
ACTA NÚM.  04/2015  -  SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM.  AJUNTAMENT  EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE MARÇ DE 2015.

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de març de dos

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

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

Hi concorren els Senyors:

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

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

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

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)

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

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR            (CUP)

JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit           
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que

dóna fe de l’acte.

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

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

constituir vàlidament la sessió plenària.

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

DECRET

1631/2015 de 2 de març

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de març 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 5 de març 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  l'Acta  de  les  sessions:  ordinària  del  8  de  gener  de  2015 i
extraordinària del 19 de gener de 2015. 

2 DESPATX OFICIAL 

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració  Institucional  que  presenta  el  Grup  Municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat
Popular per rebutjar la darrera reforma fiscal del Govern Espanyol segons la qual les
entitats sense ànim de lucre hauran de liquidar l’Impost de Societats.     

2.2 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals de Convergència i  Unió,
Socialista  i  d’ Iniciativa  per  Catalunya  Verds-Esquerra  Unida  i  Alternativa  per  a  la
defensa de les llibertats i del dret de vaga.
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DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar una operació de crèdit a llarg termini, per
import màxim de 1.000.000,00 € amb l’entitat financera Cajamar i amb destí a finançar
les inversions previstes en el Pressupost 2015.

4 Requerir a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a efectuar el pagament del deute
contret amb aquest Ajuntament a data 31-12-2014, més els interessos corresponents en
compliment dels diferents convenis signats amb l’ajuntament de Mataró.. 

5 Cessió  gratuïta  del  domini  de  la  finca  qualificada  de  Sistemes  d'Equipaments
Comunitaris  Educatius,  del  projecte  de  reparcel•lació  de  la  UA-89d  "Ernest  Lluch-
Valldeix"  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  a  la  construcció  i  posada  en
funcionament d'un Centre de Formació Professional Integrada

6 Ampliació  de  la  superfície  cedida de la  finca  E d’equipament  públic  educatiu de la
UAd83 Lepanto-Churruca/ El Rengle a favor de la Generalitat  per a la construcció i
posada en funcionament de l'escola Angeleta Ferrer

7 Concertació  d'un  contracte  d'arrendament  que  té  per  objecte  el  local  situat  al  carrer
Méndez  Núñez  núm.  64  planta  -1  de  Mataró  per  a  ubicar-hi  un  Centre
d'emmagatzematge i distribució d'aliments en el marc del Projecte "Centre de distribució
d'aliments solidaris de Mataró".

-Servei d’Ingressos- 

8 Modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics de promoció econòmica i de
l’Ordenança reguladora dels preus públics de les activitats de cultura.

-Servei de Compres i Contractacions-  

9 Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  que  regirà  la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei
neteja  dels  edificis  i  dependències  municipals,  escoles,  escoles  bressol,  instal•lacions
culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,
Entitat Pública Empresarial, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme.
Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 11.641.373,34 euros,
IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte.

10 Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  que  regirà
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les
platges del Callao i Sant Simó de Mataró.
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11 Aprovació  del  plec  de  clàusules  administratives  i  tècniques  particulars  que  regirà  la
concessió demanial que té per objecte l’ús privatiu del domini públic a la zona de les
Hortes del Camí Ral de Mataró per a la construcció i gestió de quatre pistes de pàdel.

12 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci
català pel desenvolupament local 

-Direcció de Recursos Humans-  

13 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal
presentada per JPV

            ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL

14 Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Entitat Pública Empresarial
Mataró Audiovisual

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

15 Aprovació provisional del pla Especial del Catàleg de  Masies i Cases Rurals en el sòl no
urbanitzable.

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

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

17 Aprovació del Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per l’any 2015.

18 Aprovació inicial de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

          -Direcció de Cultura-

 19 Sol•licitud d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Sala Cabanyes, secció teatral,  del
Centre Catòlic amb motiu dels 100 anys de “Els Pastorets”.

4



-Servei de Benestar Social- 

 20 Ampliació del termini per a la renovació del Carnet Blau. 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

21 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 2-3-2015 relatiu a l’aprovació del
Pla de Projecció Exterior de la ciutat de Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
perquè l’ajuntament de Mataró creï una comissió de revisió i renovació del Carnestoltes
de Mataró. .

