVITE,  per  la  seva  lluita  en  favor
d’aquestes víctimes

2. Instar  a  la  Farmacèutica  Grünenthal,  responsable  d’aquesta  catàstrofe,  a  que
indemnitzi a les víctimes sense més espera

3. Instar  al  govern  d’Espanya  reconegui  i  discrimini,  mitjançant  l’Organisme  que
correspongui, qui pot haver estat afectat o no per la Talidomida i que concedeixi les
pensions vitalícies als afectats

4. Comunicar  aquests acords a AVITE, al  laboratori  alemany Grünenthal,  i  al  Govern
d’Espanya.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Josefina Monpeo, en

representació de Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, qui expressa el seu agraïment

per haver aprovat la seva moció. Confiem que les administracions públiques poden fer justícia

amb als afectats de la talidomida. 
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2.4 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CiU i d’ERC-MES
de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus extraordinària d’1 d’octubre de 2015, amb els vots
favorables dels grup municipals de CIU, ERC, ICV-EUiA, VOLEMataró i CUP  (14) i  els
vot en contra de l’alcalde i dels grups municipals PSC, C’s (10).
*No va assistir cap membre del grup municipal de PxC a la Junta de Portaveus
*S’absenta de la sessió en el moment de la votació el grup municipal de PPC

El  senyor  Francesc Teixidó,  portaveu del  grup municipal  d’Esquerra Republicana de

Catalunya.MES, llegeix la part dispositiva dels acords:

“1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau,  encausats per haver posat les urnes al  procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions  judicials  i  emet  judicis  polítics  contra  representants  electes  per  impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament  Mataró amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar  aquesta  moció  al  president  de  la  Generalitat,  al  president  del  Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a
Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través
dels mitjans públics municipals.”

DICTAMENS

Alcaldia

3   - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6604/2015

DE 7 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ RETRIBUCIÓ A UN REGIDOR

DE LA CORPORACIÓ.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret :
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“DECRET

6604/2015 de 7 de setembre

Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació

Òrgan: Secretaria General

En data 4 de setembre de 2015,  el regidor Xavier Caravaca Domínguez ha presentat escrit a
la Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu règim
de dedicació, passant de dedicació exclusiva a dedicació parcial amb un 95% de la jornada , ja
que  en  data  8  de  setembre  de  2015  es  repren  la  vinculació  laboral  amb  la  Universitat
Internacional de La Rioja.
 
Per acord del Ple de 8 de juliol de 2015 es va atribuir al Sr. Xavier Caravaca Domínguez
dedicació parcial del 95%.

Per  Decret  núm.  5806/2015 de 21  de  juliol,  es  va  modificar  la  retribució del  Sr.  Xavier
Caravaca Domínguez passant del 95% a dedicació exclusiva.

L’acord plenari  de  8 de juliol  de  2015 relatiu  a  les  retribucions dels  regidors  per  aquest
mandat deia en el seu punt tercer:. 

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

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC:

Primer.-  Modificar la retribució corresponent al regidor Xavier Caravaca Domínguez, que
serà de dedicació parcial del 95% de la jornada en la categoria retributiva  A.5.a)
 
Segon.-    Encarregar  a  la  Direcció  de  Recursos  Humans  la  determinació  de  la  quantia
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social. 

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

4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7045/2015

DE  21  DE  SETEMBRE,  DE  MODIFICACIÓ  COMPOSICIÓ  MESA DE

CONTRACTACIÓ. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

DECRET

7045/2015 de 21 de setembre

Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació.

Òrgan: Secretaria General

Per Decret de l'Alcaldia 5341/2015 de 3 de juliol, es va crear i constituir la Mesa de
Contractació. 

En data  8 de setembre  de 2015 la  portaveu del  grup municipal  de  VOLEMataró va
presentar escrit comunicant el canvi a realitzar en la  Mesa de Contractació, substituint la
Sra. Ana Maria Caballero per  la Sra. Sarai Martínez Vega (suplent).

En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC : 

Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà composta de
la següent manera:

Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis
Centrals.
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai
Públic.

Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla, tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció
Econòmica (CiU)
 Suplent: Núria Calpe  (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.

Vocals:            Francesc Teixidó i Pont (ERC)
          Suplent:  Joaquim Camprubí i Cabané  (ERC)
         Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró)
            Suplent:  Sarai Martinez Vega  (VOLEMataró)
            Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
             Suplent:  Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)

Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
             Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP)
             José Manuel López González (PPC)
              Suplent:  José Luis Calzada Olmedo (PPC) 

          Mónica Lora Cisquer  (PxC)
              Esteve Martínez Ruiz  (ICV-EUIA)

  Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui
              L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui

Secretaria:        La Cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot.
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Segon.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri i publicar la modificació de la Mesa General de Contractació al Perfil
del Contractant.

5  -  DESIGNACIÓ  REPRESENTANT  DEL  GRUP  MUNICIPAL

VOLEMATARÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE  MATARÓ

AUDIOVISUAL.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol  de 2015,  va
designar  els  representants  dels  grups  polítics  de  l’Ajuntament  de  Mataró  al  Consell
d’Administració  de  l’Entitat  Pública  Empresarial  Mataró  Audiovisual,  segons disposen  els
seus estatuts.   

En data 31 d’agost  de 2015 la regidora d’aquest  Ajuntament Ana Maria Caballero Sancho
presenta al registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandonament del
grup municipal VOLEMataró.

Per Decret  de l’Alcaldia núm. 6483/2015 de 31 d’agost,   es va fer efectiva la baixa de la
regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró a l’ajuntament de Mataró passant a
tenir la condició de regidora no adscrita.

En data 8 de setembre de 2015 la portaveu del grup municipal de VOLEMataró va presentar
escrit del canvi del seu representant en l’EPE Mataró Audiovisual.

A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords : 

Primer.-   Designar  a  la  Sra.  Anna  Maria  Rodriguez  Vargas com a representant  del  grup
municipal  VOLEMataró  de  l’Ajuntament  de  Mataró  al  Consell  d’Administració  de  l’Entitat
Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual.  I publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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6  - MODIFICACIÓ  COMPOSICIÓ  COMISSIONS  INFORMATIVES

MUNICIPALS.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions
Informatives Municipals.

En data 31 d’agost  de 2015 la regidora d’aquest  Ajuntament Ana Maria Caballero Sancho
presenta al registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandonament del
grup municipal VOLEMataró.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 6483/2015 de 31 d’agost,   es va fer  efectiva la baixa de la
regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró a l’ajuntament de Mataró passant a
tenir la condició de regidora no adscrita.

En data 8 de setembre de 2015 la portaveu del grup municipal de VOLEMataró va presentar
escrit dels canvis a realitzar a les diferents Comissions Informatives Municipals.

En data 3 de setembre de 2015 el portaveu del grup municipal del Partit Popular comunica un
canvi de representant  en la Comissió Municipal Informativa de l’Àrea de Serveis Territorials i
Sostenibilitat.  El  titular  serà  José  Luis  Calzada  Olmedo  i  el  suplent  José  Manuel  López
González.

Per tot l’exposat és necessari modificar la composició d’algunes Comissions Informatives. 

Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals següents: 

 CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

President : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC)

Vicepresident: Miquel Rey i Castilla (CiU)
Suplent: Josep M Font i Morera (CiU)

Vocals : Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró)
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Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)
José Manuel López González (PPC)
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC)
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

President: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU)
Suplent:  Josep M Font i Morera (CiU)

Vicepresident: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC)
Suplent: Juan Manuel Vinzo Gil (PSC)

Vocals : Anna Salicrú i Maltas (ERC )
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró)
Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s)
José Manuel López González (PPC)
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC)
Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Presidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU)
Suplent:  Isabel Martínez Cid (CiU)

Vicepresidenta: Núria Moreno Romero (PSC)
Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)

Vocals : Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró)
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)
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Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
José Luis Calzada Olmedo  (PPC)
Suplent: José Manuel López González (PPC)
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC)
Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)

Vicepresidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU)
Suplent:  Miquel Rey i Castilla (CiU)

Vocals : Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró)
Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró)
Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s)
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
José Manuel López González (PPC)
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC)
Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

Segon.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents:

 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes
de la Corporació. 

President : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC)

Vicepresident: Miquel Rey i Castilla (CiU)
Suplent: Josep M Font i Morera (CiU)

Vocals : Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró)
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Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró)
Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)
José Manuel López González (PPC)
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC)
Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi,  debat i proposta de
totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana.

President : Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU)
      Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU)

Vicepresident: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
Suplent Juan Manuel Vinzo Gil (PSC)

Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
Sarai Martínez Vega (VOLEMataró)
Suplent: Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró)
Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s)
José Manuel López González (PPC)
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC)
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP)
Mònica Lora Cisquer (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA)
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

7  - MODIFICACIÓ  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  DIVERSES

ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
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“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa
en els seus òrgans de govern.

En data 18 de setembre de 2015 el govern municipal comunica que cal canviar l’ordre de  les
persones que es van nomenar com a representants municipals en l’ Associació Municipal del
Transport Urbà (AMTU),  així el titular serà el Sr. David Bote Paz i la suplent la Sra. Núria
Moreno Romero.

En data 21 de setembre de 2015 el govern municipal comunica que cal procedir a substituir al
Sr.  Miquel  Rey  Castilla  pel  Sr.  Manuel  Mas  Estela  com  a  representant  municipal  en  el
Consorci de Gestió Integral Aigües de Catalunya,. en la qual l’Ajuntament participa en els seus
òrgans de govern.

En data 22 de setembre de 2015 el govern municipal comunica el canvi de representant al
Consell Català del Moviment Europeu, el Sr. David Bote Paz substituirà al Sr. Miquel Rey i
Castilla.

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

Únic.-   Designar  representants  de  l’Ajuntament  de  Mataró  en  els  següents  organismes  i
entitats :

ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ

Nombre de representants: 2 

David Bote Paz
Suplent: Núria Moreno Romero 

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA

Nombre de representants: 2

Manuel Mas Estela
Suplent: Núria Calpe i Marquet

ASSOCIACIÓ CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU 

Nombre de representants: 1 

David Bote Paz
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (2)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

8   -  DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA

CONSISTÈNCIA  I  SUPORT  DE  LES  PROJECCIONS

PRESSUPOSTÀRIES  PEL  FINANÇAMENT  DELS  PROJECTES

D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES,  AIXÍ  COM PER A

DONAR  COBERTURA  A  L’EXECUCIÓ  DE  SENTÈNCIES  FERMES

PREVISTES PEL 2016, REQUISIT NECESSARI  PER ACOLLIR-NOS AL

FONS  D’IMPULS  ECONÒMIC  PEL  2016,  D’ACORD  AMB  EL  RDL

17/2016, DE 26 DE DESEMBRE.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent
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“L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de
mesures de sostenibilitat  financera de las comunitats autònomes, entitats locals i altres de
caràcter econòmic.

L’Ajuntament de Mataró es va acollir als beneficis previstos en aquesta norma sota l’anomenat
fons d’Impuls Econòmic. S’ha signat un préstec d’import màxim 1.643.591,90 € mitjançant el
qual es paguen les quotes d’amortització i interessos, desde l’1 de juliol al 31 de desembre de
2015, corresponents a préstecs que varen finançar projectes financerament sostenibles.

Amb data 6 de juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la
seva pàgina web, va fer pública la nota relativa a la nova obertura de les aplicacions per a la
presentació  de  sol·licituds  d’adhesió  al  fons  de  finançament  per  a  les  entitats  locals.  En
aquesta nota es diu  el següent: 

“entre  los  días  16  y  31  de  este  mes  estará  accesible  la  aplicación  para  comunicar  las
necesidades financieras para el próximo año 2016 en relación con:

 (…)
 El Fondo de Impulso Económico,  tanto para comunicar las necesidades financieras

que  den  cobertura  a  los  vencimientos  de  préstamos  formalizados  o  se  prevean
formalizar en 2016 para atender inversiones financieramente sostenibles, como para
dar cobertura a la ejecución de sentencias firmes que se prevea para 2016.”

Per donar cobertura, als venciments del préstecs formalitzats fins ara amb destí a finançar
inversions financerament  sostenibles,   i  a l’execució  de la  sentència judicial  ferma que es
preveu pel 2016, es proposa sol·licitar novament finançament al Fons d’Impuls Econòmic. La
sentència que podria recaure durant l’any 2016 correspon a:

El Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona va dictar la sentència 52/2015, el
dia 11 de març de 2015,  en la qual s’estimava en part,  el  recurs contenciós administratiu
interposat davant el Decret 1343/2011, de 21 de febrer dictat per al Conseller Delegat d’Obres,
Serveis i manteniment, que revoca en el sentit de declarar que l’Ajuntament ha d’abonar a
l’actora la quantitat de 508.823,98 euros en concepte de liquidació de les obres del projecte
executiu del centre d’educació infantil i primària Montserrat Solà, més els interessos legals
corresponents. Contra aquesta sentència l’Ajuntament ha interposat recurs davant el Tribunal
Superior  de  Justícia   de  Catalunya.  La  part  actora  ha  instat  l’execució  provisional  de  la
sentència pendent de resoldre per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per  poder acollir-se als beneficis que preveu el Fons d’Impuls Econòmic, l’Ajuntament ha de
donar  compliment  als  següents  requisits:  1)  que  hagi  donat  compliment  als  objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic; 2) que el període mig de pagament a proveïdors no
superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de morositat durant els dos
últims mesos previs a la sol·licitud;  i  3) que estigui al corrent de les seves obligacions de
subministrament d’informació econòmica-financera.

Pel què fa al procediment, la  sol·licitud que s’ha de tramitar davant del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques ha d’anar acompanyada, entre d’altra documentació, d’un informe
elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament de Mataró sobre la consistència i  suport de les
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projeccions pressupostàries pel finançament d’aquests projectes, el qual haurà de ser elevat
al Ple de la Corporació.

Consta  a  l’expedient  informe  de  l’Interventor  respecte  al  compliment  de  tots  els  extrems
requerits.

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de
2015, PROPOSO:

Primer.- Elevar al Ple municipal l’informe justificatiu elaborat per l’Interventor municipal de la
Corporació, que s’acompanya com a annex núm. 1,  per tal de justificar davant del Ministeri la
sol·licitud de finançament pel Fons d’Impuls Econòmic de l’exercici 2016.

Segon.- Dotar en el projecte de pressupost general de l'exercici 2016 el Fons de contingència
d'execució pressupostària per una quantia equivalent a l'1 per cent de les seves despeses no
financeres amb la finalitat d'atendre possibles obligacions de pagament derivades de futures
sentències fermes que dictin els tribunals de justícia o necessitats imprevistes i inajornables.”

En  aquests  moments  s’absenta  de  la  sessió  la  Sra.  Isabel  Martínez,  regidora  del  grup

municipal de Convergència  i Unió. 

9   - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2015

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

“Relació de fets

Per Decret 9157/2014, de 29 de desembre es va aprovar la pròrroga del pressupost del 2014
a  l’exercici  2015.  Posteriorment  s’han  aprovat  diverses  modificacions  pressupostàries
aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària una celebrada el dia 5 de febrer de
2015, i una altra el 6 de maig de 2015.

Actualment han sorgit noves necessitats de crèdit que requereixen habilitació de crèdit per a
la  seva despesa.  A l’expedient  obren informes dels  serveis  sol·licitats  justificant  aquestes
necessitats.

La proposta de modificació preveu el  finançament dels augments de crèdit  pressupostaris
mitjançant la rebaixa o anul·lació de crèdit  de partides que es consideren reduïbles sense
pertorbació del servei al qual anaven destinades.
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Així  mateix  s’ha  proposat  una  modificació  de  les  bases  d’execució  del  pressupost.  Es
modifiquen i s’incorporen els imports d’algunes subvencions nominatives detallades en l’article
25.13.

L’avantprojecte d’aquesta modificació va se aprovat per Decret 6683/2015 de 9 de setembre i
presentat a la Comissió Informativa en data 24 d’octubre de 2015.

Vist l’informe de l’Interventor.

Fonaments de dret

1. Article 7è i 12è de les Bases d’Execució del Pressupost.
2. Article 36 del RD 500/90, de 20 d’abril, “1. Los créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, se podran financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al remanente líquido de tresoreria, calculado de acuerdo con lo establecido en
los articulos 101 al 104. b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre
los totales previstos en algun concepto del presupuesto corriente.  c)  Mediante anulaciones o
bajas  de  créditos  de  otras  partidas  del  presupuesto  vigente  no  comprometidas,  cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
2. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podran
financiarse,  además  de  con  los  recursos  indicados  en  el  apartado  anterior,  con  los
procedentes de operacions de crédito”.
3. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
4. Article 48 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la
LRHC.
5. Ordre d’EFC/324/2003 de 2 de juny.

En virtut de tot això, 

PROPOSO:

1. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris consistents en suplement de crèdit
per  4.858.223,38  €  i  crèdit  extraordinari  per  959.900,84  €.  Aquestes  modificacions  estan
finançades amb baixes per anul·lació per import de 609.038,98 € i amb nous ingressos, per un
import de 5.209.085,24 €. El detall de la modificació és la següent:
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2. Aprovar la modificació de les bases d’execució referents a les subvencions nominatives.

Incrementar la següent subvenció nominativa, per al desenvolupament del projecte de suport
psicològic a les dones ateses al CIR d'acord amb el següent detall:
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, expressa que la seva posició és no

donar-hi  suport.  Nosaltres  entenem  que  és  un  nou  endeutament  i,  tal  com diu  l’informe,

aquesta societat té necessitats financeres, però no té capacitat de retorn. Per tant, l’augment

de crèdit únicament serveix per endeutar encara més l’Ajuntament i la compra d’actius suposa

noves càrregues hipotecàries dels mateixos i que no solucionen la situació en què ens trobem

immersos. 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, es

posiciona en contra d’aquest punt. 

Aquesta modificació del pressupost 2015 que, a més, és un pressupost prorrogat del 2014, és

un pressupost que nosaltres ja vam rebutjar pel seu caràcter antisocial i perquè ens va privar

als  grups  de  l’oposició  del  procés  democràtic  que  comporta  l’elaboració  d’un  pressupost

municipal. Esperem que aquesta no sigui la tònica de l’actual govern. 

Aquí entenem que modificar vol dir endeutar encara més l’Ajuntament amb entitats bancàries

com el Sabadell, que últimament s’ha permès el luxe d’amenaçar la ciutadania. No hem de

contribuir a engreixar les butxaques del Sr. Oliu i convidem l’equip de govern del PSC i de CIU

a treballar amb entitats ètiques, cooperativistes i socialment responsables. 

Endeutar-nos per fer inversions o per atendre necessitats socials seria una opció legítima,

però aquí se’ns presenta un endeutament per pagar el deute contret per PUMSA, un deute

que nosaltres considerem abusiu i  il·legítim.  Se n’haurien de fer  càrrec els responsables i

gestors polítics que van contribuir a consumar l’operació del Rengle. 

També és impresentable que l’Ajuntament inclogui aquí els 250.000 euros per retornar aquest

quart  de paga de l’extra  de desembre del  2012,  sostreta als  treballadors municipals.  Uns

diners que no haurien d’estar condicionats a cap crèdit. Nosaltres pensem que aquests diners

s’haurien d’haver reservat. 

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

anuncia el seu vot favorable. 
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Parlàvem de qualitat democràtica i estem fent una modificació d’un pressupost aprovat d’una

manera  amb  molt  baixa  qualitat  democràtica.  És  la  pròrroga  d’un  pressupost  prorrogat,

aprovat amb nocturnitat i traïdoria. El pressupost el vam aprovar al mandat passat una sola

vegada per a quatre anys, i avui ens permetem el luxe de donar lliçons de democràcia en

alguna declaració institucional. 

Hi votarem a favor, perquè entenem que hi ha deutes que no es poden canviar i que hem

d’assumir, però volia deixar-ho dit. 

Quan algú parla de qualitat democràtica, potser que es miri al mirall. 

La  senyora  Montse  Morón,  portaveu  del  grup  municipal  VOLEMataró,  anuncia  la  seva

abstenció. Estem en una política continuista per la compra d’actius de PUMSA, ja que el que

defensem és un estudi real de la situació del deute de PUMSA, proposar una quitança del

deute  i  transparència,  demanar  responsabilitats  polítiques  i  assenyalar  els  responsables.

Creiem que caldria una reestructuració del deute, informar la població dels efectes patits en

conseqüència de la mala gestió de PUMSA, trobar altres solucions amb un estudi que legitimi

el  deute, saber quant ens ha costat i  costarà a cada mataroní aquesta hipoteca que hem

heretat i, sobretot, remarcar que a dia d’avui no s’han demanat responsabilitats polítiques a

ningú, com en el seu dia va prometre el Sr. Mora. El deute puja a més de 3 milions d’euros,

només una part del que s’ha esmentat, i encara continuem. 

El  senyor  Francesc Teixidó,  portaveu del  grup municipal  d’ERC-MÉS,  està d’acord que la

partida per recuperar la paga dels treballadors no hauria d’estar vinculada a cap crèdit. 

Donat que aquests últims anys no hem pres part ni en el debat ni en l’elaboració d’aquests

pressupostos prorrogats, en aquest punt ens hi abstindrem.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix les intervencions de

tots  els  grups.  L’equip  de  govern  no  valora  cap  escenari  de  pressupostos  que  no  sigui

aprovar-los al ple com s’ha fet sempre, per majoria. 
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En els propers punts tornaré amb el tema de PUMSA. I respecte a la paga extra, l’Ajuntament

al seu dia no podia reservar el fons per pagar la paga extra perquè tenia un deute i no tenia

capacitat per fer-ho i  perquè la previsió era que al futur potser es pagaria com a fons de

pensions i no com a diners. A més, la possibilitat legal de retornar-la és de fa dos dies, a

través d’una modificació dels pressupostos generals de l’Estat. És per això que ha vingut ara. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (4),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions: 7,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup municipal  VOLEMataró  (2)  i  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) .

10   - ACORDAR  SOL•LICITAR  L’AMPLIACIÓ  DEL  PERÍODE  DE

REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS DE LES LIQUIDACIONS

DEFINITIVES DE LA PIE DE L’EXERCICI 2013.

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

“Antecedents: 
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El passat 17 de juliol de 2015 la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local del
Ministeri d’Hisenda va resoldre les liquidacions definitives de la Participació en els Tributs de
l’Estat  de l’exercici  2013.   En el  cas de l’Ajuntament  de Mataró,  la  liquidació  definitiva és
negativa en 1.327.480,21.-€. 