 23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i  Alternativa per tal de difondre a la ciutat  de Mataró la Llei  contra
l’Homofòbia

 24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya de
condemna pels fets ocorreguts en el Carnestoltes de Mataró.

 25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
per un model alternatiu de transport públic.

           PRECS I PREGUNTES
 
26 Pregunta  i  Prec  que  presenta  el  Grup  Municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds-

Esquerra Unida i Alternativa sobre el Conveni signat entre l’ajuntament i l’Associació
Touring club Maresme.

 27 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  sobre  les
atribucions dels coordinadors de l’extinta Prohabitatge.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació
del cobrament de les càrregues d’urbanització de la Urbanització de Can Quirze.

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

concentracions de persones en situació irregular que s’han produït a Mataró durant els
últims dies.

30 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  sobre  el
desenvolupament d’una concentració d’inmigrants subsaharians el dia 26 de febrer de
2015.
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31 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per regular l’aparença
de locutoris.

32 Prec-Pregunta  que  presenta  el  regidor  no  adscrit  per  demanar  inspeccions  en  les
instal•lacions de temporada de platja.

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

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

ORDINÀRIA DEL 8 DE GENER DE 2015 I EXTRAORDINÀRIA DEL 19

DE GENER DE 2015.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

2  - DESPATX  OFICIAL

 El  Sr.  Alcalde  dóna  compte  del  Decret  1535/2015  de  26  de  febrer  d’adhesió  de
l’ajuntament  de Mataró  a  l’Asociación  de la  Red  INNPULSO (ARINN)   que té  per
objecte reconèixer  i  impulsar les actuacions que en matèria de Ciència i  Innovació
realitzen les administracions locals. 

“DECRET

1535/2015 de 26 de febrer

Assumpte: Adhesió a la Asociación de la Red INNPULSO (ARINN)

Òrgan: Promoció Econòmica i Innovació 

Expedient: 03APEI/2015

En el  marc  de la Resolució de 16 de juny de 2014 de la  Secretaria General  de la
Ciència, Tecnologia i Innovació, per la que s’aprovà la convocatòria per a la concessió
de la distinció “Ciudad de la Ciencia  y la Innovación” corresponent  a l’any 2014,
l’Ajuntament  de Mataró,  mitjançant  Decret  d’Alcaldia número  5369/2014 de 21 de
juliol,  va  presentar  la  seva  sol•licitud  per  a  la  concessió  de  tal  distinció  i  alhora
sol•licità la seva incorporació a la Asociación de la Red INNPULSO (ARINN) en el
supòsit d’obtenir tal distinció.
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L’objecte  de  la  ARINN és  reconèixer  i  impulsar  les  actuacions  que  en  matèria  de
Ciència i Innovació realitzen les administracions locals, propiciar la col•laboració entre
els ajuntaments pertanyents a la xarxa, millorar el seu potencial innovador i servir de
model a d’altres ajuntaments per a contribuir al canvi del model productiu cap a un
model econòmic i social sostenible, basat en el coneixement i la innovació. 

La Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació va resoldre en data de 17
d’octubre de 2014, concedir la distinció de “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” a la
ciutat de Mataró.

Vist que l’Ajuntament de Mataró té interès en formar part d’aquesta associació i coneix
i accepta els drets o obligacions que consten en els seus estatuts.

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

Primer.-  Aprovar  l’adhesió  de  l’Ajuntament  de  Mataró  a  la  Asociación  de  la  Red
INNPULSO de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.

Segon. Aprovar els estatuts que regereixen l’esmentada Associació.

Tercer.  Notificar  la  present  resolució  a  la  Asociación  de  la  Red  INNPULSO  de
Ciudades de la Ciencia y la Innovación.”

 

JUNTA DE PORTAVEUS

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

per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 2 de març de 2015.

2.1 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  Candidatura
d’Unitat  Popular   per  rebutjar  la  darrera  reforma  fiscal  del  Govern  Espanyol
segons la qual les entitats sense ànim de lucre hauran de liquidar l’Impost de
Societats.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de març de 2015, amb els vots favorables
de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (22) i l’abstenció
del grup municipal del PPC (5).