La Disposició addicional Desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre,  publicada en el BOE
de  data  26  de  desembre  de  2014,  relativa  al  reintegrament  dels  saldos  deutors  de  les
liquidacions definitives de la participació en els Tributs de l’Estat de l’any 2013, ha establert
textualment que:

 “ 1. El reintegro de los saldos que resulten a cargo de las entidades locales en la liquidación
definitiva  de  la  participación  en  tributos  del  Estado  correspondiente  al  año  2013  podrá
fraccionarse en un periodo de 10 años, excepcionando el régimen de reintegros aplicable con
carácter general y contenido en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2015.

2. La aplicación de la excepción recogida en el apartado 1 anterior requerirá la presentación
de  la  solicitud  por  las  Entidades  Locales,  que  deberá  ser  aprobada  por  el  Pleno  de  la
corporación local y se remitirá por el interventor o el secretario-interventor al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas por medios telemáticos  y con firma electrónica con
anterioridad a 1 de noviembre de 2015.”

Així mateix en l’apartat 3 de l’esmentada Disposició s’estableixen els requisits que les Entitats
Locals han de complir per acollir-se a la sol·licitud de reintegrament en 120 mensualitats. 

L’Ajuntament  de  Mataró  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 2015 amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, el límit de deute públic establert en els articles 51 i 53 del TRLRHL, 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.

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Fent ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015.

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  de l’exercici 2013 en 120 mensualitats  de conformitat
amb la disposició addicional Desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre.

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.”
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, anuncia

la seva abstenció en aquest punt. El saldo de l’aportació de l’Estat a l’Ajuntament de Mataró

per l’exercici 2013 va resultar negatiu i ara resulta que l’Estat ens reclama 1.327.480,21 euros.

Sense entrar a fons en l’actual model de finançament, que és insuficient per als ajuntaments,

considerem que demorar la devolució dels diners a 10 anys és l’única opció que ens queda, ja

que ara mateix no controlem l’aixeta. 

En  qualsevol  cas,  esperem  que  Mataró,  igual  que  la  resta  de  municipis  catalans,  pugui

aprofitar el procés de ruptura amb l’Estat espanyol per deslliurar-se d’aquestes càrregues i

reclamar que en el marc de la nova República catalana hi hagi un model de finançament més

just.

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal  VOLEMataró,  hi  votarà en contra.

Considerem que en algun moment hem de trencar aquest bucle d’endeutament que s’ha creat

i que es pot compensar a l’estiu. Hem de començar a fer-hi front i poder deixar als que vinguin

darrere nostre ajuntaments nets.

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

demana al Sr. Jerez que expliqui què és la PIE. Ara demanem un aplaçament de tornada del

deute, però en altres ocasions ens toca rebre. Estaria bé que algú ho expliqui.  

El  senyor Juan Carlos Jerez,  regidor delegat  de Serveis Centrals,  explica que part  de la

cistella dels ingressos que reben els ajuntaments és la Participació dels Impostos de l’Estat.

Es fa el càlcul i una previsió i, en funció de l’economia del país, a partir de les liquidacions, es

fa el càlcul de si el que han avançat els ajuntaments era el que tocava o no. De vegades surt

negatiu, com darrerament ha passat, i altres vegades és positiu. És possible que la propera

liquidació sigui positiva i el propi Estat es condonaria el deute amb la liquidació positiva. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix que el que fem és que retornem el que

se’ns va donar de més i no és el pagament de cap deute. 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Isabel Martínez, regidora del grup

municipal de Convergència  i Unió. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (2)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

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

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

11  - REVOCACIÓ  I  EXTINCIÓ  ANTICIPADA DE LA CONCESSIÓ  DE

DOMINI PÚBLIC ATORGADA A FAVOR DE GINTRA (AVUI PUMSA) EN

RELACIÓ A L'APARCAMENT DE LA PLAÇA GRANOLLERS

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent
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 A  la  comptabilitat  municipal  hi  consta  la  societat  municipal  PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant, PUMSA)  com a creditora dels següents
saldos:

 A  més,   en  data  11  de  març  de  2014,  PUMSA,  l’empresa  FCC  Construcción  i
l’Ajuntament  de  Mataró  van  formalitzar  un  conveni  que  tenia  per  objecte  regular  el
reconeixement del deute que manté PUMSA amb FCC amb motiu de l’execució de les obres
de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat a l’illa 3, parcel·la III 1-3 de l’àmbit del Rengle a
Mataró, pactant-se que aquest deute seria satisfet en diversos terminis i que l’Ajuntament de
Mataró,  com  a  únic  titular  del  capital  social  de  PUMSA,  assumia  de  forma  solidària  els
pagaments acordats. 
Aquest conveni va ser modificat mitjançant una addenda formalitzada en data 24 de desembre
de 2014. En base a l’anterior, aquest any s’ha de realitzar un pagament a FCC d’import de
2.842.041,79 € més els interessos meritats que estaran al voltant de 405.334,39 €.

 I a més, per Decret 1839/2015, de 9 de març, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana,  l’Ajuntament  va atorgar a PUMSA un ajut  de caixa d’import  màxim de
3.575.000 €, en base al qual també es preveuen aportacions durant aquest any 2015. 

 Amb la finalitat  d’evitar  que continuï  augmentant  el  deute existent  entre la societat
municipal i el consistori, i per tal de minorar els saldos actuals pendents de satisfer, PUMSA i
l’Ajuntament de Mataró han convingut l’adquisició,  en concepte de dació en pagament,  de
diversos immobles,  titularitat de la societat municipal. 
Per tant, l’import net pel qual es valoren aquests immobles serà destinat a la reducció del
deute. 

Per tant, la operació que es projecta és una dació en pagament parcial de deutes: PUMSA fa
entrega/ transmet immobles de la seva titularitat per un import amb la finalitat de minorar el
deute en la mateixa quantia que resulti de la valoració neta de l’immoble. 

 Un dels  immobles  que ha de ser  objecte d’adquisició  és l’aparcament  de la  plaça
Granollers. 
Aquest  aparcament  va  ser  promogut  i  construït  per  GESTIÓ  INTEGRAL  DE  TRÀNSIT
MATARÓ, S.L. (avui PUMSA, que la va adquirir en una operació de fusió per absorció)  en
terrenys de domini públic en virtut d’una concessió de domini públic (aprovada inicialment per
acord plenari de data 8 de maig de 2003), definitivament per decret 5076/2006, de 2 de juliol i
formalitzada mitjançant acta administrativa d’atorgament  acceptació de data 29 de setembre
de 2003). 

A  l’expedient  consta  informe  de  la  necessitat  o  oportunitat  d’adquirir  l’aparcament  en
contraprestació  als  deutes  que  té  la  societat  municipal  amb l’Ajuntament  de  Mataró.  Per
adquirir-lo,  atès  que està  erigit  en  terrenys  de domini  públic  en el  marc  d’una  concessió
demanial , cal procedir a la revocació o extinció anticipada d ela concessió de domini públic
atorgada (amb reversió de les edificacions).
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A l’expedient hi consta la valoració de la indemnització per la revocació o extinció anticipada
de la concessió de domini públic atorgada. 

Tanmateix existeix la voluntat que PUMSA continuï explotant l’edificació en el marc del servei
públic d’aparcaments. Per tal de posar a disposició de la societat l’aparcament, s’estima que la
opció més adient és instrumentar-ho a través de la figura de l’adscripció. 

Resulten  d’aplicació,  entre  d’altres  les  condicions  3a,  6a,  7a i  8a  del  Plec  de condicions
jruidicoadministratives, econòmiques i d’explotació de la concessió de domini públic; 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;  Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s¡aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE si s’escau,. l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acordar  la  revocació  i  extinció  anticipada  de  la  concessió  de  domini  públic,
atorgada a favor de GITNRA (avui PUMSA) referida al subsòl d’una porció de 3.131,47 metres
quadrats, de la finca registral 15499, inscrita al foli 89, volum 3320, llibre 214 de Mataró del
Registre de la Propietat núm. 1 (terrenys situats al subsòl de domini públic municipal, amb
front al Camí de la Geganta núm. 82, entre la plaça Granollers i el carrer Pirineus sobre els
què s’hi ha erigit un aparcament, identificat en les plantes -2 i -3 de l’edificació resultant, sobre
les que GINTRA va declarar l’Obra Nova en data 17/12/2003, en escriptura atorgada davant
l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Rafael Bonete Bertolín, sota el número 2593 del seu protocol). 

SEGON.- Declarar  que  la  revocació  i  extinció  anticipada  de  la  concessió  comporta  la
necessària reversió a favor de l’Ajuntament de Mataró de totes les edificacions que s’hi ha
construït  (identificades  en  la  finca  registral  inscrita  al  Registre  de la  Propietat  núm.  1  de
Mataró, inscripció 6a de la finca 15499, al foli 88, del volum 3320, llibre 214 de Mataró), de
conformitat  amb les  clàusules  6.2  i  8  de  l  plec  de  condicions  juridicoadministratives  que
regeixen la concessió. 

TERCER.-  Reemborsar  a  PUMSA  la  garantia  definitiva  constituïda  per  GINTRA  per  la
ocupació del domini públic concedit. 

QUART.- Fixar un import compensatori per la reversió de les edificacions de DOS MILIONS
SETANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS (2.071.367 €). 
La valoració bruta de l’immoble és de 2.450.200 €, amb una càrrega financera de 378.833 €; i
per tant un valor net de 2.071.367 €. 

CINQUÈ.- Acordar que la incorporació al patrimoni municipal de l’edificació que s’ha erigit en
domini  públic  es  realitza  en concepte  de dació  en  pagament  pels  saldos  que PUMSA té
pendent de liquidar a l’Ajuntament de Mataró, per lo què el preu que s’ha fixat en concepte de
reversió de les edificacions, és a dir, 2.071.367 € serà retingut per l’Ajuntament i destinat a
minorar el deute existent (dació en pagament parcial de deutes).

SISÈ,.- Adscriure a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA), amb NIF A-
59323642  i  domicili  social  al  carrer  Pablo  Iglesias  núm.  63  2a  planta,  despatx  10,
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l’aparcament de la plaça Granollers per a què la societat municipal l’exploti en el marc del
servei públic d’aparcaments. 
S’assigna  un  valor  a  l’adscripció  de  2.450.200  €,  corresponents  al  valor  de  taxació  de
l’immoble. 

SETÈ.-  Supeditar l’executivitat  d’aquests acords a l’aprovació de l’acord de modificació del
pressupost municipal que habilitarà el crèdit necessari per a què l’Ajuntament de Mataró pugui
subrogar-se i/o novar el préstec hipotecari, pel finançament de les obres, que resta pendent
d’amortitzar en data de la revocació de la concessió i reversió de les edificacions i a l’adopció
per part del Consell d’Administració de PUMSA (o en defecte, l’òrgan social corresponent) dels
acords necessaris per instrumentar la revocació de la concessió i/o la transmissió/ reversió a
favor de l’Ajuntament de Mataró de l’immoble detallat

VUITÈ.- Facultar indistintament a l’alcalde i/o regidor delegat de Serveis Centrals per a què
qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure i formalitzar tots els documents privats i/o
públics que siguin necessaris per formalitzar l’extinció de la concessió i  la reversió de les
edificacions erigides en domini públic, així com procedir a l’adscripció de les edificacions a
favor de PUMSA.

NOVÈ.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat la inscripcions de les operacions hipotecàries
derivades de l’adopció dels presents acords. 

DESÈ.- Anotar  a  l’Inventari  Municipal  de  Béns  els  moviments  patrimonials  derivats  de
l’adopció dels presents acords. 

ONZÈ.- Notificar aquests acords a  PUMSA.”

La senyora  Ana Maria  Caballero,  regidora no adscrita,  manifesta que davant  de totes les

formes  que  s’utilitzen  —la  dació  en  pagament,  el  rescat  parcial,  la  compra  d’actius...—,

nosaltres  votarem  que  no.  Amb  el  rescat,  per  exemple,  es  beneficia  PUMSA,  essent

indemnitzat en utilitzar aquesta fórmula.

Entenem  que  més  que  beneficiar  no  beneficia  ningú.  S’injecten  diners  a  una  empresa

deficitària  per  maquillar  els  seus comptes,  quan el  que correspondria  per  llei  i  per  lògica

empresarial seria la seva liquidació, la venda dels actius que no siguin rendibles i destinar el

líquid al pagament d’interessos del deute municipal, ja de per si prou inflat. 

Cal  assumir  els  errors  del  passat,  aturar  aquesta  bola  de  neu  en  forma  de  préstecs  i

interessos, i no oblidar que els acabem pagant tots.
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La  senyora  Carme  Polvillo,  regidora  del  grup  municipal  de  Candidatura  d’Unitat  Popular,

constata  que  PUMSA és  un  forat  negre  per  a  les  arques  municipals,  amb  un  deute  de

21.744.355,43 euros i, per tant, és un forat negre per a tots els ciutadans. A més, amb aquesta

adquisició d’immobles,  l’Ajuntament  fa trampes.  El  9 de març del 2015 l’Ajuntament  ja va

atorgar  un ajut  de caixa  de 3.575.000 euros  a  PUMSA perquè pogués pagar  a  Fomento

aquest mateix any un import de 2.842.000 euros més 405.000 euros d’interessos. Per tant,

plantejar  una  dació  en  pagament  per  a  PUMSA  és  una  manera  amable  de  dir  que  la

incompetència i la irresponsabilitat  dels gestors i responsables polítics de l’entitat l’hem de

pagar entre tots. 

Qüestionem des de la CUP els deutes de PUMSA i els considerem abusius i il·legítims, i més

perquè incapaciten l’Ajuntament de Mataró per atendre les necessitats d’urgència social. 

Per tot plegat, votarem que no als punts 11, 12, 13 i 14.

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

comença dient que si un broker de la borsa que es dediqués a especular immobiliàriament fes

el que nosaltres fem aquí, que no és res més que recuperar uns actius de PUMSA que al final

són de l’Ajuntament,  perquè els tenim avalats,  i  els recuperéssim per a nosaltres i  això li

paguéssim a PUMSA i els hi cedíssim, probablement diríem que aquest senyor és un “neocon”

que no té ànima, etc. El que estem fent aquí és un exercici d’enginyeria financera que si ho

fes un privat el titllaríem de tot, per justificar uns errors que es van cometre al seu moment.

Estic  molt  d’acord  amb  el  que  ha  dit  la  Sra.  Caballero.  Fem  això  per  no  dissoldre  una

empresa. 

Nosaltres no hi votarem negativament per responsabilitat. Hi ha molta gent en aquest ple que

es dedicava a demanar de tot i més perquè socialment o ecològicament quedava molt bé i al

final això es finançava amb les plusvàlues que generava PUMSA. El que no s’hi val és ara

queixar-se i en el seu moment demanar de tot i  més sense pensar que els diners sortien

d’algun lloc i els avalava l’Ajuntament. Durant molts anys algú es va dedicar a fer política i a

guanyar  eleccions  entrampant  aquesta  ciutat  per  a  un parell  de  generacions  i  ara  estem

pagant les conseqüències.

Malauradament,  no  hi  ha  hagut  valor  d’acabar  amb aquesta  situació  en  el  seu  moment.

Probablement, els que no volien acabar-la tenien raó perquè sabien que afectaria greument

l’Ajuntament,  però  el  que  estem  fent  és  un  exercici  d’enginyeria  financera.  Si  ho  fa
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l’Ajuntament  està  molt  bé,  però  si  ho  fa  un  privat  està  molt  malament.  Volem  denunciar

aquesta doble moral. I no estic parlant d’un govern d’un color, sinó que n’hi ha hagut de més

d’un. Potser estaria bé esbrinar què va passar amb tot el tema del bar del TCM, etc...

Nosaltres ens hi abstindrem. 

El  senyor  Francesc  Teixidó,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  diu  que  el  traspàs

d’actius de PUMSA a l’Ajuntament no hauria de ser fruit, com és el cas, d’una modificació de

pressupost, sinó el resultat d’una planificació perfectament estudiada. Traspassar actius no

sabem si és la millor solució. I si és així, tampoc sabem quins són o quins han estat els criteris

per triar uns actius o altres. En tot cas, com hem dit al punt anterior, gestionar això sense

haver participat en els debats d’aquests últims anys respecte a la pròpia situació de PUMSA i

del total de l’Ajuntament, ens orienta novament a l’abstenció. 

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez  Antequera,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  agraeix  les

intervencions i en pren nota. 

El  fet  que  siguin  uns  actius  i  no  uns  altres  respon  al  fet  que,  com ja  va  explicar  el  Sr.

Interventor a la comissió informativa, financerament és més rendible el tipus de patrimoni que

no té càrregues d’IVA —que hem de pagar— i que tenen càrregues de l’Impost de Transmissió

Patrimonial —que no hem de pagar—. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).
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Abstencions: 9,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  VOLEMataró  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

12   - REVOCACIÓ I EXTINCIÓ ANTICIPADA DE LA CONCESSIÓ DE

DOMINI  PÚBLIC  ATORGADA A FAVOR  DE  PUMSA EN  RELACIÓ  A

L'APARCAMENT DE LA PLAÇA ROCAFONDA

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

 A  la  comptabilitat  municipal  hi  consta  la  societat  municipal  PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant, PUMSA)  com a creditora dels següents
saldos:

 A  més,   en  data  11  de  març  de  2014,  PUMSA,  l’empresa  FCC  Construcción  i
l’Ajuntament  de  Mataró  van  formalitzar  un  conveni  que  tenia  per  objecte  regular  el
reconeixement del deute que manté PUMSA amb FCC amb motiu de l’execució de les obres
de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat a l’illa 3, parcel·la III 1-3 de l’àmbit del Rengle a
Mataró, pactant-se que aquest deute seria satisfet en diversos terminis i que l’Ajuntament de
Mataró,  com  a  únic  titular  del  capital  social  de  PUMSA,  assumia  de  forma  solidària  els
pagaments acordats. 
Aquest conveni va ser modificat mitjançant una addenda formalitzada en data 24 de desembre
de 2014. En base a l’anterior, aquest any s’ha de realitzar un pagament a FCC d’import de
2.842.041,79 € més els interessos meritats que estaran al voltant de 405.334,39 €.

 I a més, per Decret 1839/2015, de 9 de març, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana,  l’Ajuntament  va atorgar a PUMSA un ajut  de caixa  d’import  màxim de
3.575.000 €, en base al qual també es preveuen aportacions durant aquest any 2015. 
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 Amb la finalitat  d’evitar  que continuï  augmentant  el  deute existent  entre la societat
municipal i el consistori, i per tal de minorar els saldos actuals pendents de satisfer, PUMSA i
l’Ajuntament de Mataró han convingut l’adquisició,  en concepte de dació en pagament,  de
diversos immobles,  titularitat de la societat municipal. 
Per tant, l’import net pel qual es valoren aquests immobles serà destinat a la reducció del
deute. 

Per tant, la operació que es projecta és una dació en pagament parcial de deutes: PUMSA fa
entrega/ transmet immobles de la seva titularitat per un import amb la finalitat de minorar el
deute en la mateixa quantia que resulti de la valoració neta de l’immoble. 

Un dels immobles que ha de ser objecte d’adquisició és l’aparcament de la plaça Rocafonda. 
Aquest aparcament va ser promogut i construït per PUMSA en terrenys de domini públic en
virtut d’una concessió de domini públic (aprovada inicialment per acord plenari de data 8 de
novembre  de 2001  i  formalitzada  per  acta  administrativa  d’atorgament  i  acceptació  de  la
concessió en data 24 de gener de 2002. 

L’any 2014, el servei de Gestió Econòmica va tramitar el procediment administratiu 57/2014,
que tenia per finalitat rescatar parcialment la concessió de domini públic per tal de recuperar
una part de l’edificació destinada a acollir les aules del Centre de Formació d’Adults de Can
Marfà.

Per acord de l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió mantinguda en data 23 de desembre de 2014,
va acordar l’aprovació provisional del rescat de la part de la concessió demanial, concretada
en el local adequat per acollir les aules del CFA. Per materialitzar l’acord, PUMSA va procedir
a segregar la part d’immoble destinada a equipament, de la resta de l’aparcament.  
Per Decret 3995/2015, de 21 de maig, el regidor delegat d’Administració i Atenció ciutadana
va aprovar definitivament el rescat.
Resta  pendent  de  formalitzar  la  corresponent  escriptura  pública  per  instrumentar  aquesta
operació. 

Ara,  segons  informe  unit  a  l’expedient,   existeix  la  necessitat  de  revocar  o  extingir
anticipadament la resta de la concessió de domini públic (amb la necessària reversió de les
edificacions  que  hi  ha  erigides).  Els  motius  són  de  caràcter  econòmic  i  es  basen  en  el
necessari  rescabalament  de  les  aportacions  efectuades  a  la  societat  municipal  i  que  es
materialitzen en la incorporació al patrimoni municipal de diversos immobles, entre els quals
s’hi compta l’edifici de l’aparcament de la plaça Rocafonda.  
S’ha  fixat  una  indemnització  pel  rescat  anticipat  i  la  reversió  de  les  edificacions  abans
d’expirar el termini concessional. 

Tanmateix existeix la voluntat que PUMSA continuï explotant l’edificació en el marc del servei
públic d’aparcaments. Per tal de posar a disposició de la societat l’aparcament, s’estima que la
opció més adient és instrumentar-ho a través de la figura de l’adscripció. 

Resulten d’aplicació,  entre d’altres,  les  condicions  3a,  4a 6a,  i  8a del  Plec  de condicions
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació de la concessió de domini públic; 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;  Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual d’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 
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Per tot això, PROPOSO AL PLE si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Acordar  la  revocació  i  extinció  anticipada  de  la  concessió  de  domini  públic
consistent en 2.263 m2 situats en el subsòl de la plaça Rocafonda (de 2.063 m2), a l’illa entre
els carrers Mare Alfons Cavin, República Dominicana, Pablo Picasso i Avinguda Perú atorgada
a favor de PUMSA (atorgada inicialment per acord plenari de data 8 de novembre de 2001 i
formalitzada en acta administrativa de data  24 de gener de 2002). 

SEGON.- Declarar  que  la  revocació  i  extinció  anticipada  de  la  concessió  comporta  la
necessària reversió a favor de l’Ajuntament de Mataró de totes les edificacions que s’hi han
construït (que s’identifiquen en les finques que seguidament es detallen), de conformitat amb
les clàusules 4.2.8 i 8 del plec de condicions jurdicoadministratives que regeixen la concessió:

- Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4, al volum 3348, llibre 213 de Mataró,
foli 217, finca registral 12608;
- finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4, al volum 3359, llibre 219 de Mataró, foli
80, finca registral 13060, inscripció 5a;
- finques inscrites al Registre de la Propietat núm. 4; finques registrals compreses entre
la 13062 i la 13152, ambdues incloses, creades en virtut de l’escriptura d’Obra Nova i Dibisió
Horitzontal atorgada davant l’Ilustre Notari de Mataró, sr. Rafael Bonete Bertolín, en data 14
de febrer de 2002 i sota el número 406 del seu protocol). 

TERCER.- Reemborsar a PUMSA la garantia definitiva constituïda per PUMSA per la ocupació
del domini públic concedit. 

QUART.- Fixar un import compensatori per la reversió de les edificacions de DOS MILIONS
DOS CENTS VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT EUROS (2.286.220 €). 

CINQUÈ.- Acordar que la incorporació al patrimoni municipal de l’edificació que s’ha erigit en
domini  públic  es  realitza  en concepte  de dació  en  pagament  pels  saldos  que PUMSA té
pendent de liquidar a l’Ajuntament de Mataró, per lo què el preu que s’ha fixat en concepte de
reversió de les edificacions, és a dir, 2.286.220 € serà retingut per l’Ajuntament i destinat a
minorar el deute existent (dació en pagament parcial de deutes).

SISÈ,.- Adscriure a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA), amb NIF A-
59323642  i  domicili  social  al  carrer  Pablo  Iglesias  núm.  63  2a  planta,  despatx  10,
l’aparcament de la plaça Rocafonda per a què la societat municipal l’exploti en el marc del
servei públic d’aparcaments. 
S’assigna  un  valor  a  l’adscripció  de  2.286.220  €,  corresponents  al  valor  de  taxació  de
l’immoble. 

SETÈ.- Supeditar  l’executivitat  d’aquests  acords  a  l’adopció  per  part  del  Consell
d’Administració de PUMSA (o en defecte, l’òrgan social corresponent) dels acords necessaris
per  instrumentar  la  revocació  de  la  concessió  i/o  la  transmissió/  reversió  a  favor  de
l’Ajuntament de Mataró de l’immoble detallat.

VUITÈ.- Facultar indistintament a l’alcalde i/o al regidor delegat de Serveis Centrals, per a què
qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els documents privats i/o escriptures
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públiques necessaris per formalitzar el rescat de la concessió i la reversió de la totalitat de les
edificacions, tant pel què fa a l’aparcament com pel què fa al local que es va segregar de
l’aparcament i que s’identifica amb la finca registral 17699 (volum 3762, llibre 383 de Mataró,
foli 91; Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró), aprovat inicialment per acord del ple de
data 24/12/2014 i definitivament per decret 3995/2015 de 21 de maig. 
Aquesta facultat s’estén també per a la formalització de l’adscripció. 

NOVÈ.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions derivades de
l’adopció dels presents acords. 

DESÈ.-  Anotar  a  l’Inventari  Municipal  de  Béns  els  moviments  patrimonials  derivats  de
l’adopció dels presents acords. 

ONZÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA. “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions: 9,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  VOLEMataró  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

13 - MODIFICACIÓ/ EXTINCIÓ PARCIAL DEL DRET DE SUPERFÍCIE

ATORGAT A FVOR DE PUMSA SOBRE LES FINQUES REGISTRALS

15892,  20674  I  20675  (AVUI  AGRUPADES  EN  LA  25.181),  TOTES

ELLES  INSCRITES  AL  REGISTRE  DE  LA  PROPIETAT  NÚM.  1  DE

MATARÓ,  PER  TAL  DE  RECUPERAR  EL  LOCAL  EQUIPAMENT  EN
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PLANTA BAIXA DEL C/  CARLEMANY NÚMS.  6-12  CONSTRUÏT PER

PUMSA.

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

 A  la  comptabilitat  municipal  hi  consta  la  societat  municipal  PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant, PUMSA)  com a creditora dels següents
saldos:

 A  més,   en  data  11  de  març  de  2014,  PUMSA,  l’empresa  FCC  Construcción  i
l’Ajuntament  de  Mataró  van  formalitzar  un  conveni  que  tenia  per  objecte  regular  el
reconeixement del deute que manté PUMSA amb FCC amb motiu de l’execució de les obres
de construcció de l’edifici d’usos terciaris situat a l’illa 3, parcel·la III 1-3 de l’àmbit del Rengle a
Mataró, pactant-se que aquest deute seria satisfet en diversos terminis i que l’Ajuntament de
Mataró,  com  a  únic  titular  del  capital  social  de  PUMSA,  assumia  de  forma  solidària  els
pagaments acordats. 
Aquest conveni va ser modificat mitjançant una addenda formalitzada en data 24 de desembre
de 2014. En base a l’anterior, aquest any s’ha de realitzar un pagament a FCC d’import de
2.842.041,79 € més els interessos meritats que estaran al voltant de 405.334,39 €.

 I a més, per Decret 1839/2015, de 9 de març, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana,  l’Ajuntament  va atorgar a PUMSA un ajut  de caixa  d’import  màxim de
3.575.000 €, en base al qual també es preveuen aportacions durant aquest any 2015. 

 Amb la finalitat  d’evitar  que continuï  augmentant  el  deute existent  entre la  societat
municipal i el consistori, i per tal de minorar els saldos actuals pendents de satisfer, PUMSA i
l’Ajuntament de Mataró han convingut  l’adquisició,  en concepte de dació en pagament,  de
diversos immobles,  titularitat de la societat municipal. 
Per tant, l’import net pel qual es valoren aquests immobles serà destinat a la reducció del
deute. 

Per tant, la operació que es projecta és una dació en pagament parcial de deutes: PUMSA fa
entrega/ transmet immobles de la seva titularitat per un import amb la finalitat de minorar el
deute en la mateixa quantia que resulti de la valoració neta de l’immoble. 

Un dels immobles que ha de ser objecte d’adquisició és el local equipament en planta baixa,
de l’edifici situat al c/ Carlemany núms. 6-12. 
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 PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant, PUMSA) és titular
d’un dret de superfície constituït sobre les finques que tot seguit es detallen per tal de procedir
a la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges de protecció oficial en execució del PLA
10999-2000 d’edificis d’habitatges de lloguer a Mataró:

- En data  20 de  març  de  2001,  es  va  atorgar  davant  de  l’Il·lustre  Notari  de
Mataró, sr. Alfonso Rodríguez Diez, escriptura de constitució de dret de superfície a favor de
PUMSA sobre la finca registral 15892 (Registre de la Propietat núm. 1), sota el número 1085
del seu protocol. 
- En data  21 de  maig  de  2008,  es  va  atorgar  davant  de  l’Il·lustre  Notari  de
Mataró, sr. Pablo Martínez Olivera, escriptura de constitució del dret de superfície a favor de
PUMSA sobre les finques registrals 20.674 i 20.675. (Registre de la Propietat núm. 1), sota el
número 829 del seu protocol. 
- En data  21 de  maig  de  2008,  es  va  atorgar  davant  de  l’Il·lustre  Notari  de
Mataró, sr. Pablo Martínez Olivera, escriptura pública per la qual es va procedir a agrupar les
finques  registrals  15892,  20.674  i  20.675  (avui  agrupades  en  la  registral  25.181)  i  sobre
aquesta finca, PUMSA procedir a i declarar l’ON en construcció i divisió horitzontal d’aquest
edifici (número 830 del seu protocol). 

L’edifici resultant compta amb diversos habitatges, un local equipament en planta baixa i un
aparcament soterrat. 

 Les  dades  de  l’entitat  resultant  que  s’identifica  amb  el  local  equipament  del  c/
Carlemany 6-12 són les següents:

“ENTITAT CENT-VINT.- PLANTA LOCAL amb accés desde la cota intermitja del solar, donada
la pendent del carrer, destinada a equipament, situada a la cota + 1,30. Té una superfície
construïda de SIS-CENTS DOS METRES DISSET CENTÍMETRES QUADRATS (602,17 m2).
A  més  té  un  pati  propi  al  què  s’accedeix  desde  la  pròpia  entitat,  de  superfície  CENT
NORANTA-QUATRE METRES TRETZE DECÍMETRES QUADRATS (194,13 €). Limita: Nord,
igual que límit total de l’edifici; Sud, carrer Carlemany; Est, amb les cambres d’instal·lacions
dels habitatges superiors, i Oest, amb els accessos rodats i peatonals de l’aparcament.  
Coeficient de participació als elements comuns de l’immoble: 8,979 per cent.”

Finca inscrita  al  Registre de la Propietat  nújm. 1 de Mataró,  al  volum 3799,  llibre 448 de
Mataró, foli 121, finca núm. 25492, inscripció 1a

Ara, segons informe unit a l’expedient,  existeix la necessitat d’adquirir el local equipament del
carrer  Carlemany núms.  6-12.  Atès que aquest  local  és fruit  d’una divisió  horitzontal  d’un
edifici  construït  pel  superficiari  en  el  marc  d’un  dret  de  superfície,  l’adquisició  o  reversió
d’aquest  local,  passa  per  la  modificació  o  extinció  parcial  del  dret  de  superfície  atorgat,
l’objecte del qual es veurà reduït en la part corresponent a aquest local, amb el pagament del
corresponent import compensatori.
Els  motius  són  de  caràcter  econòmic  i  es  basen  en  el  necessari  rescabalament  de  les
aportacions efectuades a la societat municipal  i  que es materialitzen en la incorporació al
patrimoni municipal de diversos immobles, entre els quals s’hi  compta el local equipament
situat al carrer Carlemany núms. 6-12.  
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Consta incorporat a l’expedient, la valoració de l’immoble. 

Consta incorporat a l’expedient, informe jurídic sobre l’adequació a dret d ela operació. 

Resulten d’aplicació els articles 564-1 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya; els articles 31.2 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Patrimoni  dels  ens  locals  i  la  disposició
addicional 2a 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. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Modificar i/o extingir parcialment el dret de superfície constituït a favor de PUMSA
sobre les finques registrals 15892, 20.674 i 20.675 (avui agrupades en la registral 25.181) del
Registre de la Propietat núm. 1, en el sentit d’excloure de l’objecte del dret de superfície, el
local equipament situat a la planta baixa de l’edifici amb adreça al c/ Carlemany núms. 6-12,
amb les següents dades registrals:
Finca inscrita  al  Registre de la Propietat  núm. 1 de Mataró,  al  volum 3799,  llibre  448 de
Mataró, foli 121, finca núm. 25492, inscripció 1a

SEGON.-Acordar la  reversió del  local  equipament  situat  a la  planta baixa  de l’edifici  amb
adreça  al  c/  Carlemany  núms.  6-12,  identificat  en  la  finca  registral  25492,  a  favor  de
l’Ajuntament de Mataró, que l’adquirirà de ple domini per confusió de drets entre superficiant i
superficiari. 

TERCER.- Acordar un preu o import compensatori per la reversió anticipada d’una part del
dret de superfície, que es concreta en el local equipament situat a la planta baixa de l’edifici
amb adreça al c/ Carlemany núms. 6-12 (finca registral núm. 25492), per un import de SIS-
CENTS CINC MIL DOS-CENTS SET EUROS (605.207 €). 
La valoració bruta de l’immoble és de 1.135.401 €, amb una càrrega financera de 530.194 €; i
per tant un valor net de l’immoble de  605.207 €.

QUART.- Acordar que la incorporació al patrimoni municipal del local que s’ha erigit en el marc
del dret de superfície que té atorgat PUMSA, es realitza en concepte de dació en pagament
pels saldos que PUMSA té pendent de liquidar a l’Ajuntament de Mataró, per lo què el preu
que  s’ha  fixat  en  concepte  de  reversió  del  local,  és  a  dir,  605.207  €  serà  retingut  per
l’Ajuntament i destinat a minorar el deute existent (dació en pagament parcial de deutes).

CINQUÈ.-  Supeditar l’executivitat d’aquests acords a l’aprovació de l’acord de modificació del
pressupost municipal que habilitarà el crèdit necessari per a què l’Ajuntament de Mataró pugui
subrogar-se i/o novar el préstec hipotecari, pel finançament de les obres, que resta pendent
d’amortitzar  en data de la  modificació  del  dret  de superfície   i  reversió  de l’edificació  i  a
l’adopció  per  part  del  Consell  d’Administració  de  PUMSA  (o  en  defecte,  l’òrgan  social
corresponent) dels acords necessaris per instrumentar la transmissió a favor de l’Ajuntament
de Mataró de l’immoble detallat.
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SISÈ.- Facultar indistintament a l’alcalde i/o regidor delegat de Serveis Centrals per a què
pugui  subscriure  tots  els  documents  públics  o  privats  que  siguin  necessaris  per  tal  de
modificar i/o extingir parcialment el dret de superfície constituït a favor de PUMSA, per a la
reversió del local equipament (identificat en la finca registral 25492) a favor de l’Ajuntament de
Mataró, i per a la seva adscripció a favor de  PUMSA. 

SETÈ.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions derivades de
l’adopció dels presents acords. 

VUITÈ.-  Anotar  a  l’Inventari  Municipal  de  Béns  els  moviments  patrimonials  derivats  de
l’adopció dels presents acords. 

NOVÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA. “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions: 9,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  VOLEMataró  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

14  - ADQUISICIÓ  D'IMMOBLES,  TITULARITAT  DE  PUMSA,  EN

CONCEPTE DE DACIÓ EN PAGAMENT PER DEUTES PENDENTS. 

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent
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 A  la  comptabilitat  municipal  hi  consta  la  societat  municipal  PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en endavant, PUMSA)  com a creditora dels
següents saldos:

 A  més,   en  data  11  de  març  de  2014,  PUMSA,  l’empresa  FCC  Construcción  i
l’Ajuntament  de Mataró van formalitzar  un conveni  que tenia per objecte regular  el
reconeixement del deute que manté PUMSA amb FCC amb motiu de l’execució de les
obres de construcció de l’edifici  d’usos terciaris  situat  a l’illa  3,  parcel·la  III  1-3 de
l’àmbit  del Rengle a Mataró, pactant-se que aquest deute seria satisfet en diversos
terminis i que l’Ajuntament de Mataró, com a únic titular del capital social de PUMSA,
assumia de forma solidària els pagaments acordats. 
Aquest conveni va ser modificat mitjançant una addenda formalitzada en data 24 de
desembre de 2014. En base a l’anterior, aquest any s’ha de realitzar un pagament a
FCC d’import de 2.842.041,79 € més els interessos meritats que estaran al voltant de
405.334,39 €.

 I a més, per Decret 1839/2015, de 9 de març, del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, l’Ajuntament va atorgar a PUMSA un ajut de caixa d’import màxim
de 3.575.000 €, en base al qual també es preveuen aportacions durant aquest any
2015. 

 Amb la finalitat  d’evitar  que continuï  augmentant  el  deute existent  entre la  societat
municipal i el consistori, i per tal de minorar els saldos actuals pendents de satisfer,
PUMSA i l’Ajuntament de Mataró han convingut l’adquisició, en concepte de dació en
pagament, de diversos immobles,  titularitat de la societat municipal. 
Per tant, l’import net pel qual es valoren aquests immobles serà destinat a la reducció
del deute. 

Per tant,  la operació que es projecta és una dació en pagament parcial  de deutes:
PUMSA fa  entrega/  transmet  immobles  de la  seva titularitat  per  un  import  amb la
finalitat de minorar el deute en la mateixa quantia que resulti de la valoració neta de
l’immoble. 

Els immobles escollits per ser objecte de dació en pagament a favor de l’Ajuntament
de Mataró són:

1) L’aparcament situat al subsòl de la plaça Rocafonda;

2) L’aparcament situat al subsòl de la plaça Granollers;

3) Local comercial situat al núms. 254-266 del Camí Ral de Mataró. 

4) Local equipament en planta baixa situat als baixos del c/ Carlemany núms. 6-12.
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Aquesta adquisició, en els casos dels aparcaments de la plaça Rocafonda i plaça Granollers,
s’instrumenta a través de la  revocació  i  extinció  anticipada  de les  concessions de domini
públic que titularitza PUMSA, amb la necessària reversió de les edificacions que s’hi ha erigit.
El preu acordat correspon a un import indemnitzatori per la revocació anticipada i reversió
d’aquestes edificacions. 

Aquesta adquisició,  en  el  cas del  local  equipament  del  carrer  Carlemany, s’instrumenta  a
través de la modificació i/o extinció parcial del dret de superfície que titularitza PUMSA en la
part  que  correspongui  al  local  equipament.  El  preu  acordat  correspon  a  un  import
compensatori  per  la  revocació  anticipada  i  parcial  del  dret  de  superfície  en  la  part  que
correspon al local. 

El  preu  de  l’adquisició  serà  el  preu  de  mercat,  segons  valoració  tècnica  que  consta
incorporada a l’expedient. Atesa l’existència de préstecs hipotecaris i la subrogació per part de
l’Ajuntament de Mataró com a creditor davant de les diferents entitats bancàries, l’import que
es destini en a minorar els deutes existents serà el resultat de restar del preu de mercat,
l’import pendent d’amortitzar dels diferents préstecs concertats. És a dir,el VALOR NET. 

Això és:

Pel què fa a l’òrgan competent per acordar aquesta transmissió de béns, en compensació de
deutes preexistents, atès que el valor total de la operació  supera els 3.005.060,52 € (segons
el  què disposa l’article  53.1  q)  del  TRLMRLC)  i  es tracta d’una adquisició  d’immobles  no
prevista com a tal al pressupost de la corporació, haurà de ser el Ple de l’Ajuntament.

Per tot això, PROPOSO si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Adquirir,  a  títol  onerós,  el  local  comercial,  titularitat  de  PROMOCIONS
URBANISTIQUES DE MATARÓ, S.A., situat al Camí Ral núms. 254-266 que respon a les
següents dades registrals: finca registral 12341, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de
Mataró, al volum 3534, llibre 314 de Mataró, foli 156.  
L’import que es fixa per l’adquisició de l’immoble és de 793.648 € (l’immoble té una valoració
bruta de 1.302.311 €, amb una càrrega financera de 508.664 €, i per tant, un valor net de
793.648 €).

SEGON.- Acordar  que la  incorporació  al  patrimoni  municipal  de  l’immoble  referit  al  punt
anterior es realitza en concepte de dació en pagament pels saldos que PUMSA té pendent de
liquidar a l’Ajuntament de Mataró, per lo què el preu que s’ha fixat en concepte d’adquisició, és
a dir, 793.648 € serà retingut per l’Ajuntament i destinat a minorar el deute existent (dació en
pagament parcial de deutes).
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TERCER.- Acordar  que  la  dació  en  pagament  és  procedent  en  tant  que,  al  moment  de
formalització de la dació en pagament, les quantitats que l’Ajuntament de Mataró i PUMSA es
deuen, són quantitats líquides, vençudes i exigibles. 

QUART.- Adscriure a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA), amb NIF
A-59323642 i domicili social al carrer Pablo Iglesias núm. 63 2a planta, despatx 10, el local
situat al Camí Ral núms. 254-266 que respon a les següents dades registrals: Finca inscrita al
Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3534, llibre 314 de Mataró, foli 156, finca
registral 12341; per a què PUMSA el gestioni i exploti en el tràfic mercantil de conformitat amb
el seu objecte social. 
S’assigna un valor d’adscripció al local de 1.302.311, corresponents al valor de taxació de
l’immoble.  

CINQUÈ- Supeditar l’executivitat d’aquests acords a les següents condicions:

- L’adopció per part del Consell d’Administració de PUMSA (o en defecte, l’òrgan social
corresponent)  dels  acords  necessaris  per  instrumentar  la  transmissió  a  favor  de
l’Ajuntament  de Mataró de l’immoble  detallat  i  per l’import  de valoració/taxació que
consten als punts anteriors, en concepte de dació en pagament i/o compensació de
deutes;

- L’adopció  de  l’acord  municipal  de  modificar  el  pressupost  municipal  per  tal  que
l’Ajuntament  de  Mataró  pugui  assumir  (mitjançant  subrogació/  novació  o  figura
anàloga) l’import pendent d’amortitzar en concepte de capital i interessos del préstec
hipotecari que té concertat PUMSA pel finançament de la construcció de l’immoble. 

SISÈ.- Facultar indistintament a l’alcalde /o al regidor delegat de Serveis Centrals per a què
qualsevol d’ells a títol individual, pugui subscriure els documents públics i/o privats que siguin
necessaris per formalitzar l’adquisició per part de l’Ajuntament de Mataró del local referit al
punt primer en concepte de dació en pagament parcial de deutes que manté PUMSA amb
l’Ajuntament de Mataró i l’adscripció del local referit a favor de PUMSA. 

SETÈ.- Sol·licitar a l’Il·lustre Registrador de la Propietat competent per raó de territori per a
què inscrigui totes les operacions que aquí s’acorden;

VUITÈ.- Anotar  a  l’Inventari  Municipal  de  Béns  els  moviments  patrimonials  resultants  de
l’adopció d’aquests acords. 

NOVÈ.- Notificar els presents acords a PUMSA.   “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 
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Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions: 9,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  VOLEMataró  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa (1). 

-Direcció de Recursos Humans-

15  - RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL

DEL MES DE DESEMBRE  DE 2012  DEL PERSONAL DEL SECTOR

PÚBLIC, EN APLICACIÓ DEL R.D-LLEI 10/2015, D'11 DE SETEMBRE.

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

“Vist  el  Real  Decreto-ley 10/2015,  de 11 de septiembre,  por el  que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas en materia  de empleo público  y  de estímulo  a la  economica  (BOE 12.09.2015 i
entrada en vigor el mateix dia), pel qual es disposa la recuperació de la paga extraordinaria i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic (art.  1.  Ú, que té
caràcter bàsic), establint en el mateix article el seu abast i límits en el sentit següent:

“Uno.
1. Las  distintas  Administraciones  públicas,  así  como  sus  entes  dependientes  y  vinculados,

abonarán  dentro  del  ejercicio  2015,  y  por  una  sola  vez,  una  retribución  de  carácter
extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como
de  la  paga  adicional  de  complemento  específico  o  pagas  adicionales  equivalentes
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, con el alcance y límites establecidos en el presente artículo. 
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2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de percibir
por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
serán  las  equivalentes  a  la  parte  proporcional  correspondiente  a  48  días  de  la  paga
extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de
diciembre. En aquellos caso en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad
de  la  paga  extraordinaria  y  adicional  de  diciembre  de  2012,  los  48  días  se  reducirán
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 

A los efectos previstos en el párrafo anteiror, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria
y pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del
personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en
cada  Administración,  o,  en  el  caso  del  personal  laboral,  a  las  normas  laborales  y
convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas. 

Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado
5 del artículo 2 del  Real Decreto-ley 20/2012,  de 13 de julio,  por no contemplarse en su
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año,
serán las equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del
mencionado precepto. 

Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos
mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial  u otras
actuaciones.”

Així mateix,  el punt 3 del citat precepte legal estableix la necessitat de que l’Administració
pública acordi l’abonament de la paga i sempre i quan la situació econòmica financera de
l’Administració pública ho faci possible: 

             3. Cada Administración pública abonará,  las cantidades previstas en este artículo dentro del
ejercicio 2015, si así lo acuerda y su situación económico financiera lo hicera posible. De no
permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la
que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional
de  complemento  específico  y  pagas  adicionales  del  mes  de  diciembre  de  2012,  cada
Administración  podrá  abonar,  como  máximo,  la  parte  proporcional  de  este  tramo  que  le
hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012. 

             4.   Las cuantías  satisfechas por  aplicación  de lo  establecido  en este artículo minorarán el
alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012 de 13 de julio.”

En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple
l’adopció dels següents  ACORDS:

PRIMER..-  ABONAR, dins l’exercici 2015 i per una sola vegada, en els termes establerts a
l’article  1. Ú del  Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre,  por el  que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE 12.09.2015),
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al personal de l’Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms Institut Municipal
d’Educació,  Institut  Municipal  d’Acció  Cultural,  Institut  Municipal  de Promoció Econòmica i
Institut d’Esports que haguessin prestat serveis durant l’any 2012, una retribució de caràcter
extraordinari per import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinaria, així com de la paga addicional
de  complement  específic  o  pagues  addicionals  equivalents,  corresponents  al  mes  de
desembre de 2012. 

Les  quantitats  a  abonar  es  minoraran  en  les  quanties  que  s’hagin  satisfet  per  aquests
conceptes i periodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions. 

SEGON.-  CONDICIONAR l’efectivitat  del  present  acord  a  l’habilitació  del  crèdit  necessari
corresponent. 

TERCER.-  NOTIFICAR aquests  acords  a  la  Direcció  de  Serveis  Econòmics,  d’aquest
Ajuntament. “

El  senyor  Juli  Cuèllar, portaveu del  grup municipal  de la Candidatura d’Unitat  Popular, en

referència al retorn de la paga extraordinària de desembre del 2012 als funcionaris, diu que el

RD 10/2015 de 12 de setembre possibilita que les administracions públiques puguin negociar

la recuperació de les condicions de treball suprimides pel RDL 20/2012. És a dir, de la paga

extra de desembre del 2012 i dels dies de permís d’assumptes propis i de vacances. 

El govern municipal ens planteja la recuperació d’un 26,23%, és a dir, d’un quart de la paga

extra sostreta, i passar de 5 a 6 dies d’assumptes propis, segons ens han dit els sindicats. 

Nosaltres votarem que sí. 

Ara  bé,  lamentem  i  discrepem  del  fet  que  la  recuperació  del  quart  de  paga  estigui

condicionada a una operació d’endeutament de l’Ajuntament, que considerem inadmissible.

De fet, hem recuperat informació i resulta que en les reunions de la Mesa de Negociació del

4/12/2013  i  del  23/1/2014  els  representants  dels  treballadors  van  demanar  l’ordre  que

permetia deixar els diners no abonats de la paga extra de desembre del 2012 sense reservar.

El cas és que aquests diners s’haurien d’haver reservat, la qual cosa no es va fer. Estem

parlant d’uns diners que l’Ajuntament es va embutxacar a costa dels treballadors i aquests

diners es van gastar, segurament per eixugar deute i no pas per a inversions socials. I ara,

aquests diners s’estan retornant  en comptagotes i  perquè la justícia ho va obligar. Ara es

retorna un altre quart, però quedarà un 50% de la paga per retornar de cara a l’any vinent.

Què farem? Un altre endeutament?
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Tenint en compte aquesta situació és una mala solució i algú en aquest Ajuntament hauria de

donar la cara i admetre l’error que es va cometre. Si fem memòria resulta que, a més, abans

de la retallada del 2012, els funcionaris disposaven de 9 dies d’assumptes personals i ara

estem en 6 dies. Tenien 26 dies de vacances i ara estem en 22 dies. La jornada era de 37

hores i quart a la setmana i ara estem en 37,5 hores setmanals... 

Des de la CUP manifestem que som partidaris de recuperar tots els drets laborals retallats al

2012 i demanem al govern del PSC i CIU que prengui nota i apliqui a Mataró el que està fent,

per exemple, des de fa pocs dies, el nou govern municipal d’Argentona. Això és el que ens

agradaria que passés al nostre Ajuntament.

Com sempre, això és una qüestió de prioritats i de voluntat política. Vostès tenen la decisió.

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

celebra el retorn de part de la paga als treballadors. 

És veritat que en general la classe política en aquests anys hem rebut crítiques per tot arreu i

amb molta raó. S’han comès enormes errors, però, com vaig dir en comissió informativa, cal

recordar  que en el  ple  del  mandat  passat  hi  havia  regidors  que estaven a  l’atur, que no

cobraven cap prestació, que cobraven 500 euros, i a qui també se’ls va treure la paga i que ja

no la cobraran. Em sembla de justícia recordar-ho i reconèixer la tasca d’aquests regidors. Per

exemple, la senyora exportaveu d’un grup municipal a qui vaig veure ahir, que està a l’atur i

que no recuperarà la paga.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

16  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA

PER ILG.
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El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

“I. Supòsit de fet:

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). 

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. 

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’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.

3.  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. 

4.  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. 
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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.”

5. 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.

6.  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.

7. L’horari de la Sra. Labrador a l’Ajuntament de Mataró (Escola Bressol Elna) per al curs
2015-2016 és de 8 a 14:30 h.
Tenint en compte l’horari assignat a la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2015-
2016 (els divendres de 17:30 a 21:00 hores corresponent al 1r. semestre i els dimecres de
16:00  a 20:30 hores corresponent al 2n. semestre), aquest no interfereix en l’horari de la
interessada a l’Ajuntament de Mataró. 
8.  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 35 per 100, pels funcionaris del grup B o personal
de nivell equivalent (actual grup A2, que és al qual pertany la interessada).

Analitzada la sol·licitud de la senyora Labrador, la remuneració global no superaria els límits
establerts a l’article 7.

9.  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 de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL
l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- 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 2015-
2016,  sense que aquest  reconeixement  de compatibilitat  modifiqui  la  jornada de treball  ni
l’horari de la interessada. 

SEGON.- Informar a la persona interessada que: 

- L’autorització 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
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del  principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament
de Mataró.

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

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

17  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA

PER CARL.

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la  proposta

següent

I. “Supòsit de fet

1. La senyora Clara Aurora Rodríguez López, treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb
la plaça de psicòloga, adscrita al lloc de treball de tècnic de suport especialitzat del Servei de
Benestar Social, ha presentat per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2015-023378-1 escrit
de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb dues segones 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 (online)  i  una remuneració anyal  de
3.700 euros, durant el curs 2015-2016. 

-  l’altra  com a docent  adjunt  en la  Universitat  Internacional  de la  Rioja  (UNIR),  també en
l’àmbit de la psicologia, amb una jornada laboral setmanal lliure i una remuneració anyal de
2.250 euros, durant el curs 2015-2016. 

L’Ajuntament de Mataró contractà la senyora Clara Aurora Rodríguez López amb un contracte
de relleu a temps parcial, com a psicòloga, des del 13 d’abril de 2015 fins al 10 de març de
2018 o bé fins que el titular de la plaça s’aculli a la jubilació anticipada. La jornada contractada
és del 75% de l’habitual establerta a l’Ajuntament de Mataró.
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2. 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.

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.

3. La Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) és una universitat privada, establerta a
La  Rioja  (BOE  núm.  261,  del  29  d’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). 

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 de l’interessat.
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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. I 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. 

4. Així  mateix,  ambdues  normatives  disposen  que  el  reconeixement  de  compatibilitat
quedarà   automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com
especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.

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. 

S’exceptuen 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. 

7. 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.
8. 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.

9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici
de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada,
no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%.

10. 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 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. 
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Tot  i  que  les  activitats  sol·licitades  de  docència  s’imparteixen,  segons  es  manifesta,  en
modalitat oberta, no presencial -entenem, doncs, 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.
11. L’incompliment  d’allò  disposat  a  la  normativa  esmentada serà sancionat  conforme al
règim disciplinari  d’aplicació,  sense perjudici  de  l’executivitat  de  la  incompatibilitat  en  que
s’hagi incorregut.

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter
molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
12. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de
la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat.

Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL
l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Reconèixer  la  compatibilitat  entre  l’activitat  principal  que  realitza  en  aquest
Ajuntament  la  senyora  Clara  Aurora  Rodríguez  López  amb  dues  activitats  privades
secundàries de caràcer docent: una com a docent col·laborador en la Universitat Oberta de
Catalunya i una altra com a docent adjunt en la Universitat Internacional de la Rioja, ambdues
durant el curs 2015-2016, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present
acord. 

SEGON.- Informar a la persona interessada que: 

- El reconeixement 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. 

- 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.

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

18  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL

PLA GENERAL SECTOR 5-07 MADOZ-ANTONI PUIGBLANC.

La  senyora  Núria  Calpe,  regidora  delegada  d’Urbanisme,  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,

presenta la proposta següent:

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 9 d’abril de 2015, va aprovar inicialment la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació en el sector 5-07 Madoz–Antoni Puigblanch, redactada i
promoguda per Gestión de Inmuebles Adquiridos,  SL,  Ana M. Martínez Llerena i  Manuela
García Carroza, com a propietaris de les tres finques privades incloses en el sector, amb les
següents prescripcions:

- Cal presentar les certificacions del Registre de la Propietat que acrediti la identitat del tots
els propietaris i titulars de drets reals durant els últims cinc anys, i els títols d’adquisició, i
del  Registre Mercantil  en cas de canvi de denominació o d’altra supòsit  d’UNICAJA a
Gestión de Inmuebles Adquiridos, SL.

- Cal  ajustar  l’alineació  del  pas  soterrat  previst  de  connexió  entre  els  edificis  terciaris,
alliberant la façana de la nova parcel·la residencial.

El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 28 d’abril de
2015, a La Vanguardia de 20 d’abril de 2015, al tauler d’edictes i a la web municipal. 

En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 

El  resultat  del  tràmit  d’evacuació  d’informes  a  altres  organismes  afectats  i  serveis  de
l’ajuntament, ha estat informe favorable de la Direcció General de Comerç, de 27 de maig de
2015,  i  amb prescripcions del  Servei de Mobilitat  de l’Ajuntament  conforme el  tram del  c.
Madoz davant el sector no sigui de plataforma única. 

Les  persones  promotores  han  presentat  les  certificacions  registrals  i  els  plànols  amb
l’alineació rectificada.

Ha estat acreditat que Ana M. Martínez Llerena i Manuela García Carroza, són propietàries de
les  finques  des  de  fa  més  de  cinc  anys,  i  que  Gestión  de  Inmuebles  Adquiridos,  SL és
propietària per aportació, segons acord d’augment de capital  de 26 de desembre de 2012
elevat  a escriptura pública,  de la  entitat  Caja Provincial  de Ahorros de Jaén avui  Unicaja
Banco, SA com a únic soci i propietari des de l’any 2004 per adjudicació de subhasta.

El servei tècnic municipal ha informat favorablement el projecte tècnic que incorpora l’ajust de
l’alineació del pas soterrat previst de connexió entre els edificis i el tractament diferenciat en
dos nivells de la vorera i la calçada del c. Madoz.
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Vist l’informe jurídic i tècnic; els articles 79, 96, 99, 100.4, 101.3 i DA 2a. del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 305/2006,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla
general d’ordenació en el sector 5-07 Madoz–Antoni Puigblanch, redactada i promoguda per
Gestión de Inmuebles Adquiridos,  SL, Ana M. Martínez Llerena i Manuela García Carroza,
amb les esmenes introduïdes arran dels informes emesos.

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

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.”

El  senyor  Francesc  Teixidó,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  anuncia  el  seu  vot

favorable. Felicitem l’equip tècnic municipal per haver aconseguit una molt bona solució a un

problema que ja feia massa que durava.

La  senyora  Montse  Morón,  portaveu  del  grup  municipal  VOLEMataró,  manifesta  la  seva

abstenció en aquest punt. Ens agradaria haver pogut debatre els usos d’aquest immoble, que

fossin una mica més socials, més enfocats a economies sostenibles, per anar creant un altre

model  de  societat  i  d’economia.  També  voldríem  que  es  donés  suport  a  propostes

cooperativistes o a la petita empresa. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

19  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A S.S.L., PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B , UNA

SANCIÓ DE 500,00  EUROS PER LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 7.3.B I UNA SANCIÓ DE 300,51 EUROS PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA

DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.

013)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de  19  de  gener  de  2015,  es  va  incoar  expedient
sancionador a Sandra del Socorro Sarabia Lamadrid, per la comissió d’una infracció
en matèria de Gossos considerats  potencialment  perillosos,  posada de manifest  a
través de l’acta número C14/29905,  aixecada en data 17 d’octubre de 2014 a les
18:15 hores pels Agents de la Policia Local número 3338 i 3398, referent al Carrer de
Pompeu Fabra, 61 de 08303 Mataró.
SEGON.- En data 5 de març de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
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TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Sandra
del  Socorro  Sarabia  Lamadrid,  en  data  27  de  març  de  2015,  i  es  comunicà  als
interessats/des el termini corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Sandra del Socorro Sarabia Lamadrid,
en  data  7  d’abril  de  2015,  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 Sarabia en data 7 d’abril de 2015, presenta un escrit manifestant que ha
rebut una proposta de resolució de l’Ajuntament de Mataró, de l’expedient SJAVP-
2015/00013-GP, en virtut de la qual se li vol imposar una multa d’elevada quantia.
Que la senyora Sarabia manifesta que desconeixia  la  raça de l’animal  de la seva
propietat, que el veterinari va posar a la cartilla del gos que aquest era un gos de raça
Bòxer barrejat amb Labrador, i que aquesta mena de gossos no han de portar morrió
ni tenir llicència per portar-los.  Que van ser els agents de la Policia Local, els que en
el moment d’aixecar l’acta van informar a la  senyora Sarabia que aquest  gos que
portava  era  un  gos  de  raça  considerada  potencialment  perillosa,  i  que  havia  de
regularitzar  la  situació  de  l’animal  i  que  li  anaven  a  obrir  expedient  sancionador.
També manifesta que els agents li van dir que quan fes tots els tràmits per regularitzar
la situació de l’animal, es procediria a arxivar l’expedient.
Que quan va portar el gos al veterinari per posar-li el microxip, aquest va corregir la
cartilla sanitària de l’animal i va posar que era de raça American Staffordshire barrejat
amb Labrador.
També  manifesta  la  senyora  Sarabia,  que  en  cap  moment  va  dir  als  agents
denunciants que el seu gos fos un Pit bull, i que el pes del gos el dia dels fets no era
de 35 kgs, com consta a l’acta aixecada pels agents denunciants.
Per totes les seves al·legacions, sol·licita l’arxiu de l’expedient o en el seu defecte,
que es moderi la quantia de la sanció.
Per tal de contrastar les al·legacions presentades, en data 30 d’abril de 2015 es va
demanar informe als agents actuants.
L’agent Tip 3398 ha emès informe, manifestant que va ser la senyora Sarabia la que
va manifestar que el gos de la seva propietat era una barreja de Pit bull amb American
Stanfforshire  amb  Labrador,  per  la  qual  cosa  es  considera  un  gos  potencialment
perillós.  Per tot això, l’agent es ratifica en la seva denuncia.
S’ha  constatat  que  la  persona  denunciada  no  ha  sol·licitat  la  llicència  per  a  la
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
En aquest  sentit  s’ha  de fer  referència  en aquest  expedient  a l’informe emès pel
Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Participació i Atenció a les Persones, de 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
aquest 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
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terceres persones que condueixin aquests animals pels llocs i espais públics, i que
per  no  ser  propietaris  o  posseïdors,  no  se’ls  exigeixin  els  mateixos  requisits  i
capacitats per garantir el maneig, manteniment i domini adequats.
Tenint en compte les al·legacions presentades i l’informe emès pe l’agent denunciant,
aquesta part no pot estimar les al·legacions presentades.
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 C14/29905, aixecada en data 17 d’octubre de 2014 a
les 18:15 hores pels Agents de la Policia Local número 3338 i 3398, referent al Carrer
de Pompeu Fabra, 61 de 08303 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:
Que els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos
considerat potencialment perillós al carrer Pompeu Fabra, 63, concretament un gos de
raça Pit bull.
Que aquest  gos  s’havia  apropat  bruscament  a  un  nen  i  aquest  s’havia  espantat,
cridant l’atenció del patrulla que passava pel lloc dels fets.
Que en aquest carrer hi havia gran concurrència de persones i nens.

Es complien les condicions següents:

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

3. Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Sandra del Socorro Sarabia Lamadrid

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.

2. 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.
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3. 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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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.-  Desestimar  les al·legacions formulades per  Sandra del  Socorro Sarabia
Lamadrid, pels motius recollits en la part expositiva del present acord.

SEGON.-  Imposar  una  sanció  de  2.404,05  euros  a  Sandra  del  Socorro  Sarabia
Lamadrid, 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  500,00  euros  a  Sandra  del  Socorro  Sarabia
Lamadrid, 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  Sandra  del  Socorro  Sarabia
Lamadrid, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.”
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, afegeix que el seu grup

lluita  per  una  gestió  més  impulsora  d’una  reeducació  cívica,  més  informació,  promoció  i

habilitació d’espais públics per a aquests animals. Aquesta política sancionadora té molt de

recaptadora  però  poc  d’efectiva  per  la  convivència.  No  dóna  resposta  a  les  necessitats

plantejades  i  caldria  buscar  formes  més  eficients  i  altres  alternatives  per  a  tothom.  Ens

agradaria saber on van destinades aquestes recaptacions. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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20  - IMPOSAR  UNA SANCIÓ  DE  300,51  EUROS  A A.F.V.,  PER  LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA

DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  (EXP

016/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de  19  de  gener  de  2015,  es  va  incoar  expedient
sancionador  a Aleix Florido Ventura, per la comissió d’una infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número 824925/14, aixecada en data 31 d’octubre de 2014 a les 15:45 hores pels
Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de
l’ABP  de  Mataró  número  6223  i  6551,  referent  a  la  Ronda  de  Mossèn  Jacint
Verdaguer de Mataró.
SEGON.- En data 30 de març de 2015 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 Aleix Florido Ventura, en data 8 d’abril de 2015. 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 27 d’abril de 2015), 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 824925/14, aixecada en data 31 d’octubre de 2014 a
les 15:45 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
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Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent a la Ronda de
Mossèn  Jacint  Verdaguer  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 a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a una plaça de sorra de l’interior del Parc Central
i  aprop  de  la  Ronda  Mossèn  Jacint  Verdaguer,  concretament  un  gos  de  raça
Rottweiler.
Es complien les condicions següents:

Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Aleix Florido Ventura

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment
vigent i concretament consisteixen en:
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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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:
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ÚNIC.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Aleix Florido Ventura, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

21  - IMPOSAR  UNA SANCIÓ  DE  300,51  EUROS  A Y.D.L.,  PER  LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA

DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  (EXP

380/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

 “ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 8 de maig de 2015, es va incoar expedient sancionador
a Yolanda Domingo Labarta, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/8782, aixecada en data 16 de març de 2015 a les 13:05 hores per l’Agent de la
Policia Local número 2468, referent al Parc de Cerdanyola de Mataró.
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SEGON.- En data 5 d’agost de 2015 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 Yolanda
Domingo Labarta, en data 17 d’agost de 2015, 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 C15/8782, aixecada en data 16 de març de 2015 a les
13:05  hores  per  l’Agent  de  la  Policia  Local  número  2468,  referent  al  Parc  de
Cerdanyola de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa al
Parc de Cerdanyola, concretament un gos de raça Rottweiler.
Es complien les condicions següents:

Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Yolanda Domingo Labarta

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment
vigent i concretament consisteixen en:
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
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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, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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  300,51  euros  a  Yolanda  Domingo  Labarta,  per  la
comissió  d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.d  en  matèria  de  Gossos considerats
potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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22  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS A G.D.P.P.,  PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA

DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.  (EXP

381/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Gisela Dayanara Pionce Panachana, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/8970,
aixecada en data 17 de març de 2015 a les 23:58 hores per la Policia Local número 3668,
3778 i 3838, referent al Carrer de les Agudes, 18 de 08303 Mataró.
SEGON.- En data 5 de juny de 2015 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 Gisela Dayanara
Pionce Panachana, en data 15 de juny de 2015, 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 C15/8970, aixecada en data 17 de març de 2015 a les 23:58
hores per la Policia Local número 3668, 3778 i 3838, referent al Carrer de les Agudes, 18 de
08303  Mataró,  es  desprenen  uns  fets  que  són  constitutius  d’una  infracció  en matèria  de
Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa al carrer
Agudes, concretament un gos de raça Bull Terrier.
Es complien les condicions següents:

Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Gisela Dayanara Pionce Panachana
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment  vigent  i
concretament consisteixen en:
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 Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 200,51 euros a Gisela Dayanara Pionce Panachana, per la
comissió  d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.d  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

23  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,50 EUROS A A.E.M., PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B I UNA

SANCIÓ DE 200,51 EUROS,  PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 383/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Abdelmalek El Mouden, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment  perillosos,  posada de manifest  a través de l’acta número P15NGP0060001,
aixecada en data 27 de febrer de 2015 a les 08:06 hores pels Agents de la Policia  Local
número 1888 i 3658, referent a la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona de Mataró.
SEGON.-  En  data  21  de  juliol  de  2015  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 Abdelmalek
El Mouden, en data 10 d’agost de 2015. 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 l’Estat (BOE de
data 18 d’agost de 2015), 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
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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 P15NGP0060001, aixecada en data 27 de febrer de 2015 a les
08:06 hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i 3658, referent a la Plaça d’Alfred
Opisso i Cardona 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  a  la  persona  denunciada  portant  un  gos  de  raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça American
Stanford.
El propietari d’aquest animal  és el senyor Juan Manuel Avilés Passi i té la llicència municipal
pertinent des del 13 d’abril del 2013.
Es complien les condicions següents:

4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

5. Portar el gos deslligat a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Abdelmalek El Mouden

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

4. 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.