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, llegeix la part dispositiva dels acords:

“Primer.-  Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei  27/2014,
segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de
Societats.
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Segon.- Reclamar al Govern espanyol la modificació de l'actual Llei 27/2014, fent-se
ressò de la reclamació de la CONFAVC i la FAVM d’un marc fiscal just que reconegui
la utilitat pública del sector associatiu que contingui al menys:
 Deduccions en l'IRPF en el cas de persones físiques o de l'Impost de Societats
en el cas de persones jurídiques per les aportacions gratuïtes que es facin per donar
suport a les activitats de les  associacions i fundacions
 Bonificacions a la contractació de personal per part d'aquestes entitats.
 Règim fiscal diferenciat per a les entitats no lucratives que, a més de reduir el
tipus impositiu, consideri exempts els ingressos obtinguts amb motiu de les activitats
econòmiques relacionades amb l'objecte social de l'entitat i destinades a sufragar les
seves activitats.

Tercer.- Instar al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya a defensar els
interessos de les entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre.

Quart.- Seguir realitzant sessions informatives per a totes les entitats de Mataró per
informar-les de les implicacions que té aquesta reforma que ha aprovat el govern
espanyol  i  crear  un  model  de  queixa  per  tal  que  el  puguin  fer  arribar  al  govern
espanyol.

Cinquè.-  Continuar facilitant des de l’Ajuntament de Mataró el servei d’informació i
assessorament  a  les  associacions  i  entitats  sense  ànim de  lucre  per  orientar-les
mentre no es modifiqui la Llei d’Impost sobre Societats.

Sisè.-  Comunicar  aquests acords a totes  les  entitats  de Mataró;  al  Govern de la
Generalitat de Catalunya; als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol; a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Síndic de Greuges; i a l’Associació
Catalana de Municipis,  la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de
Municipis  per  la  Independència  perquè es  faci  arribar  al  conjunt  de  municipis  de
Catalunya i es puguin afegir a aquesta proposta. “

2.2 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals de Convergència i
Unió, Socialista i d’ Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
per a la defensa de les llibertats i del dret de vaga 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de març de 2015, amb els vots favorables
de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20), l’abstenció del
grup municipal PxC (2) i els vots en contra del grup municipal del PPC (5). 

El senyor Joan Mora, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords:

“Primer.-  L’Ajuntament de Mataró manifesta el  seu rebuig al  projecte de “Llei  de
Protecció de la Seguretat Ciutadana” aprovat pel govern i per Ple del Congrés dels
Diputats.
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Segon.-  Exigir al Govern la retirada del projecte de Llei.

Tercer.-   Donar trasllat d'aquest acord al President del Govern d'Espanya, al Ministre
de l'Interior i a la Delegada del Govern a Catalunya.”

DICTAMENS

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Gestió Econòmica

3  -  AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ SA.,  A CONCERTAR UNA

OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER IMPORT MÀXIM DE

1.000.000,00 € AMB L’ENTITAT FINANCERA CAJAMAR I AMB DESTÍ A

FINANÇAR LES INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST 2015.

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

proposta següent:

“Antecedents

Aigües de Mataró SA ha demanat, amb data 20 de febrer de 2015, autorització a l’Ajuntament
de Mataró per a la concertació d’una operació de crèdit, d’import  màxim 1.000.000,00 €, per
finançar les inversions previstes en el Pressupost 2015. Les condicions financeres màximes
proposades per la entitat financera Cajamar  i aprovades  pel Consell d’Administració d’AMSA,
de data 19 de febrer del 2015, són les que es detallen a continuació:

Entitat Financera Cajamar
Import màxim 1.000.000,00 €
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 2,10%
Comissió d’obertura 0,10%
Termini  6 anys, amb amortització trimestral

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

Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent:
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PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti
una operació de crèdit, d’import màxim 1.000.000,00 euros amb l’entitat financera Cajamar,
per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2015, amb les següents condicions
financeres: 

Entitat Financera Cajamar
Import màxim 1.000.000,00 €
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 2,10%
Comissió d’obertura 0,10%
Termini  6 anys, amb amortització trimestral

SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA.”