5. Trobar-se  el  gos  potencialment  perillós  en  llocs  públics  no  subjecte  amb  una  cadena,
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
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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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 2.404,50 euros a Abdelmalek El Mouden, 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 200,51 euros a Abdelmalek  El  Mouden,  per la comissió
d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.d  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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24  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A H.M.C., PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA

SANCIÓ  DE 500,00  EUROS  PER  LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 7.3.B, UNA SANCIÓ DE 400,51 EUROS  PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E I UNA SANCIÓ

DE 600,00  EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A

L’ARTICLE  13.2.B  EN  MATÈRIA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.384/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig  de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Héctor Méndez Custodio, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/1477, aixecada
en data 14 de gener de 2015 a les 21:35 hores pels Agents de la Policia Local número 2958 i
3138, referent al Parc de Cerdanyola de Mataró.
SEGON.- En data 5 de juny de 2015 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 Héctor Méndez
Custodio,  en  data  15  de  juny  de  2015,  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 C15/1477, aixecada en data 14 de gener de 2015 a les 21:35
hores pels Agents de la Policia Local número 2958 i 3138, referent al Parc de Cerdanyola de
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:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a una
zona enjardinada del Parc de Cerdanyola, concretament un gos de raça Rottweiler.
Es complien les condicions següents:

6. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

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

9. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Héctor Méndez Custodio

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. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil;  suposa una infracció greu recollida a
l’article  7.3  de  la  Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats
potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com
a condició  indispensable  per  a  la  tinença  i  la  posterior  inclusió  en el  Registre  censal  de
l’Ajuntament,  la  contractació,  per  part  dels  propietaris  de gossos potencialment  perillosos,
d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.

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

9. 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.
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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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 Héctor Méndez Custodio, 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 500,00 euros a Héctor Méndez Custodio, 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 400,51 euros a Héctor Méndez Custodio, per la comissió
d’una  infracció  greu  a  l’article  7.3.e  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment
perillosos.

QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a Héctor Méndez Custodio, per la comissió
d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.b  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
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Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

25  - IMPOSAR  UNA SANCIÓ  DE  300,51  EUROS  A J.A.T.,  PER  LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA

DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT  PERILLOSOS.

(EXP.386/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Jaume Aguilera  Trives,  per  la  comissió  d’una  infracció  en matèria  de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 14672/15, aixecada en
data 6 de gener de 2015 a les 11:35 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits
a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent a La
Riera, 25 de 08302 Mataró.
SEGON.- En data 5 de juny de 2015 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 Jaume Aguilera
Trives, en data 17 de juny de 2015, 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:
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Del contingut de l’acta número 14672/15, aixecada en data 6 de gener de 2015 a les 11:35
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana
de  l’ABP de  Mataró  número  6223  i  6551,  referent  a  La  Riera,  25  de  08302  Mataró,  es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa per La
Riera, concretament un gos de raça Mastí.
Es complien les condicions següents:

Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Jaume Aguilera Trives

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment  vigent  i
concretament consisteixen en:
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 Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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:
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ÚNIC.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Jaume Aguilera Trives, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

26  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A D.M.G., PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA

SANCIÓ DE 400,00  EUROS PER LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 7.3.B, UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS PER LA

COMISSIÓ  D’UNA  INFRACCIÓ  GREU  A  L’ARTICLE  13.2.D  I  UNA

SANCIÓ DE 600,00  EUROS PER LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 13.2.B EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.387/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig  de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Daniel Molina González, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/35800, aixecada
en data 5 de desembre de 2014 a les 09:15 hores pels Agents de la Policia Local número
1998 i 3758, referent al Carrer de Marià Ribas i Bertran de Mataró.
SEGON.-  En  data  19  de  juny  de  2015  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  Daniel
Molina  González,  en data 10 d’agost  de 2015.  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 l’Estat (BOE de
data 18 d’agost de 2015), 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 C14/35800, aixecada en data 5 de desembre de 2014 a les
09:15 hores pels Agents de la Policia Local número 1998 i 3758, referent al Carrer de Marià
Ribas i  Bertran de Mataró,  es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La  persona  denunciada  portava  un  gos  de  raça considerada  potencialment  perillosa  pels
carrers de Marià Ribas i Jaume Comas i Jo, concretament el gos era 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.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Daniel Molina González
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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.

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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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 Daniel Molina González, 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 Daniel  Molina González,  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 Daniel Molina González, 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 Daniel  Molina González,  per la  comissió
d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.b  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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27  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.405,05 EUROS A J.M.C.,  PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA

SANCIÓ DE 400,00  EUROS PER LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 7.3.B, UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS PER LA

COMISSIÓ  D’UNA  INFRACCIÓ  GREU  A  L’ARTICLE  13.2.D  I  UNA

SANCIÓ DE 600,00  EUROS PER LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 13.2.B EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.389/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 8 de maig de 2015, es va incoar expedient sancionador a Javier
Martínez  Cazorla,  per  la  comissió  d’una  infracció  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/08445, aixecada
en data 13 de març de 2015 a les 11:15 hores pels Agents de la Policia Local número 3608 i
3658, referent al Carrer de Pablo Ruiz Picasso de Mataró.
SEGON.-  En  data  19  de  juny  de  2015  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  Javier
Martínez Cazorla,  en data 10 d’agost  de 2015.  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 l’Estat (BOE de
data 18 d’agost de 2015), 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.
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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 C15/08445, aixecada en data 13 de març de 2015 a les 11:15
hores pels Agents de la Policia Local número 3608 i 3658, referent al Carrer de Pablo Ruiz
Picasso de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos.

Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La  persona  denunciada  portava  un  gos  de  raça considerada  potencialment  perillosa  pels
carrers  de  Pablo  Picasso  i  l’Avinguda  del  Perú,  concretament  un  gos  de  raça  American
Stanford.
Es complien les condicions següents:

14. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

15. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

16. Portar el gos sense morrió a la via pública.

17. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Javier Martínez Cazorla

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

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. 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.

16. 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.

17. 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
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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 Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 2.405,05 euros a Javier Martínez Cazorla, 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 Javier Martínez Cazorla,  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 Javier Martínez Cazorla, 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 Javier  Martínez Cazorla,  per la comissió
d’una  infracció  greu  a  l’article  13.2.b  en  matèria  de  Gossos  considerats  potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

28  - IMPOSAR  UNA  SANCIÓ  DE  2.405,05  EUROS  A F.J.,  PER  LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B I UNA

SANCIÓ  DE 300,51  EUROS  PER  LA COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ

GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.(EXP.390/15)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.-  Per  Providència  de 8 de maig  de 2015,  es va incoar  expedient  sancionador  a
Fouad  Jaadouni,  per  la  comissió  d’una  infracció  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número c15/8118, aixecada en
data 10 de març de 2015 a les 17:00 hores pels Agents de la Policia Local número 3598 i
3448, referent al Camí de Les Vinyes d’En Sumells de Mataró.
SEGON.- En data 5 d’agost de 2015 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  Fouad
Jaadouni,  en  data 13 d’agost  de 2015.  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 l’Estat (BOE de
data 18 d’agost de 2015), 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
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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 c15/8118, aixecada en data 10 de març de 2015 a les 17:00
hores pels Agents de la Policia Local número 3598 i 3448, referent al Camí de Les Vinyes
d’En Sumells de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la via
pública, concretament un gos de raça Dog argentí.
Es complien les condicions següents:

18. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

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

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Fouad Jaadouni

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

18. 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.

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

SANCIONS APLICABLES:
L’article  7  de  la  Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats
potencialment  perillosos  en  relació  a  l’article  11 de  la  mateixa  llei,  estableix  que  podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,  una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1,
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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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 2.405,05 euros a Fouad Jaadouni, 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 300,51 euros  a  Fouad Jaadouni,  per  la  comissió  d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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29  - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 300,51 EUROS A C.M.C.,  PER LA

COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA

DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT  PERILLOSOS.

(EXP.873/14)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 19 de gener de 2015, es va incoar expedient sancionador a
Claudia  Mas  Capeta,  per  la  comissió  d’una  infracció  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/20289, aixecada
en data 21 de juliol de 2014 a les 21:05 hores pels Agents de la Policia Local número 9759 i
3918, l’acta número C14/27924, aixecada en data 30 de setembre de 2014 a les 20:30 hores
pels Agents de la Policia Local número 3598 i 3618 i l’acta número C14/28623, aixecada en
data 6 d’octubre de 2014 a les 15:55 hores pels Agents de la Policia Local número 3928 i
9789, referents al Carrer del Pla de Bages de Mataró.
SEGON.-  En  data  25  de  març  de  2015  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 Claudia Mas
Capeta,  en  data  14  d’abril  de  2015.  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 27 d’abril  de 2015), 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 C14/20289, aixecada en data 21 de juliol de 2014 a les 21:05
hores pels Agents de la Policia Local número 9759 i 3918, l’acta número C14/27924, aixecada
en data 30 de setembre de 2014 a les 20:30 hores pels Agents de la Policia Local número
3598 i 3618 i l’acta número C14/28623, aixecada en data 6 d’octubre de 2014 a les 15:55
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hores pels Agents de la Policia  Local número 3928 i 9789,  referents al Carrer del Pla de
Bages 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  denunciats  van  observar  com  la  persona  denunciada  portava  uns  gossos
considerats potencialment perillosos a la via pública.
El dia 21/07/14 portava un gos de raça Stafforshire i un altre de raça American Stafforshire
Terrier sense morrió, al Carrer del Pla de Bages.
El dia 30/09/14  portava un gos de raça American Stafforshire Terrier sense morrió al carrer del
Pla de Bages i el dia 6/10/14 portava un gos de raça Pit bull  deslligat i  sense morrió a la
cantonada del carrer del Pla de Bages amb el carrer Penedès.
Es complien les condicions següents:

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

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Claudia Mas Capeta

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment  vigent  i
concretament consisteixen en:
Portar el  gos deslligat  i  sense morrió a la via pública,  a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3  de  Llei  10/1999,  de  30  de  juliol,  sobre  tinença  de  gossos  considerats  potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general
els  gossos  considerats  potencialment  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.

88



En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.

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 300,51 euros a Claudia Mas Capeta, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la

Candidatura  d’Unitat  Popular  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS

MUNICIPALS  DE  LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  I

CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA,  EN  NOM  DE  LA

PLATAFORMA  CIUTADANA  PRESERVEM  EL  LITORAL,  PER
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IMPULSAR  UN  NOU  MODEL  DE  GESTIÓ  DEL  LITORAL  I  LA

REGENERACIÓ DE LES PLATGES.

La senyora Carme Polvillo,  regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,

presenta la proposta de resolució següent:

“Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més de
mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports esportius mal dissenyats i la
sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques amb la disminució de les
aportacions d'aigües i sediments han suposat una regressió de les platges i un perjudici a les
infraestructures costaneres.

Paral·lelament,  les  intervencions  de  regeneració  amb  dragues  i  espigons han  implicat  la
regressió dels  alguers,  l'alteració periòdica  dels  ecosistemes marins -perjudicant  greument
l'activitat pesquera-,una modificació de la morfologia de la costa i una sobreexplotació de les
pedreres de la Serra de Marina. 

Recentment, el Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente ha fet públic un nou
pla  d’actuacions al  litoral  del  Maresme conegut  com a “Informe Técnico de Estrategia  de
Actuación en el Maresme”. 

Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l’extracció de sorres del fons marí i
la  modificació  de la  morfologia del  litoral  amb la construcció d’espigons;  obviant  una visió
global i la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a les conques,
els compromisos de by-pass incomplerts pels ports esportius i la necessitat d'una participació
dels diversos agents del Territori.

Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d’impacte mediambiental ni cap consulta a la
ciutadania ni a les institucions de la comarca, s’imposa un projecte de gran abast, amb grans
costos econòmics públics, que pot modificar per sempre la morfologia de la nostra costa, que
no assegura la regeneració de les platges i que hipoteca la política d'ordenació del litoral.

Per tot  plegat,  el Grup Municipal  de la Candidatura d’Unitat  Popular  (CUP), en nom de la
Plataforma  Ciutadana  Preservem  el  Litoral,  proposa  al  Ple  Municipal  de  l’Ajuntament  de
Mataró l’aprovació dels acords següents:

1. L’Ajuntament de Mataró s'adhereix al Manifest per un nou model de gestió del litoral.

2. L’Ajuntament  de Mataró  exposarà  al  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación i  Medio
Ambiente:

a. La preocupació per les mancances del pla d’actuacions al litoral del Maresme 
conegut com a “Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme”. 

b. L’oposició a la recent actuació de la draga, aprovada per Acord del Consell de 
Ministres el 17 d’abril i publicada al BOE Nº 110, del 8 de maig de 2015, Sec III 
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pàgina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-
5151.pdf), pels motius que s’exposen a continuació:

i. Primer: per ser aprovada per decret d’urgència pel que s’exclou 
explícitament el tràmit d’avaluació ambiental.

ii. Segon: per no haver-hi un període d’exposició pública i no permetre 
al·legacions.

3. L’Ajuntament de Mataró acorda demanar  al Ministerio de Agricultura,  Alimentación i
Medio Ambiente la suspensió i moratòria de les actuacions derivades del pla esmentat,
en  els  termes  que  es  planteja  actualment  ja  que  aquest  informe  basa  la  majoria
d’actuacions  en  dragats  i  moviments  de  sorres,  la  fixació  de  la  sorra  per  mitjà
d’espigons, la qual cosa representa un retorn a la situació prèvia al 1986, abans de la
primera regeneració i, per tant, en lloc d’abordar les causes de la problemàtica de la
regressió  del  litoral  proposa  aplicar  pedaços  provisionals  sobre  les  seves
conseqüències.

4. L’Ajuntament de Mataró instarà al Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de
Catalunya  a través dels  diversos organismes implicats,  al  Ministerio  de Agricultura,
Alimentación i MedioAmbiente i, si s'escau els consells comarcals del Vallès Oriental i
la Selva (com a conques afectades) a iniciar un procés destinat a l’elaboració d’un Pla
del Litoral on s’impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són coneixedors
i tenen poder de decisió sobre el territori.

5. L’Ajuntament de Mataró aposta per la creació de la “Taula per la gestió del Litoral del
Maresme”, amb l’objectiu de dissenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la
sostenibilitat del territori i on s’hi integrin pescadors, sector turístic, tècnics i científics
(biòlegs,  ambientòlegs,  geòlegs,  oceanògrafs),  centres d’investigació i  universitats,  i
també les administracions per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del
Maresme.

6. L’Ajuntament de Mataró exigirà el compliment de les actuacions als ports amb by-pass
de sorres, tal  i  com s’estableix a la legislació i  que actualment no s’estan duent  a
terme.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. José Mauricio Pulido, en

representació  de  l’Associació  Cultural  Félix  Cucurull,  qui  expressa  que  portem  29  anys

d’errors en la lluita contra l’agressió del litoral del Maresme, els quals han produït greus danys

al mediambient marí. Tots hem vist com en aquests anys han desaparegut totes i cadascuna

de les platges, que s’han hagut de regenerar en diverses ocasions. I s’ha llençat diner públic.

S’ha de posar fre als errors de sempre i demanem que la ciutat de Mataró s’adhereixi a la

nostra plataforma.
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El senyor  Esteve Martínez,  portaveu del grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra  Unida  i  Alternativa,  s’hi  suma.  De fet,  les  conclusions  a les  que arriba  aquesta

proposta i els seus acords han estat avalats per la nostra formació a nivell local i comarcal, i

fins i tot a nivell nacional. 

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

recorda que fa més de vint anys que s’intenta donar una solució al tema. A principis de l’any

2000 el Secretari General de Costes, el Sr. Trigueros, al Consell Comarcal del Maresme va

demanar  als  ajuntaments  que  li  diguessin  què  podien  fer  en  un  moment  en  què

econòmicament es podien fer coses, però al territori no hi havia manera de posar-se d’acord.

Abans, vostè, quan ha parlat d’una declaració institucional, ha dit que el meu grup no hi era,

perquè enteníem que s’estava fent una excepció al reglament del qual ens hem dotat tots.

Aquesta moció no deixa de ser una excepció més, perquè no és una proposta de resolució,

sinó una declaració institucional en tota regla, ja que l’Ajuntament de Mataró no ha de fer res.

Jo vaig demanar que se’n parlés aquí, doncs em sembla un tema interessant, i crec que hi ha

algunes coses a la moció que no es poden deixar passar, perquè, entre d’altres, falten a la

veritat  i  perquè  demostren  un  profund  desconeixement  i  una  manca  de  lectura  del  Pla

d’Estratègia al qual es fa esment. 

Aquesta discussió no l’hauríem de tenir aquí, sinó que se n’hauria d’haver parlat a la Junta de

Portaveus. Hem fet una excepció a la norma, com tots vam coincidir. 

Dir  també que és una moció en cadena que està presentant la CUP als ajuntaments que

donen al litoral, com tantes altres. 

Si algú s’hagués llegit el Pla d’Estratègia, allà es diu que un dels elements d’erosió important

és el ferrocarril i els espigons que s’han de fer contínuament per protegir les vies i que són

alguns dels impediments. Resulta curiós que això no s’esmenti. 

Es parla també que l’extracció modificaria la fesomia del litoral. Aquí no hi ha més remei. O

tirem els ports, els pisos i les cases construïdes a terra o hi donem una solució definitiva.

Recordo intents de solució de fa més de vint anys i ningú no ha donat una solució definitiva.

Les soluciones al nostre entendre són les que es proposen aquí. 
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Al Pla es parla com a mínim de 23 estudis, però dels 23 estudis importants n’assenyala 6. Un

d’ells, “L’estat de la zona costanera de Catalunya”, realitzat el 2008 pel Centre Internacional

d’Investigació dels Recursos Costaners de la Generalitat de Catalunya. Un altre, “El projecte

constructiu  del  dragat  dels  ports  de  Catalunya”,  encarregat  per  la  pròpia  Generalitat  a

l’empresa Sener. Un tercer, “Projecte ambiental del projecte constructiu del dragat dels ports

de Catalunya”, també encarregat per la Generalitat i realitzat per l’empresa Litoral Consult. Un

altre, “Projecte de transvasament d’arenes a ponent del port d’Arenys”, realitzat per l’empresa

Prointech. “L’elaboració dels mapes de perillositat i risc requerits pel RD 2010” (no governava

el PP), realitzat per l’empresa KV Consultores per al Ministeri d’Agricultura. “Les condicions

d’adscripcions als ports del Maresme”, etc. I com a molt importants, l’any 2004 hi ha estudis

d’impacte ambiental realitzats per la Universitat  de Cantàbria i la Universitat  Politècnica de

Catalunya...  Hi  ha 23 estudis  que lliuraré als  senyors de la  CUP i  als  Ciutadans.  A més,

consten. És veritat que és un document farragós que té 180 pàgines, però s’ha de llegir.

El que em sembla una mica escandalós és dir que no s’ha consensuat amb el territori. Aquest

pla es va presentar el 27 de febrer del 2015 i en la presentació hi havia el Sr. Pablo Saavedra,

Director General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar; representants de la Generalitat i del

Consell Comarcal i tots els alcaldes de la comarca de municipis amb façana litoral. Hi ha una

nota de premsa penjada al web del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient on s’explica qui hi

havia present. Per tant, sí que se n’ha parlat amb el territori. També hi havia la Sra. Maria

Toledano —que de segur que els rebria encantada—, el Sr. Agustí Serra, Director General

d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat... 

Per tant, tenim dues possibilitats: continuem deixant que hi hagi llevantades i se’ns emportin la

platja cada vegada, o donem solucions. 

Per cert, l’actuació que va fer el Ministeri a Malgrat va ser a demanda de l’Ajuntament de

Malgrat.  El  Ministeri  fa centenars d’actuacions com aquesta al llarg de la costa espanyola

durant l’any.

Podem  continuar  llençant  diners,  com  diu  el  senyor  de  la  Plataforma,  o  d’una  vegada

entomem el problema i fem el que s’ha de fer, que és posar mesures suficients i necessàries.

Des de l’any 94 és un primer intent seriós, potser massa dilatat en el temps, potser podem

discutir si l’aportació de 30 milions + 20 és suficient o no, però és la primera vegada que hi ha

un pla seriós per donar solució a aquest  tema. Davant  d’un intent  de donar solució a un

problema que fa tant que dura no podem estar-hi en contra. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia el seu suport tot

i que coincideix amb algunes de les coses que ha dit el Sr. López. És veritat que sí que hi ha

uns estudis, etc., però estem d’acord amb la preocupació que hi ha pel tema de les platges.

Pensem que és molt difícil portar a terme, per temes econòmics, solucions com el bypass,

però sí que ens agradaria que això fos un tema de discussió molt profund amb tots els agents

socials. Caldria que s’hi impliqués tota la comarca.  

El  senyor Francesc Teixidó,  portaveu del grup municipal  d’ERC-MÉS, diu que el  seu grup

votarà favorablement a la proposta. Com s’ha dit anteriorment, després de tants anys d’aplicar

solucions puntuals, si ara agaféssim i actualitzéssim tots els valors que ens hem gastat i els

situéssim a l’any 86 segurament la quantitat de diners hagués donat per fer un altre tipus de

projecte. Aquesta vegada és cert que hi ha un pla, però nosaltres pensem, tant a Masnou,

com a Arenys o a Pineda, que el territori ha d’intervenir una mica més en aquesta gestió i

mirar de millorar aquesta solució definitiva.

La  senyora  Núria  Calpe,  regidora  delegada  d’Urbanisme,  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,

manifesta que com a govern no pot donar suport a la proposta plantejada per diferents motius:

En primer lloc, perquè estan plantejant una qüestió referent a una gestió del territori sobre la

qual  a  nivell  municipal  no tenim cap competència,  ni  tan  sols  l’administració  autonòmica,

perquè és una competència estatal. Per tant, qualsevol acord que s’adopti a nivell municipal

per actuar en aquest àmbit no es podrà portar a terme. 

Tampoc podem donar suport a la proposta perquè justament aquest pla d’actuació, com ha

explicat el Sr. López, al Maresme és el fruit d’un treball durant aquests darrers quatre anys, en

què han intervingut amb consens tots els municipis del Baix Maresme, el Consell Comarcal, la

Direcció  General  de  Territori,  la  Direcció  de  Transports  i  Mobilitat  i  també  el  Ministeri

d’Agricultura i Medi Ambient. Des del 2012 tots els municipis i per primera vegada després de

més de vint anys vam aconseguir, conjuntament amb la Generalitat,  arribar a un consens

sobre quines eren les solucions per a les nostres platges, més enllà del fet d’abocar i dragar

sorra —que no és una solució definitiva per preservar algunes platges del Maresme—. Per
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primer cop a la història tots els municipis  ens vam posar d’acord amb voluntat de buscar

solucions  duradores  i  es  van  generar  dos  informes  que  estan  a  la  seva  disposició.  Són

documents  de  la  Generalitat  amb  l’assessorament  de  la  UPC  i  el  Centre  Internacional

d’Investigació dels Recursos Costaners i els tècnics de la Generalitat.

El primer dels informes (2012) feia un estudi històric dels diversos trams de la costa del Baix

Maresme i es detectava en quins trams es produeixen problemàtiques que cal resoldre. 

El segon, de febrer del 2013, estableix quines actuacions cal realitzar en cadascun dels trams

afectats, en quins trams és prioritari actuar i quines actuacions són necessàries amb voluntat

de trobar una solució duradora més enllà de la draga de sorra. 

Aquests dos informes, que són documents públics del Departament de Territori i Sostenibilitat,

són el que igualment vam haver de consensuar com a territori amb el Ministeri, perquè és el

que té la competència per actuar i pagar. 

La primera de les actuacions que es contemplen a l’informe segon és una actuació a Montgat,

on el mateix informe preveia la necessitat primer de fer una aportació de sediment i després

unes  obres  de  retenció  ja  siguin  paral·leles  o  perpendiculars  a  la  costa.  Aquest  projecte

d’actuació i el pla d’inversions es va signar entre el Ministeri, la Generalitat, tots els municipis

que hi vam intervenir i el Consell Comarcal el passat 27 de febrer del 2015. En aquest pla

d’inversions el Ministeri feia una projecció d’intervenció a deu anys amb una inversió de 50

milions d’euros. Ens pot agradar més o menys el termini i la inversió, però ara com ara és la

que està planejada. Tot això va ser fruit de quatre anys de treball de consens entre tots els

municipis per buscar solucions duradores. 

Per tant, com he exposat, no podem donar suport a aquesta proposta, que pretén que aquest

Ajuntament es tiri enrere de tot allò ja consensuat amb la resta de municipis del Maresme.

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido

de la Ciudadanía, respon al Sr. López que és cert que és una moció en cadena, però això no

vol dir res. El que significa és que hi ha un moviment social, una plataforma oberta on hi ha

persones apolítiques, de la CUP, d’ICV, de Ciutadans, etc., persones del món de la pesca i

ciutadans en general compromesos amb la defensa del litoral. És una moció transversal, de

persones compromeses amb la natura i el medi ambient. Per sobre de tot som ciutadans del

planeta i  cal  estar compromesos amb el planeta,  i  nosaltres,  com a maresmencs, amb el

litoral, on hi ha espècies i un entorn que cal preservar de les agressions reiterades. 
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Ningú ha parlat de tirar a terra els ports, simplement estem dient que cal replantejar el tema

marítim sobre la base d’un treball de totes les forces i que s’escolti les persones que hi estan

implicades, com els pescadors, etc. 

Ningú parla de treure les platges, tampoc. Hi ha actuacions, més enllà d’això, que cal fer. 

El  que és  un  fet  és  que  portem 29  anys  gastant  centenars  de  milions  d’euros  en  llogar

dragues a Holanda,  etc.,  perquè després es buidin a la primera llevantada.  Aquesta és la

realitat. 

La Sra. Calpe diu que es va aprovar un pla. Però nosaltres plantegem que es torni a estudiar i

que es replantegi al Ministeri aquest pla. 

Respecte al tema de les competències, nosaltres hem aprovat aquí un munt de coses de les

quals no tenim competències i no ha passat res. Aquí potser no tenim competències però

estem afectats pel que està passant i d’alguna manera som responsables del que passa amb

les nostres praderies de posidònia o l’alguer. Ens hi volem implicar directament. L’únic que

volen els membres de la plataforma és que se’ls deixi prendre’n part, que s’escolti la seva

demanda i que hi hagi un compromís en la defensa del nostre litoral. A més, hi ha tot un sector

primari que en depèn. Per exemple, no és un producte oficialment reconegut, però de facto hi

ha el peix d’Arenys, que està a l’hostaleria. És a dir, que en som afectats directament i volem

implicar-nos-hi. 

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

respon que el peix d’Arenys és el sonso i va tenir l’honor d’ajudar que se’l reconegués en la

seva etapa de conseller delegat de Promoció Econòmica del Maresme. 

M’ha agradat el seu discurs i la seva conversió a l’ecologisme, Sr. Ferrando, però recordi que

l’he vist presentant el Mataró Marítim, que significava ampliar el port i treure sorra perquè hi

entressin vaixells més grans.

Per  últim,  jo  entenc  les  preocupacions  de  la  plataforma i  estic  d’acord  que  s’han  llençat

desenes  de  milions  d’euros  per  no  tenir  una  solució  definitiva.  Necessitem  una  solució

definitiva  participada  i  amb  molt  de  gust  vull  ajudar  la  gent  de  la  plataforma.  És  més,

m’ofereixo a fer d’intermediari si cal anar a Madrid a parlar amb la gent del Ministeri perquè

entengui la postura dels pescadors d’Arenys. El que faci falta, m’hi ofereixo personalment. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, lamenta

la  postura  de CIU,  tenint  en compte que a  la  resta  de poblacions  de la  comarca el  seu

posicionament ha estat de donar-hi suport. 

El Sr. Manuel Monfort, Secretari General,  indica que quan hi ha empat, el vot de qualitat

només es  fa  servir  per  imposar  el  SI a  la  proposta;  el  NO no necessita  vot  de  qualitat;

simplement no hi ha més vots favorables que contraris.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix el que acaba d’explicar el Sr. Secretari.

La proposta decau, doncs. Però acceptem l’oferiment del Sr. López per seguir treballant per

millorar o trobar la solució definitiva. També demanarem a la resta d’alcaldes de recuperar

aquest grup de treball.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 13,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i

corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: 13,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya (2).

Abstencions: Cap. 
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PRECS I PREGUNTES

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ

SOBRE EL TRANSPORT PÚBLIC.

La  senyora  Montse  Morón,  portaveu  del  grup  municipal  VOLEMataró,  presenta  el  prec

següent:

“Les comunicacions dins una ciutat moderna son un referent de progrés, bona convivència i
qualitat de vida, pels ciutadans i turisme de la ciutat.

 Es imprescindible la promoció del transport públic potenciat per l’ajuntament.

 A dades d’avui Mataró no té un pla de mobilitat aprovat i els esborranys que corren
deixen molt a desitjar per a una ciutat amb 125.ooo habitants en ple segle XXI. L’ajuntament
ha de ser responsable de implantar un pla integral de mobilitat, que es fonamenti en l’ús i
promoció de la bici i el transport públic, També es molt important la coordinació amb la resta
del transports públics aliens a l’ajuntament. 

 Cal recuperar les línies perdudes, retornar als horaris d’abans de la reestructuració,
tant al inici del servei com a l' acabament. Mantenir la freqüència de pas fixada en 15 minuts.
Com a Barcelona. Establir un servei nocturn mínim.

 Cal ampliar a zones no cobertes, com per exemple Tecnocampus i polígons o zones
comercials. Facilitar i promoure l’accés a les platges a l’estiu.

 Facilitar l'ús del transport públic a les persones amb diversitat de disfunció, per tant
eliminar les barreres arquitectòniques que calguin i els més de vint punts negres localitzats a
la ciutat. Afegir sistemes i elements necessaris que facilitin l’orientació de properes parades,
nombre de Bus etc.

 Revisar i ampliar les targetes donant l’oportunitat a les famílies nombroses amb menys
recursos,  nens en edat  escolar  ...Es a dir  fer  front  a aquesta situació de crisi  facilitant  la
mobilitat dels més vulnerables.

 Cal una estació central de Busos a Mataró que coordini tots els serveis de transport
públic, doni un millor servei pels usuaris, sense oblidar els treballadors.

 Cal garantir als treballador s una feina adequada amb els recursos adients, personal
de manteniment tot l’any, Retén de conductors, recuperar els drets perduts en els convenis.
Garantir el concurs públic, es a dir evitar renovar contractes de forma automàtica.

 Atès l' envelliment de la flota actual caldria posar en pràctica la llei i renovar els cotxes
actuals, ja que moltes unitats han sobrepassat la vida recomanada.

 Una ciutat turística amb ambició de progrés i amb l’ànim de voler sortir de la crisi actual
ha de generar i crear futur des de l’àmbit públic. L’ajuntament ha de fer un esforç i apostar
clarament  sense prejudicis  ni  por,  per  recuperar  si  cal  aquesta  gestió  i  garantir  totes  les
condicions necessàries i els drets anomenats al text. Hem de crear un pla director, sostenible,
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ambiciós, compromès amb la ciutadania i l’ecologia, tenim en compte que Mataró es una de
les ciutats més contaminades de Catalunya i les seves necessitat. Es l’hora d’un transport
públic de qualitat! Solidaria i adaptada a les circumstàncies econòmiques de la majoria social.

 El Grup Municipal de VOLEMataró sol·licita el govern el compromís de desenvolupar i
aprovar  un pla  de mobilitat  integral.(  Recordo  al  govern  que fa més de quatre  anys  que
aquesta ciutat es òrfena d’un pla de mobilitat).

 VOLEMataró Sol·licita o prega:

 Un pla de mobilitat complert i integral -en el sentit més ampli que inclogui :

 Una resposta ferma a les necessitats ecològiques, donant prioritat i l’espai necessari a
carrils bicis, vianants, usuaris...

 Prioritzar  dins  d’aquest  pla  a  les  persones  amb  diversitat  funcional,  vulnerabilitat
econòmica.  “nens  amb  edat  escolar”.  Gent  gran  i  joventut  amb  rendes  baixes  o  sense
recursos.

 Ateses les necessitats de la ciutat, cal un compromís ferm de promoció del transport
públic amb mitjans adequats i impulsar des de el consistori l’ús amb promoció i publicitat. Per
aconseguir l' optimització del mateix.

 Donada l'actual situació de crisis que ha comportat una pèrdua de drets laborals i per
tant del seu empobriment del actual conveni.  Cal treballar i donar suport per recuperar els
drets laborals i l’ajuntament ha de ser un exemple en totes les seves empreses o gestions.

 Cal fer un estudi dels valors ocults dels costos ocults que no queden recollits amb cap
estudi sobre l’ús de d’utilització del transport privat.”

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

Esquerra Unida i Alternativa, s’afegeix al prec com no pot ser d’una altra manera. Estem al

costat dels treballadors del comitè d’empresa del Mataró Bus i ens agradarà que comptin amb

nosaltres per a tot allò que necessitin. 

Dit això, es fa imprescindible el Pla de Mobilitat, que ja ve del mandat anterior. El govern de

CIU va ser incapaç d’elaborar-lo i hem de pensar que tenim una renovació pendent i propera

del contracte amb la companyia que explota el transport urbà a Mataró. Els temps se’ns tiren

al damunt. 

Demano al govern que comencem a fer un full de ruta amb un calendari sobre aquest Pla de

Mobilitat:  quan començarem a fer la primera trobada... Cal desenvolupar-lo com més aviat

millor; no el deixem per al final. El nostre grup municipal ja va exigir el Pla el mandat passat i

parlava d’un Pla de Mobilitat del segle XXI per a una mobilitat ecològica i sostenible. 
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Al senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, li

ha semblat d’una gravetat absoluta —si és cert— el que acaba de dir la Sra. Morón sobre que

hi ha una vaga a la nostra empresa de transport i que no se’ns hagi comunicat a la resta de

grups.

El senyor Francesc Teixidó,  portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, mostra el seu acord

amb el  grup  de  Volem  i  d’ICV. Ressaltar  la  necessitat  imperiosa  d’iniciar  aquest  Pla  de

Mobilitat tan imprescindible.  

El  senyor  Xavier  Caravaca,  portaveu  del  grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la

Ciudadanía,  anuncia  que  després  presentaran  una  pregunta  sobre  el  tema  de  l’autobús.

Tampoc no tenia notícia que hi havia una vaga. 

Finalment, aclarir que no hi ha hagut cap coordinació entre el prec de la Sra. Morón i la nostra

pregunta de després. 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

en primer lloc passa a contestar el prec i els punts presentats per la Sra. Morón, i després

contestarà a la pregunta del Sr. López respecte a la vaga dels treballadors del Mataró Bus. 

En primer lloc, parlaven al seu prec —que li accepto— del tema de la promoció del transport

públic per part del nostre govern i li  he de dir que estem d’acord. Ja s’està destinant una

dotació  econòmica  que  complementa  els  ingressos per  billetatge,  ja  que  aquest  tipus  de

serveis són deficitaris, com saben. Per tant, promoció de transport públic, sí.  

Quant al tema que Mataró no té Pla de Mobilitat aprovat, no és ben bé així. Hi ha un Pla de

Mobilitat vigent, aprovat el 27 d’abril del 2005. Però sí que és cert que s’avaluarà la proposta

per al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible que es redactarà i que està pendent d’aprovació i

que es farà un cop s’hagi renovat el Pacte per la Mobilitat, del qual se n’ha de revisar els

objectius, la qual cosa està prevista per al primer trimestre del 2016.

Sobre  la  recuperació  de  determinats  serveis  (cap  de  setmana,...),  aquesta  recuperació

requerirà aportacions econòmiques superiors, ja que al seu moment aquests serveis es van
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anul·lar perquè eren deficitaris. No obstant això, els avanço que per part del govern estan

valorant  la  recuperació  d’aquest  passatge,  perquè  entenem  que  s’està  produint  un  bon

comportament dels índexs d’inflació i carburants assolits, el que permetria millorar el servei.

Pel que fa als serveis nocturns, l’experiència del 2009 va demostrar que se’n feia poc ús. De

tota manera, es valorarà aquesta possibilitat d’ampliació. 

També em parlava de la possibilitat d’ampliar zones, com ara el TCM i el Rengle. Val a dir que

respecte al TCM hi ha dues parades properes, una és la línia 4 i l’altra la 8, que està a Porta

Laietana. Actualment al Rengle no hi ha una densitat de població que justifiqui ampliar aquest

recorregut, la qual cosa perjudicaria la freqüència. 

En referència a l’accés a polígons, l’any 2009 es va posar en funcionament la línia P que

permetia accedir-hi al matí, al migdia i a la tarda, i es van anul·lar per la poca demanda que hi

havia.  El  2010  es  va  fer  un  estudi,  el  Gesmopoli,  que  va  concloure  que  un  71%  dels

treballadors del polígon realitzava els viatges amb vehicle privat i l’altre 21%, a peu. 

Sobre l’accés a platges, a l’estiu es pot considerar que hi havia un servei adequat ja que

moltes línies havien arribat per proximitat a l’estació de Rodalies. 

Quant a l’adaptació dels autobusos, sí que estan adaptats. Tenim 143 parades i 75 tenen

plataforma  amb  ampliació  de  vorera  i  prefabricades,  i  39  s’estan  realitzant  al  carril  de

circulació. I li avanço que a mesura que puguem disposar de més augments pressupostaris

també estem davant la possibilitat de modificar la xarxa i les parades. 

Tot això ho haurem de debatre al Pacte de Mobilitat i als propers pactes de mobilitat urbana i

sostenible. 

Aprofito que estan aquí els treballadors del Mataró Bus per dir-los que per part del govern ens

sentim responsables que l’empresa concessionària respecti els seus drets laborals. A més,

que els concedeixin les garanties que la plantilla ha de tenir en el marc de contractació vigent.

Ja no és la primera vegada que ens hem reunit amb l’àrea. Tenim prevista una nova reunió el

14  d’octubre  amb el  cap  de  serveis,  on  parlarem del  tema dels  treballadors  i  les  seves

condicions, i també de la millora de tot el servei de mobilitat de la ciutat. 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, considera que la Sra.

Moreno s’ha deixat qüestions importants, com ara el parc de busos. Nosaltres creiem que és

molt necessari. 

101



Passen al voltant d’uns 3.000 estudiants cada dia del Rengle cap a Renfe i, per tant, alguna

cosa estem fent molt malament que aquesta gent no aprofita el transport públic. 

Volem participar en aquesta alternativa que suposadament s’està creant. Vostè ha dit que al

2005 es va aprovar l’actual Pla de Mobilitat i hem passat un mandat sense que es modernitzi,

la qual cosa deixa molt que desitjar. El Pla té moltes llacunes i no es contemplen moltes parts

importants de la ciutat. 

Hem d’anar pensant a canviar els busos. Vostè sap l’edat que tenen. 

Des de fa un temps, estem treballant conjuntament amb els treballadors una alternativa amb

diferents  grups municipals  (ERC,  ICV, Volem)  i  els  agents  socials.  Ens agradaria  que ho

tinguessin en compte i obrir una taula per treballar aquests temes.    

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

recorda que ha fet una pregunta però no se li ha contestat. És veritat que hi ha un conflicte

plantejat a la nostra empresa de bus? Per què no se’ns n’ha informat? 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

respon al Sr. López que el  govern desconeixia aquesta vaga. A data d’avui no tenim una

comunicació oficial. No hi ha hagut cap ocultació d’informació, doncs. En el moment que he

sortit  de l’àrea aquesta tarda, perquè he estat treballant  fins a l’hora de venir aquí,  no se

m’havia comunicat oficialment que hi havia aquesta vaga. 

Respecte  als  altres  temes  que  havíem plantejat,  evidentment,  Sra.  Morón,  que  hi  ha  en

previsió els canvis de la flota d’autobusos. De fet, s’haurà de fer la renovació de 5 unitats, que

s’incorporaran els propers mesos. Actualment, queden dues unitats del 2004, una del 2005,

dues del 2006, una del 2007, com a més antigues. Cap d’elles superen els 12 anys, d’acord

amb les bones pràctiques vigents. 

Pel  que  fa  al  transport  públic  de  qualitat,  ens  hem  d’alegrar  perquè  el  Mataró  Bus  ha

aconseguit per part d’Aenor les certificacions de qualitat UNE-EN ISO 9001-2008, UNE-EN

13816 i UNE-EN ISO 14001. Però no només això, sinó que les enquestes anuals que es

realitzen als usuaris puntuan notablement aquest servei en els diferents aspectes. No obtant

això, tot és millorable. 
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Convido tothom, tots els grups polítics, les entitats esmentades, els moviments civils, així com

els conductors d’autobusos, que col·labori en aquest nou pla, i en primer lloc, al Pacte, que

serà el que marcarà les directrius que es transformaran en el Pla de Mobilitat Urbana. 

És un tema molt important i ens agradaria assolir els màxims consensos possibles i tenir les

màximes aportacions de tots vostès. 

El  senyor  David  Bote  Paz,  alcalde  president,  se  suma  a  la  demanda  de  tots  els  grups

d’aprovar un nou Pla de Mobilitat. Els recordo que al document del PAM i Pressupost 2016

que  els  va  ser  lliurat  el  passat  dilluns  consta  com  a  acció  aquesta  demanda.  Era  un

compromís ja adquirit davant la Junta de Portaveus d’aquest govern. 

Sr. López, a mesura que tinguem més informació, l’anirem compartint com és degut. 

32  - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  PER  DONAR  SUPORT  AL

CORRELLENGUA.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,

presenta el prec següent:

“Enguany,  Mataró acollirà els actes del Correllengua el 3 d’octubre.  El Correllengua és una
cursa per la llengua, organitzada per  la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
que recorre tots els Països Catalans (de Salses, a la Catalunya Nord a Guardamar, al sud del
País Valencià; i de Fraga, a la Franja de Ponent, a l'Alguer, la ciutat catalana de Sardenya)
amb un doble objectiu:

 Reivindicar la unitat de la llengua catalana, ara més que mai.
 Promoure l’ús social del català

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració
de les persones nouvingudes.
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Atesa la  marginació  que rep el  català per part  de les institucions estatals,  cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema
educatiu.

Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur
de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 

Atesa  la  voluntat  de  la  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana  (CAL),
organitzadora  del  Correllengua,  de  ratificar  i  augmentar  aquest  suport  i  arribar  a  tots  els
municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

Per  aquests  motius,  des  del  Grup  Municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  (CUP)
demanem al govern municipal de Mataró que atengui el prec següent:

1. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor
de la  plena  normalització  en l’ús  social  de  la  llengua  arreu dels  territoris  de parla
catalana i a favor de la seva unitat. 

2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua
i  aportar  la  infraestructura i  l’ajuda  necessària  per  al  bon desenvolupament  de les
activitats programades. 

3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta
corporació. 

4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre
la població nouvinguda. “

En  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia  el  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  a  la  Sra.  Bacardit,  en

representació de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, qui passa a llegir el

manifest del Correllengua d’enguany, que ens recorda que “la llengua és el fil d’acer que ens

lliga al nostre futur nacional, és la trama i l’ordit del nostre teixit humà i territorial, és el brodat

de la nostra prosperitat i justícia social”.
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, accepta el

prec, perquè comparteix tot el que s’hi diu, però recorda que el que es demana aquest govern

municipal ho farà aquest dissabte, com ja ho va fer el passat govern municipal i l’altre. 

Mataró, per sort, fa anys que col·labora en el Correllengua. Personalment hi he participat, ja

fos com a regidor de Cultura o com un ciutadà més. Espero que ens veiem el dissabte al

costat del Sr. Pep Riera quan llegeixi el manifest que la Sra. Bacardit ens ha llegit aquí. Si

podem fer alguna cosa més, la convido a fer propostes i iniciatives a la propera comissió

informativa. 

Acabaré  dient  que  al  programa  del  Correllengua  2015  hi  posa  “amb  la  col·laboració  de

l’Ajuntament de Mataró” i “Mataró Ràdio”, que és una emissora 100% municipal. 

La  senyora  Carme Polvillo,  regidora  del  grup  municipal  de  Candidatura  d’Unitat  Popular,

agraeix el posicionament del govern municipal.

Entenem que calia aquesta visualització pública, perquè l’últim any a Mataró s’han vist perillar

temes bàsics com la immersió, en el cas de l’escola Santa Anna. No podem fer veure que no

passa res.

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS CARTELLS ANUNCIADORS

D’OBRES FINANÇADES AMB FONS CEDITS PER LA DIPUTACIÓ.

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

presenta la pregunta següent:

“A la nostra ciutat es poden observar a diferents punts de la Via Pública Cartells metàl·lics
anunciadors d’obres finançades amb fons de la Diputació de Barcelona. 

Entenem  que  l’Administració  Provincial  que  finança  aquestes  obres  vulgui  tenir  el  seu
protagonisme, però en temps de manca de recursos i de dificultats per aconseguir aquests
recursos sembla poc lògic, és la nostra opinió, invertir una part d’aquests en publicitat i ens
recorden molt a fa uns anys quan es va fer un desplegament semblant amb Plans d’Activació
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Econòmica però amb inversions de l’Estat en els que hi havia cartells que acabaven suposant
el mateix cost que l’obra que es realitzava.