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

considera que s’han de replantejar les polítiques financeres, especialment de les institucions i

les empreses públiques. S’ha de ser molt crítics amb les entitats bancàries i, per aquest motiu,

nosaltres ens hi abstindrem. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit (1).

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

per Catalunya.   

Abstencions: 1,    corresponent al  membre del  grup municipal  de Candidatura

d’Unitat Popular. 
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4  - REQUERIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI

A EFECTUAR EL PAGAMENT DEL DEUTE CONTRET AMB AQUEST

AJUNTAMENT  A  DATA  31-12-2014,  MÉS  ELS  INTERESSOS

CORRESPONENTS EN COMPLIMENT DELS DIFERENTS CONVENIS

SIGNATS AMB L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.. 

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

proposta següent :

“L’Ajuntament de Mataró, en dates 14 de gener de 2014 i 6 de novembre de 2014, va enviar
sengles escrits a la Generalitat reclamant-li els deutes que la institució autonòmica manté amb
l’Ajuntament.  Fins  la  data  d’avui,  no  s’ha  obtingut  cap  resposta  de  la  Generalitat  a  la
reclamació formulada.

Per tot això, a tenor del que preveu l’art. 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la  Jurisdicció  Contenciós-Administrativa,  es  considera  necessari  efectuar  REQUERIMENT
FORMAL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  per  tal  que es resolgui  favorablement  la
petició formulada per l’Ajuntament de Mataró. 

Vist l’informe conjunt de Gestió Econòmica i del Director de Serveis Econòmics i Interventor
de Fons, de data 22 de gener de 2015, i l’informe jurídic de data 27 de gener de 2015.

L’acord  del REQUERIMENT que es proposa, es fonamenta en els següents MOTIUS:

Primer.-  Obligació  legal  de donar  compliment  als  convenis  subscrits  entre la  Generalitat  i
l’Ajuntament.- En tant que els convenis es van subscriure en la forma prescrita. En tant que la
despesa s’ha efectuat i pagat per part de l’Ajuntament i en tant que la mateixa s’ha justificat
degudament,  existeix  un deute  plenament  exigible,  per  import  de 7.572.510,58  €,  a  data
d’avui, que ha de ser saldat per la Generalitat en la forma i terminis convinguts i d’acord amb
la legislació aplicable.
 
Segon.- Inactivitat per part de la Generalitat, en general, i del Departament de Governació i
Relacions  Institucionals,  en particular:-  El  deute existent  provoca unes tensions financeres
molt greus a l’Ajuntament i dóna peu a una gran inseguretat jurídica. Aquest Ajuntament està
suportant,  malgrat  el  no compliment  de les obligacions de la  Generalitat  de Catalunya,  el
sosteniment  dels  servei  de  referència,  avui  tant  o  més  imprescindibles  ja  que  la  crisi
econòmica ha generat un increment de les necessitats a atendre que no poden ser ignorats
malgrat la manca de recursos.
 
La Generalitat  ha tingut  reiterada constància de la reivindicació d’aquest  Ajuntament,  amb
efectes nuls. Això obliga l’Ajuntament a exigir, en defensa dels seus interessos i dels de la
ciutat  de Mataró,  una actuació concreta,  pautada i  decidida  per  part  de  la  Generalitat  de
Catalunya, que esvaeixi tot aquest context d’incertesa i garanteixi el compliment de l’obligació
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legal de pagament, a través d’altres mecanismes de defensa i reivindicació legal, que tenen
seu en els nostres Tribunals de Justícia.

Tercer.- Acreditació de la inactivitat.- La manca d’actuació de la Generalitat en la tramitació del
pagament ha provocat l’augment de la càrrega financera municipal. La reclamació formulada
no  es  basa,  doncs  en  meres  manifestacions,  que  en  tot  cas  bastarien  per  sostenir  la
reclamació, sinó en la prova acreditativa de que la Generalitat no ha tramitat el pagament  dels
imports  que  deu  a  l’Ajuntament  de Mataró  fins  arribar  a  un  import  elevadíssim  que  està
condicionant de forma decisiva la tresoreria de l’Ajuntament, cosa que li dificulta greument el
compliment de les obligacions legals de pagament als seus proveïdors..