Davant d’aquesta situació volem plantejar les següents preguntes:

-Quants d’aquests cartells s’han col·locat a la nostra ciutat?

-Quin  ha estat  la  despesa  total  en  aquests  elements  publicitaris?  Quina  administració  ha
assumit el seu cost?

-Quin control s’està fent per retirar-los de l’espai públic un cop s’han realitzat els treballs que
publiciten?”

La senyora Núria Moreno,  regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

en resposta a la primera pregunta, diu que s’han col·locat cinc rètols. Es van executar des del

Servei d’Espais Públics i dins del marc de xarxes de govern local 2012-2015. Cinc cartells que

corresponen a les obres següents: 

1. A la remodelació del carrer de Cuba, els entorns de la pl. de les Tereses. Es va

col·locar el cartell a la pl. de Cuba.

2. A les actuacions de manteniment i millora de la via pública. L’any 2014 es va

col·locar un cartell a la ctra. de Mata.

3. A les actuacions de manteniment i millora de la via pública. L’any 2013 es va

col·locar un cartell a l’escullera de l’av. del Corregiment. 

4. A la  urbanització de l’espai  públic  del  Pati  del  Cafè Nou es va col·locar  un

cartell a la cantonada de la Muralla amb la Riera.

5. També  es  va  col·locar  un  cartell  a  la  pl.  Illa  Cristina  per  a  unes  millores

d’adequació dels parcs i  zones verdes.  Obres de millora de diverses zones

verdes, de jocs infantils, enjardinaments, i canvi de 145 repetidors del sistema

de telegestió del rec.

Pel que fa a obres en curs, també incloses en aquest pla, està pendent de col·locar el

cartell de les obres i millores de via pública 2015, que es col·locarà en breu i es retirarà

tan bon punt s’acabin les obres. 

Vostè em preguntava quina havia estat la despesa total d’aquests elements i quina

part havia assumit l’administració. Desconeixem quina ha estat la despesa perquè el

cost va a càrrec del contractista i, per tant, és el contractista qui s’encarrega de cobrir

les despeses i no l’assumeix l’administració.

106



Finalment, un cop s’han realitzat els treballs i si les bases de la subvenció no indiquen

cap termini, és el mateix contractista que retira el cartell i se l’emporta. Però si s’indica

un  termini,  un  cop  acabades  les  obres  són  els  tècnics  municipals  els  que  fan  el

seguiment del cartell. I finalitzat el temps d’exposició, el fan retirar pel contractista o el

retira el personal del Servei d’Espais Públics. 

En el cas de les obres esmentades abans tots els cartells ja s’han retirat excepte el

que correspon a les obres de les zones verdes, que es va col·locar a la pl. Illa Cristina,

però que feia referència a diverses obres i projectes. El cartell s’hagués pogut retirar a

principis  d’any,  quan  va  acabar  l’obra,  però  com  que  feia  referència  als  diversos

contractes s’havia de retirar pel Servei d’Espais Públics. Tenen pendent de fer-ho i hi

ha el compromís de fer-ho aquest mes d’octubre. 

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

considera que han formulat malament la pregunta perquè en realitat volien preguntar per tots

els cartells i no només pels corresponents a Manteniment. 

En tot cas, recomano que demà es passegi per la part que toca més als Molins, del triangle

dels Molins, on tenim un cartell  d’aquests que diu “Plan de Poda 2014”. Considera que ja

l’haurien d’haver retirat. 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 34 i 40 per venir

referits a temàtiques coincidents.

34  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA  D’UNITAT POPULAR  SOBRE  LES  DESPESES,  ELS

PATROCINADORS I ELS INGRESSOS DE LA FESTA AL CEL.

El  senyor  Juli  Cuèllar,  portaveu  del  grup  municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular,

presenta la pregunta següent:
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“La  Candidatura  d’Unitat  Popular  (CUP)  exigim  la  màxima  transparència  en  la  gestió  de
l’administració municipal.  Rebutgem la propaganda i  l’opacitat.  En aquest  sentit,  reclamem
tenir tota la informació sobre les  despeses, els  patrocinadors i els  ingressos relacionats
amb l’organització de l’edició de 2015 de la Festa al Cel i demanem el següent:

- Quin  és  el  detall  de  totes  les  despeses  efectuades  per  l’Ajuntament  de  Mataró
associades a l’organització de la Festa al Cel?

- Quin  és  el  detall  de  totes  les  despeses  efectuades  per  altres  institucions  oficials
(Mataró  Bus,  Aigües  de Mataró,  Port  de  Mataró,  MESSA,  Diputació  de Barcelona,
Generalitat  de  Catalunya,  Exèrcit  espanyol,  Guàrdia  Civil,  RENFE,  Aeroports  de
Catalunya,  Enaire,  Aena,  Parc  Aeronàutic  de  Catalunya  i  Televisió  de  Catalunya)
associades a l’organització de la Festa al Cel? 

- Quin és el detall de totes les aportacions econòmiques realitzades pel patrocinadors? I,
específicament, volem saber a  canvi de què Mataró Parc ha donat 100.000 euros?

- Quin és el detall d’ingressos obtingut per l’Ajuntament de Mataró associats a la Festa
al Cel?”

40  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL

DESENVOLUPAMENT DE LA FESTA AL CEL 2015.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta

següent:

“En un context de precarietat pressupostària i manca de recursos per atendre  eficaçment les
necessitats de molts mataronins, especialment en el que fa referència als serveis socials,  des
del  Grup  Municipal  d’ERC-Moviment  d’Esquerres,  volem  conèixer  diferents  aspectes  del
desenvolupament de la Festa al Cel, així com la també sobre si el Govern Municipal té  la
previsió de seguir organitzant la citada festa en el futur.

En conseqüència, el grup municipal de ERC-MES, presenta la següent pregunta:

1. Té el Govern algun pla de promoció turística o industrial o formatiu de futur relacionat amb
l’activitat aèria a Mataró?

2. Els mitjans de comunicació locals xifren l’assistència de públic el diumenge en unes 75.000
persones. Quines varen ser les previsions d’assistència a la Festa i quina va ser finalment? 
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3. Durant  el  cap  de  setmana,  es  van  instal·lar  en  el  front  marítim  diferents  comerços,
especialment de restauració. Quin va ser el sistema d’assignació dels espais que varen
ocupar?

4. Durant la festa, el narrador de les diferents activitats i espectacles que hi havia en el front
marítim, feia servir sovint el castellà. De la mateixa manera, alguns tweets també es van fer
en  castellà.  Serà  aquesta  la  pràctica  habitual  en  els  esdeveniments  o  activitats  que
organitzi l’Ajuntament en el futur?

5. Té previst el Govern Municipal organitzar la Festa al Cel de l’any 2016?”

El senyor Miquel Rey, regidor delegat  de Promoció Econòmica i Innovació, respecte a les

preguntes de la CUP, comença dient sobre el detall de totes les despeses que el llistat és

provisional. És un llistat similar al de l’any passat, amb un cost total aproximat de 520.000

euros. El que els proposo, si els sembla bé, és passar-los per escrit el quadre que després

formarà part d’un informe exhaustiu que es presentarà en una Junta de Portaveus o en una

comissió informativa especial, segons decideixi el regidor de l’àrea i l’alcalde. 

L’espectacle aeri puja uns 150.000 euros, tot plegat; i la resta són despeses per moure amb

seguretat tota la quantitat de gent. 

En resposta a la segona pregunta, els puc parlar de les empreses que controla l’Ajuntament

de Mataró, que són Aigües de Mataró i el Mataró Bus. Aigües de Mataró simplement va fer un

patrocini de 5.000 euros, com el de l’any passat, i el Mataró Bus va fer tiquets gratuïts i un

servei  especial,  del  qual  en desconec el  cost  ara mateix  i  ja  els  hi  facilitaré.  De la  resta

d’empreses no els puc parlar.

El  detall  dels  ingressos  i  aportacions  econòmiques  de  patrocinadors:  el  Mataró  Park  va

aportar 100.000 euros; Pesa, 10.000; Aeroports de la Generalitat, 8.000; Aigües de Mataró,

5.000; Telepizza,  4.500 (i  8.000 en patrocini  no dinerari);  Estrella Damm, 500; i  la  Mostra

Aeronàutica, 1.200. En total, 129.200 als quals cal afegir l’ingrés de Tresoreria que vam tenir,

perquè és aquest any que hem cobrat l’assegurança de l’any anterior de 123.000 euros. En

total, uns 252.000 sobre els 527.000 (un 45-48% de les despeses de la Festa al Cel s’han

cobert amb fons privats). 

El patrocini de Mataró Park és a canvi de publicitat, de posicionament de la seva marca als

rètols, falques de ràdio i transmissions televisives. 

El detall d’ingressos obtingut ja els hi he donat, uns 252.000 euros. 

L’impacte final no el tenim encara perquè justament volem assegurar-nos molt bé que tots els

comerços ens donin  les  seves dades.  Quan tinguem a punt  l’informe exhaustiu,  tenim el
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compromís d’organitzar una comissió informativa especial  o una junta de portaveus per a

compartir-lo amb tots vostès. 

Respecte a les preguntes d’ERC-MÉS, a nivell d’un pla de promoció turística o industrial o

formatiu de futur, el Pla de Promoció Turística en aquest cas és molt clar, es diu Festa al Cel.

És una eina de posicionament de primer ordre a tots nivells: català, espanyol, europeu.

Com a Pla Industrial, el sector aeronàutic està present i és un dels principals clients del nostre

centre tecnològic. Durant tres anys ha estat el millor client que hem tingut, Airbus. I és un dels

sectors amb el qual estem treballant.

A  nivell  formatiu,  el  programa  Xnergic,  tot  i  que  no  en  forma  de  graus  professionals

aeronàutics, està dedicat a nens de 12-17 anys que inclou tot el tema de drons.

Pel  que  fa  a  l’assistència,  les  primeres  dades  provisionals  parlaven  de  40.000  persones

dissabte i 75.000 diumenge. Són dades de comptadors instal·lats als passos que donen accés

a la platja. Són dades comptades per una màquina. I les previsions inicials parlaven en tot el

cap de setmana 150.000. 

Respecte als diferents comerços, especialment de restauració, i el seu sistema d’assignació,

vam aplicar un sistema públic i obert a la part del port, d’acord amb el Gremi d’Hostaleria i la

Unió  de  Botiguers,  anomenat  “el  Village  del  comerç”.  La  resta  es  va  assignar  amb  una

publicitat que es va fer a totes les entitats de Mataró. Les que van voler es van apuntar i van

acabar sent unes 8. Són les que es van presentar i de manera consensuada amb ells es van

decidir els llocs. 

Quant al tema del castellà, pensem que això depèn de l’esdeveniment. S’han de fer servir

totes les llengües que toquin, català, castellà, anglès, francès..., en funció de les necessitats

de comunicació que calgui. És una eina de comunicació per a la promoció de ciutat i no l’hem

de fer servir com una arma política en cap cas. 

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix

les xifres donades i que també li facin arribar per escrit. Ja en parlarem abastament en una

sessió monogràfica sobre la Festa al Cel.

Vostè ja sap que el posicionament de la CUP respecte a la Festa al Cel és totalment contrari,

perquè vostès aquí han venut un gran esdeveniment no consensuat amb la resta de grups

municipals.  Si és promoció de ciutat o no, valdria la pena que en parléssim, perquè hi ha

aspectes que vostè sap que no ens agraden gens, com ara la presència d’avions militars.
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Respecte a les xifres concretes que vostè em donava, sobten aquests 5.000 euros d’Aigües

de Mataró. Són diners que podrien revertir en moltes famílies de la ciutat. No entenem per què

aquesta empresa ha de donar 5.000 euros a la Festa. 

Quant al Mataró Bus, per increïble que sembli quan a vostès els interessa poden trastocar la

mobilitat a la seva conveniència i resulta que Mataró Bus es pot reestructurar en un dia en tres

línies i gratis. 

Pel que fa als patrocinadors, jo apuntava el tema del Mataró Park i vostè diu que a canvi de

publicitat. Veurem si el temps ho confirma i no hi ha alguna cosa al darrere. 

Sobre  les  altres  administracions,  organismes  i  empreses  paraoficials  que  hagin  pogut

intervenir, vostè diu que no té la informació però a nosaltres sí que ens interessaria tenir-la. Va

haver-hi un desplegament de diner públic invertit  a la ciutat de Mataró aquell  dia que ens

agradaria conèixer. RENFE va posar combois especials de manera excepcional, una empresa

que ens maltracta diàriament a tots els usuaris, i això té un cost. Una setmana abans molta

gent va voler desplaçar-se a la Meridiana l’11 de setembre i RENFE ens va fer anar de mala

manera. 

Tots aquests costos ens agradaria tenir-los fil per randa, Sr. Rey. 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, es pregunta com és

possible comptabilitzar l’import de l’assegurança de l’any passat dintre d’aquest any. Això no

hauria de ser així, perquè estrictament són ingressos de l’any passat. 

Referent a la promoció turística, industrial i formativa, m’agradaria fer esment del festival que

fan a Igualada.  Allà tenen un relat:  cada any fan una fira de mostres de l’activitat  aèria i

aeronàutica. Tenen un fil conductor que dóna sentit a l’esdeveniment. Tenen una indústria de

fabricació de globus a nivell mundial, tenen diverses escoles de vol, tenen un club de vol a

vela notable i tenen un aeroport. Nosaltres no podrem fer mai una cosa semblant a la que fan

allà.  Però en canvi  tenim altres fortaleses,  com un port  molt  important  que necessita ser

revitalitzat,  una façana marítima  de primer  ordre  i  la  Festa  del  Port  que  no arriba  ni  en

pressupost ni en impuls a la Festa al Cel. I és per això que proposem canviar de rumb.

Pel que fa a l’assistència, diu que probablement arribaran als 115.000 o que els superaran,

quan la previsió era de 150.000. Això haurà de tenir a la força una repercussió econòmica als

comerços que pretenien facturar probablement més del que van facturar. 

Sobre el posicionament dels diferents comerços, sembla que la gent que estava al Village no

estan gaire satisfets de la seva ubicació ni de la facturació que van fer. 
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D’altra banda, no m’ha contestat a l’última pregunta de si tenia previst el govern municipal

organitzar la Festa al Cel de l’any 2016.

Finalment, pel que fa a la llengua, l’Ajuntament de Mataró no ha fet mai comunicacions en

castellà,  d’acord també amb el Reglament  d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament  de

Mataró, que diu que l’ús del català és prioritari. Es van fer piulades i força comunicacions en

castellà. En anglès el narrador no en va dir cap. En francès, potser alguna de passada. Es va

incidir bastant en el castellà i aquest tema ens preocupa. 

El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, entén que hi pugui

haver gent a favor i  en contra de la Festa al  Cel.  Ara bé, és evident que és una eina de

promoció de ciutat de primera categoria. Es pot millor, és clar, i ja hem millorat respecte a

l’any passat. I ha estat un èxit a nivell d’organització, de coordinació de tots els serveis públics

de totes les administracions, etc.

Les insinuacions que fa el Sr. Cuéllar sobre el Mataró Park, quedi clar que això es fa via

convenis.  Hi ha un conveni que s’està treballant  i  quan es firmi serà públic  i  podrà veure

exactament  tots  els  impactes  publicitaris  als  quals  donen  accés  aquests  100.000  euros.

Esperem que altres empreses privades també ho puguin veure i en puguin estar interessades.

Respecte al port i al front marítim, la Festa al Cel també és una bona eina per promocionar-

los. Estic molt d’acord que cal insistir en renovar aquest port i en posar-lo “guapo” i és el que

estem fent, també. Li toca fer-ho a la Generalitat i nosaltres hi estem al darrere.

Aquest any hem tingut 115.000 persones, però també cal tenir en compte que era el mateix

cap de setmana de La Mercè i això també deu haver influït en aquesta primera previsió. No

tenim la xifra tancada i segur que superarem aquests 115.000. De tota manera, és un èxit

sense precedents per a la ciutat i l’impacte segur que serà molt superior al de l’any passat.

Tindrem  dades  concretes  dels  comerços  i  ho  podrem  valorar,  però  alguns  van  esgotar

existències i es van fer cues, tot i que li admeto que potser a algun comerç no li va anar tan

bé. En general, però, la majoria de comerciants van estar totalment satisfets de la Festa i així

ho han manifestat. 

Crec que va ser un espectacle rodó que posa en valor  la ciutat  de Mataró i  li  dóna una

referència més enllà del que habitualment som com a imatge. Vam estar durant 6 hores a la

televisió, a Sport3. Pensant en promoció de ciutat i en el futur dels mataronins, crec que és bo

aprofitar aquest tipus d’oportunitats. És un esdeveniment potent que compleix la funció de
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posar la  ciutat  al  mapa i  captar l’atenció  d’aquí  i  de fora.  Quan tinguem totes les dades,

perquè volem ser extremadament transparents, prendrem una decisió i la compartirem amb

vostès. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, reconeix l’esforç que ha fet el Sr. Rey per donar

les dades tal com són. Vaig ser jo mateix qui vaig dir en nom de l’Ajuntament que la platja

tenia capacitat per a 150.000 persones. Es pot entendre com una previsió o no, però era una

valoració de la capacitat de la platja per allotjar gent. 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  PER  CONÈIXER  L’ESTAT

ACTUAL DE LES CONVERSES AMB EL CATSALUT I  LA DIRECCIÓ

DEL  CSDM  RESPECTE  A  LA  SITUACIÓ  DE  L’HOSPITAL  I

L’ELABORACIÓ PARTICIPADA D’UN PLA DIRECTOR SOCIOSANITARI

DE MATARÓ-MARESME.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta

següent:

“El darrer Ple de setembre, el Govern de Mataró amb el suport de tots els grups municipals, i
havent escoltat a totes les parts implicades va demanar al Departament de Salut  que aturés
el trasllat de pacients de perfil sociosanitari des de l’Hospital de sant Jaume a l’Hospital de
Mataró, programat inicialment a data 7 de setembre, fins a que s’hagués presentat i debatut
un Pla  Director que determinés quins  serien els  recursos estructurals  necessaris  per  a la
realització d’aquesta activitat assistencial, amb una projecció a mig-llarg termini en funció de
l’evolució demogràfica i de les tendències de canvi i millora en els serveis assistencials.

També  s’instava  al  Departament  de  Salut  a  crear  una  Comissió,  amb  representants
municipals,  professionals  sanitaris  i  usuaris,  que participés  en l’elaboració  del  Pla director
Sociosanitari  de  Mataró-Maresme  i  que  posteriorment  assumís  funcions  de  seguiment  i
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avaluació  de  les  mesures  que  s’hagin  consensuat  en  el  sí  d’aquesta  Comissió  entre  els
diferents actors implicats. 

Finalment, es demanava que tant el Consell Rector del CSdM com el Consell Comarcal del
Maresme, ratifiquessin aquests acords en els seus òrgans de govern.

Donat que simultàniament a l’aprovació d’aquesta PdR, es va fer públic un comunicat per part
de la Gerència de l’Hospital de Mataró, en la que semblava donar a entendre que malgrat
aquesta resolució unànime del Ple Municipal, continuarien amb el Pla de trasllat previst, els
Grups Municipals, formulen les següents preguntes:

1. Quin és l’estat de la situació en aquests moments? Està veritablement aturat el trasllat fins 
a l’acompliment de les condicions establertes a la PdR?

2. Quines accions i converses s’han dut a terme des del govern municipal?

3. Quin és el calendari previst per a la presentació del Pla Director i per a la constitució de la 
Comissió d’anàlisi, validació i seguiment?”

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,

abans de respondre agraeix a tots els grups el seu suport i la unanimitat i unitat en una visió a

mig i llarg termini en la reivindicació dels recursos sanitaris públics del Consorci Sanitari del

Maresme.  També  vull  recordar  que  aquesta  reivindicació,  juntament  amb  el  Comitè

d’Empresa, s’ha materialitzat aquests dos darrers anys amb l’aprovació al Parlament de tres

resolucions mitjançant la Comissió de Salut del Parlament. Amb aquestes resolucions hem

aconseguit que no es facin derivacions de pacients quirúrgics a altres centres sanitaris, que

s’incrementi  l’activitat  quirúrgica  per  fer  front  a  les  llistes  d’espera  quirúrgiques  i  que

s’incorpori l’import de l’amortització del capital i interessos dels crèdits per valor d’1,5 milions

d’euros.  Val  a dir  que no s’han  complert  completament  les  resolucions  del  Parlament  en

aquest sentit. 

Pel que fa a la situació actual, a data d’avui el Consorci Sanitari del Maresme ha portat a

terme des del 7 de setembre una reordenació de l’activitat de l’Hospital de Dia Oncològic i

Mèdic Polivalent de l’Hospital de Mataró, passant part d’aquesta activitat ambulatòria que ara

es feia en unes habitacions de la unitat d’hospitalització 6 a la planta -1. En aquesta planta -1
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ja  es  feia  activitat  ambulatòria  d’Hospital  de  Dia  pel  que  fa  a  Oncologia,  Hematologia,

Pneumologia,  Tractaments  de Neurologia  i  Reumatologia  i  de  Malalts  Infecciosos.  Aquest

trasllat d’activitat afecta la unitat de malalts aguts pluripatològics, pacients amb insuficiència

cardíaca i geriàtrics. Per assumir aquesta activitat a la planta -1 s’han realitzat unes obres

d’adequació dels espais i s’ha incrementat l’horari de l’Hospital de Dia fins a les 21 h. 

Respecte al trasllat de llits de convalescència de sociosanitari de l’Hospital de Sant Jaume a

l’Hospital de Mataró i de l’Hospital de Dia Geriàtric de Rehabilitació, aquest trasllat està aturat

fins que no es complexin els acords del ple d’aquest Ajuntament. 

Des  del  govern  municipal  d’ençà  del  ple  del  13  de  setembre,  s’han  mantingut  múltiples

reunions  tant  amb  el  Consorci  com  amb  els  representants  dels  treballadors  i  amb  la

Coordinadora  de  Defensa  de  la  Salut,  així  com  contactes  telefònics  amb  el  CatSalut.

Dimecres 9 de setembre els grups municipals ens vam reunir amb el gerent i el president del

Consorci Sanitari per rebre informació de primera mà de les actuacions recollides en el Pla de

Reequilibri. En aquestes reunions, el gerent ens informa que el canvi de la gestió de l’atenció

intermèdia  està  en  consonància  amb el  Pla  Director  Sociosanitari  que  contempla  que  el

sistema  sanitari  ha  de  potenciar  l’atenció  intermèdia  a  través  del  desenvolupament

d’alternatives a l’hospitalització d’aguts en el cas de subaguts, atenció domiciliària,  atenció

primària, hospitalització a domicili i PADES, que són recursos alternatius a l’hospitalizació. 

També ens diu que l’adequació de la xarxa sociosanitària a l’atenció de la cronicitat comporta

una  certa  col·laboració  i  integració  de  recursos  de  cures  intermèdies  amb  els  recursos

sanitaris d’aguts per garantir la continuïtat assistencial i amb l’objectiu de minimitzar tant com

sigui possible l’internament del pacient, així com millorar i preservar la seva autonomia. 

També se’ns informa que el Pla Director està en elaboració del primer document de treball per

part del CatSalut, mitjançant la Direcció del Pla Director Sociosanitari de Catalunya i la Regió

sanitària amb la participació del Consorci Sanitari del Maresme. 

Divendres 18 de setembre mantenim una reunió, conjuntament amb representants dels grups

municipals, amb el Comitè d’Empresa, on ens informen, entre d’altres, que en la seva opinió

els canvis d’Hospital de Dia suposen una major ocupació d’un hospital de dia mèdic que té un

espai ja limitat d’inici. També ens informen de la reunió que els va concedir el Departament de

Salut, amb el conseller Boi Ruiz i el director i subdirector del CatSalut, on es confirma que

s’està desenvolupant el Pla Director Sociosanitari i que cal elaborar un Pla d’Inversions tant

d’estructura com d’equipaments. 

El  21  de  setembre,  acompanyat  de  la  regidora  Isabel  Martínez,  ens  vam reunir  amb  la

gerència del Consorci Sanitari del Maresme per fer un seguiment i visitar les instal·lacions de
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l’Hospital de Dia arran de la preocupació del Comitè d’Empresa. El gerent ens informa que en

cap cas l’atenció de l’Hospital de Dia empitjora, donat que l’Hospital de Dia Oncològic disposa

de les mateixes butaques per tractament i la sobreocupació no es produirà per l’increment

d’horari fins a les 21 hores, és a dir, s’incrementa el nombre d’hores per fer l’atenció dels

pacients. 

El  23 de setembre visitem els  espais  de l’Hospital  de Dia amb els  grups municipals  i  en

aquesta visita el gerent sí que ens comenta que l’espai de l’Hospital de Dia és el propi d’un

disseny de l’època en què es va obrir l’hospital i estan valorant alternatives de nous espais

dintre de l’hospital per fer aquesta ampliació. 

També ens diu que s’encarregarà un treball d’anàlisi i auditoria de necessitats estructurals i

d’equipaments per formular un pla d’inversions del Consorci  per part  del CatSalut.  Aquest

encàrrec es va aprovar ahir en Consell Rector. 

El  mateix  23 de setembre també ens vam reunir  amb la Coordinadora en Defensa de la

Sanitat  de  Mataró-Maresme.  D’altra  banda,  aquesta  reunió  ha  portat  a  aprovació  una

resolució  al  Consell  Comarcal  del  Maresme  en  la  línia  dels  acords  del  darrer  ple  de

l’Ajuntament.

Segons informacions, el primer document de Pla Director s’havia de presentar a finals de

setembre. En reunió del Consell Rector d’ahir ens informen que el primer document de treball

estarà  preparat  la  propera  setmana i  que es  constituirà  la  Comissió  d’Anàlisi,  Validació  i

Seguiment al llarg també de la setmana que ve. 

En  resum,  actualment  s’estan  treballant  en  dues  línies  de  planificació:  la  de  l’àmbit

sociosanitari  i  la  de  fer  una  auditoria  per  informar  el  CatSalut  de  les  necessitats

d’infraestructures i equipaments per tal de dotar el Consorci Sanitari del Maresme d’un pla

d’inversions. 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, demana al Sr. Vinzo que

faci arribar a tots els grups municipals aquesta explicació.
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36  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ÚS  ALTERNATIU  DE

SOLARS BUITS,  PÚBLICS I  PRIVATS,  PERA DIFERENTS FINALITAT

DES D’APARCAMENTS FINS A HORTS URBANS.

El  senyor  Francesc  Teixidó,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  presenta  el  prec

següent:

“En  general,  els  instruments  urbanístics  més  utilitzats  per  a  fer  ciutat  s’han  fonamentat
històricament en la capacitat de generar plusvàlues econòmiques. 
Ara, cal experimentar nous enfocs orientats a les plusvàlues socials.

En  aquest  sentit,  hem  vist  com  l’urbanisme  ha  anat  evolucionant  cap  al  reciclatge,  la
rehabilitació, etc, … I faltaria també, en la nostra opinió, tota una sèrie d’actuacions tendents a
canviar la manera de viure a les ciutats, microactuacions de carácter col.laboratiu, basades en
la reapropiació del que és de tots, que donguin un ús temporal a espais urbans, més enllà de
la seva simple reconversió en aparcaments (també important) i més enllà també de l’intent
d’evitar la simple degradació de determinats espais.

Caldria  en  primer  lloc,  la  identificació  d’aquests  espais,  tant  públics  com  privats,  la
convocatòria després de manera oberta a la ciutadania, per tal d’explorar propostes d’usos
(educatius, esportius, recreatius, artístics, socials,… i finalment la formalització d’un acord de
cessió a aquelles entitats ciutadanes (entitats veïnals, del tercer sector, etc) que hagin guanyat
el corresponent concurs. (Un bon exemple és el projecte BUITS de Barcelona)

Alguns altres exemples de ciutats europees, (les ciutats de Milà o d’Amsterdam), mostren que
caldria  ampliar  la  llista  d’espais  disponibles  no  només  a  solars,  sinó  també  a  edificis
municipals o d’altres administracions públiques i no només públics, sinó també a solars, locals
i edificis privats en desús.

Per tot això, i coneixedors que al juliol de 2013 es va aprovar una proposta en aquest sentit
presentada per ICV i amb el recolzament de CiU, PSC, PP i la CUP, el grup municipal de
ERC-MES, presenta els següents precs:

1. Preguem que el govern municipal presenti els resultats de l’estudi de solars buits al
que es va comprometre i el cronograma d’accions dutes a terme durant els anys 2013 i 2014
amb entitats i professionals per aconseguir l’objectiu recollit a la proposta aprovada, amb la
idea de promoure la utilització temporal dels solars públics i privats inactius per a la realització
de projectes de caràcter social,  d’acord amb veïns i  propietaris,  i  també la creació d’horts
urbans.

2. Preguem que el govern municipal, cara a la propera campanya comercial de Nadal de
2015, habiliti l’ús provisional com a aparcament del terreny on hi havia l’antiga fàbrica de Can
Fàbregas.”
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

accepta el prec i agraeix al Sr. Teixidó que li hagi proposat. 

El que sí que em temo és que només li podré acceptar el prec parcialment, perquè el solar

d’El Corte Inglés és de propietat privada. En tot cas, podem instar que se’n pugui fer algun ús,

però per part de l’Ajuntament no els podem obligar. 

Dit això, sí que passaré a donar-li informació respecte a què s’ha fet a partir de l’acord de ple

de juliol del 2013, al qual vostè ha fet referència: 

El Servei d’Espais Públics va engegar, conjuntament amb el Servei de Patrimoni Municipal, un

inventari d’aquests solars buits municipals. Fruit de l’inventari es va constatar que hi havia 10

solars identificats, dels quals només un, el del c/ Euskadi, es podia fer servir per a algun ús

social —els puc fer arribar aquest mapa de solars, si és del seu interès—. 

El problema que tenien aquests solars és que ben bé no s’adaptaven a aquests usos. Per

exemple, el solar de les antigues pistes de conduir actualment té una situació complexa per

acollir finalitats amb l’objecte proposat, perquè està fora del casc urbà i allunyat de Cirera.

També tenim el solar del triangle de Molins, que està destinat a aparcament del barri. 

El solar del c/ Gener, que està molt allunyat del casc urbà.

El solar per sota de la variant que està tocant al golf de Llavaneres també està molt allunyat

del casc urbà. 

El solar de Figuera Major, que actualment està destinat a aparcament i zona esportiva. 

El solar del c/ Euskadi sí que compleix la condició d’estar al barri, però té dimensions petites.

De tota manera, es parlarà amb les entitats del barri per veure si pot ser útil per acollir alguna

activitat d’ús social. 

També tenim els terrenys del c/ dels Pins, que estan sense ús però que només tenen 57 m2. 

El  solar  del  c/  Batista  i  Roca,  que  actualment  es  fa  servir  de  magatzem  de  material

d’enllumenat públic.

El solar d’Av. Maresme amb el c/ Lepanto, on està previst ubicar-hi un aparcament.

I el solar del passeig de la Marina, actualment sense ús però molt allunyat del casc urbà. 

Es va fer un escrit el 7 de febrer del 2014 a la regidora delegada del moment, la Sra. Calpe, i

es va posar en coneixement dels altres grups. 

S’han  mantingut  reunions  periòdiques  amb les  associacions  de  veïns  i  amb els  consells

territorials,  on  se’ls  ha donat  la  possibilitat  de poder  sol·licitar  aquests solars i  altres que

coneguessin i poguessin considerar aptes per a aquest tipus d’usos. Per part de l’Ajuntament,
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es va agafar el compromís d’estudiar-ne la viabilitat i, en cas afirmatiu, desenvolupar-lo. Però

a data d’avui cap entitat no ha presentat o sol·licitat cap projecte. 

Malgrat tot, vostè, Sr. Teixidó, també ha inclòs en el seu prec els solars de titularitat privada, i

tot i que nosaltres som coneixedors de les dificultats jurídiques que comporta aquest ús en

aquests solars, el govern es compromet a realitzar un estudi juridíc de l’ús social de solars

privats, i en cas que sigui possible, engegarem un inventari de solars privats buits dins del

terme de Mataró, susceptibles de poder acollir usos socials promocionats per entitats socials. 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta de

la Sra. Moreno i sobretot l’última part sobre l’estudi jurídic. 

D’altra  banda,  quant  al  segon  prec  sobre  l’aparcament  al  solar  del  futur  Corte  Inglés,  li

pregaria vivament una proactivitat  davant  del  propietari,  perquè intueixo  que no hi  posarà

massa problemes, i els comerciants n’estaran contents. 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

pren el  compromís  de  posar-se  en contacte  amb el  propietari  del  solar  per  parlar  de  la

viabilitat tant tècnica com econòmica de la iniciativa i portar-la a terme.  

37  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  LA  VALORACIÓ  DEL

SERVEI  DE  NETEJA DESPRÉS  DE  LA NOVA ORGANITZACIÓ  DEL

MATEIX.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta

següent:

“La  neteja  viària  en  general,  i  la  recollida  de  brossa  en  particular,  continuen  generant
preocupació entre els ciutadans.

Alguns dels motius que van sustentar l’iniciativa del passat mandat d’intentar millorar aquesta
percepció  ciutadana,  (l’estat  de  deixadesa  d’alguns  carrers,  els  contenidors  sovint
sobrepassada la seva capacitat  o envoltats d’escombraries de tota mena, la presència de
mobles o altres voluminosos envaint les voreres i els excrements d’animals a la via pública i
als parcs) segueixen constituint els principals problemes que els ciutadans identifiquen com a
ítems pendents de resolució.

Algunes  de les  hipotètiques  solucions  implementades  per  resoldre  els  punts anteriors,  no
només no els han solventat, sinó que n’han generat de nous. 

Les  noves  disposicions  agrupades  de  contenidors,  en  alguns  casos  ubicats  de  forma
inadequada, ocasionen majors acumulacions de residus al voltant dels containers. Els usuaris
es queixen de contenidors plens i de males olors (la freqüència de neteja dels contenidors ja
va disminuir el mandat passat).
La recollida amb camions que carreguen compartimentadament els diferents residus de forma
simultània provoquen, en part també pels horaris escollits, significatius embussos de trànsit.

Després  de la  valoració  presentada  a  la  darrera  Comissió  Informativa,  en la  que es  van
reconèixer  algunes  d’aquestes  deficiències,  el  grup  municipal  de  ERC-MES,  presenta  la
següent pregunta:

1. A més d’intentar corregir les deficiències detectades en el servei des de la nova adjudicació,
es justifica l’aplicació d’alguna clàusula de penalització per servei inadequat?

2. Hi ha possibilitat de reprendre el servei de recollida de voluminosos a domicili?
3. Els  sistemes  de  geolocalització  actual  dels  containers  no  permeten  detectar  aquells

contenidors plens i optimitzar en conseqüència les rutes de recollida, tal com s’està fent a
moltes ciutats europees. Tenen previst de desplegar aquesta possibilitat en breu?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

respecte a la primera pregunta, respon que, tal com van explicar extensament a la comissió

informativa del passat dia 22 de setembre, existeixen aquestes vies de control, de penalització

i millora del servei. A més, està contemplat al plec i està dins de la contractació del servei de

neteja. 

Aquesta primera mesura aplicada ha estat l’increment de les freqüències de recollida i de

nombres de contenidors. Tot això sense cap cost addicional per a l’Ajuntament. I s’observen

problemes en cas d’acumulació de residus i consta a les clàusules 2.2, 2.3 i 2.4 del plec. 
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D’altra banda, per la mesura de l’estat de neteja de la via pública que efectua l’Ajuntament

mitjançant una empresa que és externa es valora l’estat dels voltants dels contenidors i hi ha

les corresponents penalitzacions als informes trimestrals que s’efectuen.

Igualment,  hi ha un control de l’estat de la neteja del propi contenidor. En el  seu informe

semestral també s’està vetllant pel seu bon estat. I en cas d’incompliment, s’estan aplicant les

corresponents penalitzacions. 

Vostè preguntava si hi havia possibilitat de reprendre el servei de recollida de voluminosos a

domicili.  Aquest  actual  contracte sí  que té prevista aquesta recollida,  d’acord amb el  que

estableix el plec tècnic, però és una recollida de voluminosos a via pública, i això prové d’un

procés  participatiu  on  justament  el  ciutadà  es  va  pronunciar  en  què  prioritzaven  aquest

sistema de recollida en via pública.

Finalment, em pregunta sobre els sistemes de geolocalitzadors i li he de dir que sí que vam

informar a la comissió informativa que sí que està previst  que en l’execució d’aquest  nou

contracte es complementarà i es desenvoluparà aquest nou sistema. 

El  senyor  Francesc  Teixidó,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  demana  una

calendarització respecte del tema del sistema de geolocalitzadors, que considera que pot ser

molt interessant per millorar el servei actual. També repassarà l’enquesta on els ciutadans es

manifesten sobre la recollida de voluminosos en el sentit que ha dit la Sra. Moreno. 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

afegeix que, com a millora d’aquest contracte, la pròpia empresa adjudicatària va oferir una

prova pilot de control d’emplenat de contenidors mitjançant un sistema de comunicació i de

radiofreqüència, que ens permetrà optimitzar i calcular les rutes en funció de l’emplenat real

dels contenidors. El que no puc dir-li amb exactitud és quan es començarà a desenvolupar.

Els faré arribar aquesta dada, si és del seu interès. 
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38  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE DIVERSOS TEMES

RELACIONATS AMB L’AUTOBUS DE MATARÓ.

El  senyor  Xavier  Caravaca,  portaveu  del  grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent:

“El servei d’autobús que presta l’Ajuntament de Mataró ha anat millorant al llarg dels anys, tant
pel  que  fa  les  línees  existents,  les  freqüències  de  pas,  etc.  Tanmateix  romanen  alguns
elements que són clarament millorables i amb aquesta pregunta volem conèixer si el govern
municipal es planteja la seva millora.

1. Pel que fa a l’horari de finalització del servei, que difereix segons les diverses línees, però
que els dies feiners sol estar al voltant de les 22 hores, s’ha plantejat el govern la possibilitat
d’ampliar el servei una hora més? Considerem que seria bo que almenys una línea, els feiners
i dissabtes, pogués vincular els seus horaris als que té el servei de rodalies de la RENFE.
Mataronins que treballen fins tard i que utilitzen el tren per tornar-hi, es troben que un cop
arribats no hi ha autobús. El problema s’aguditza si es considera l’excentricitat geogràfica de
la  ubicació  de  l’estació,  en  un  extrem d’una  ciutat  ja  prou  extensa.  Pensem que  aquest
àmpliament d’horaris podria beneficiar molts ciutadans.

2. De les vuit línies que té l’autobús de Mataró, una d’elles només funciona els feiners (la 4) i
altra no fa servei els diumenges i festius (la 7). S’ha plantejar el govern municipal la possibilitat
i  segurament  la  necessitat  de  fer  que  almenys  la  línia  4  funcioni  també  els  dissabtes?
Considerem que els  “usuaris  del  4”  també tenen dret  a  disposar  del  servei,  almenys  els
dissabtes.

3. L’Ajuntament està fent una campanya de racionalització del carnet blau (un document amb
més finalitats que només el servei d’autobús), probablement amb la finalitat de reduir-ne els
beneficiaris. A part d’això, l’Ajuntament ha pensat en modificar l’estructura de les bonificacions
del servei municipal d’autobusos per motius socials, a fi d’augmentar-les, s’entén? El nostre
grup municipal entén que la política de transport públic és un dels elements essencials en la
política social de la ciutat i considerem que s’hauria de fer més en aquest sentit.”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

en resposta a la pregunta de si tenim voluntat d’ampliar els horaris, confirma que certament és

així. Si es van eliminar aquestes diferents línies el 2013 és per temes pressupostaris, perquè

eren trajectes deficitaris. Eren expedicions amb pocs usuaris. 
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Però  torno  a  insistir  que  si  tenim  aquesta  recuperació  de  passatgers  i  aquest  bon

comportament  dels  índexs  de l’IPC  tant  generals  com en  carburants,  podem plantejar  la

recuperació d’aquests serveis i en un termini raonable poder-los ampliar.

Respecte a la segon pregunta, pel que fa a l’usuari de la línia número 4 li recordo que tenim

línies alternatives que són properes, com la línia 5 que arriba a l’estació, o les línies circulars

com la 1 i la 2. Es va eliminar el servei de cap de setmana de la línia 4 perquè era la que

menys usuaris portava i, per tant, era la més deficitària. Però entenc que cal estudiar i revisar

aquesta  xarxa  per  desenvolupar-la  en  el  marc  del  Pla  de  Mobilitat  Segura  i  Sostenible.

Posarem en tràmit tot això i ho replantejarem. 

Pel que fa a línia 7, aquesta línia té un caràcter de vinculació comercial i de serveis entre

Cerdanyola i el Centre. És per això que als festius es considerava que el seu funcionament

podia no ser tan necessari. Però, com li deia, tot es parlarà i s’establirà d’acord amb el nou

Pla de Mobilitat. 

Respecte al carnet blau, no puc estar d’acord amb vostè. No és per un criteri restrictiu, sinó

que el que s’està intentant és que no se’n faci un mal ús i eliminar els títols de la gent que no

el  fa servir  correctament.  Els  requisits  continuen sent  els  mateixos  i  ara com ara no ens

plantegem cap modificació en aquest sentit. 

El  senyor  Xavier  Caravaca,  portaveu  del  grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la

Ciudadanía,  agraeix  les  promeses  de  la  Sra.  Moreno  i  espera  que  tot  això  es  vagi

materialitzant els propers mesos. 

Respecte al tema de la bonificació del transport públic, nosaltres considerem que és un tema

que cal  plantejar.  Aquí  a  Mataró  podríem fer  més  en aquest  sentit,  però  no  parlo  de  la

subvenció.   

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

contesta que les bonificacions exiteixen. Hi ha unes targetes per a menors, persones amb

discapacitats, etc. Però si em pregunta de si tot això es parlarà en el nou Pla de Mobilitat, ja li

dic que sí.  El  convido a participar-hi  i  fer  les propostes de millora a la xarxa pública que

consideri oportunes. 
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39  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO  DE  LA CIUDADANÍA SOBRE  EL FUNCIONAMENT  DE  LA

WEB DE L’AJUNTAMENT PER AL SEGUIMENT ELECTORAL DE LA

JORNADA  DEL  27  DE  SETEMBRE  I  SUCCESSIUS  PROCESSOS

ELECTORALS.

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía,  presenta el Prec següent:

“El  pasado  27  de  septiembre,  en  el  que  se  celebraron  las  elecciones  al  Parlamento  de
Cataluña, comprobamos que la web municipal no realizaba el seguimiento de la jornada.

Consideramos que aunque no se trate de una selecciones municipales hubiera sido relevante
poder  disponer  de  datos  relativos  a  la  participación  por  colegios,  barrios,  etc,  durante  el
desarrollo  de  la  jornada,  al  igual  que  el  posterior  ofrecimiento  de  los  resultados  locales,
desagregados según los mismos criterios.

Rogamos que de cara a las próximas elecciones, que parece tendrán lugar en diciembre de
este mismo año, el Ayuntamiento ofrezca dicho servicio.”

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  explica  que  el  web

municipal tenia un enllaç destacat a la mateixa pàgina d’inici.  Es van donar els índexs de

participació general al migdia i a les 20 h. Jo mateix vaig fer el seguiment pel web. 

Les dades segregades per barris i meses estaven disponibles el mateix dia de les eleccions

un cop l’Ajuntament va fer el recompte. De fet, a partir de les 22 h del mateix dia 27, tot el web

estava actualitzat amb les dades segregades, amb el 100%, abans que no figurés a la pàgina

d’eleccions del Parlament. És una pàgina molt completa, amb molta informació i un dossier.

Per tant, tal com he fet amb ells per correu i personalment, només puc felicitar-los per la feina

feta. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido

de la Ciudadanía,  té el dubte de si el seguiment de la participació es va fer en temps real o

només al final amb el recompte.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, contesta que la participació

del  migdia  i  de  les  20  h,  va  arribar  una  hora  més  tard  (no  segregada).  I  la  informació

segregada va arribar a partir de les 22 h. De tota manera, respecte al temps real, es pot mirar

si tècnicament és possible de cara a les properes eleccions.

40  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL

DESENVOLUPAMENT DE LA FESTA AL CEL 2015.

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 34 de l’ordre del dia.

41  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA

PER  CATALUNYA  SOBRE  LA  DEIXADESA  D’ALGUNS  ESPAIS

PÚBLICS DE LA CIUTAT. 

Aquest Prec queda sobre la taula fins un proper Ple al no poder presentar-ho la Portaveu del 

grup municipal de PxC per absència a la sessió. 
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I  en no haver-hi  més assumptes per tractar, a les 22 hores i  40 minuts del vespre, el Sr.

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

 L’ALCALDE EL SECRETARI GENERAL
David Bote Paz Manuel Monfort Pastor
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