Vistos els següents fonaments de dret:

Articles 17.2, 23, 24, 25, 26, 35 i 36, i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Articles 20, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (articles 23 i
25 de la Llei de finances públiques de Catalunya).

Article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
llei general de subvencions.

Articles  3,  6,  81  i  139  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

Articles  22.2 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les
hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública.

Article 216.4, 217, 222.4, i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Articles  25,  29,  32  i  44  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa.

Article 106 de la Constitució espanyola de 1978.

El  conseller  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  en
Ramon Reixach i Puig, fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/1985, de 2
d’abril,  i  la  resta  de  disposicions  legals  i  d’acord  amb  les  competències  delegades  per
resolució d’Alcaldia de data 25 de gener de 2013, PROPOSA AL PLE de l’Ajuntament de
Mataró, l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Requerir al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya que procedeixi  a efectuar el pagament de l’import  7.572.510,58 euros, més els
interessos corresponents, en compliment dels diferents convenis signats amb l’Ajuntament de
Mataró.

Segon.- Indicar al  Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya que, si en el termini de tres mesos des de la data de presentació de la reclamació,
no dóna compliment a allò que es demana o no arriba a un acord amb l’Ajuntament, aquest
pot interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de la Generalitat.

Tercer.- Facultar  a  l’il·lustríssim  Sr.  Alcalde,  Joan  Mora  i  Bosch,  per  a  la  signatura  del
document de reclamació/requeriment annex a aquest acord.”

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

comença dient que donarem suport a la proposta, a la reclamació i, en cas que sigui pertinent,

a presentar un contenciós-administratiu contra la inactivitat de la Generalitat. Això és greu, no

només perquè no se’ns paga, sinó perquè això tensa la tresoreria i el pressupost municipals,

la qual cosa ve acompanyat d’un finançament del tot injust dels municipis a nivell local i d’un

espoli  fiscal  que  el  país  pateix  en  conjunt.  Malgrat  tinguem  aquests  condicionants  i  la

Generalitat té la situació que té, això no pot ser excusa. Si hi ha uns deutes pendents d’una

institució envers una altra això hauria de ser una prioritat. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, creu que l’informe jurídic és molt clar quan al segon apartat diu:

“Aquest  Ajuntament  està  suportant  amb  total  abandó  de  la  Generalitat  de  Catalunya  el

sosteniment  dels  serveis  de  referència,  avui  tan  o  més  imprescindibles,  ja  que  la  crisi

econòmica  ha  provocat  una  baixa  molt  considerable  en  la  recaptació  dels  impostos

municipals”. Per tant, aquest abandonament és el que resulta del tot inadmissible per part de

qui ha de tutelar el sosteniment del finançament dels seus ajuntaments. 

En aquests moments, aquestes partides que ens deuen són absolutament imprescindibles per

fer front a l’actual situació d’emergència social que encara tenim a la ciutat. El que sí demano

al govern és que quan, suposadament, arribin aquests diners —i penso que, com que estem

en període electoral, possiblement part d’aquests diners arribaran a Mataró per fer contentes
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algunes formacions polítiques— es pugui parlar amb els grups de l’oposició per debatre a qui

han d’anar  destinats els  diners o a quines partides els  hem d’aplicar. Bàsicament  perquè

insistim  en  la  necessitat  de  prioritzar  l’ajuda  a  aquestes  persones.  Donarem  suport  a  la

proposta. 

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

que una de les màximes prioritats que hauria de tenir el govern de la Generalitat hauria de ser

retornar tots  els  deutes que té amb els  diferents ajuntaments catalans,  entre els  quals  el

nostre. Però sembla ser que el govern de Catalunya no té cap interès en això, perquè no s’ha

obtingut cap resposta a la reclamació formulada pel nostre consistori. Això demostra que el

govern municipal, que té el mateix color polític que el govern de la Generalitat, no és capaç de

convèncer ni de dialogar amb la seva pròpia formació política. En segon lloc, també demostra

la falta d’empatia cap a la nostra ciutat i els nostres ciutadans, perquè l’esforç que fa aquest

Ajuntament per destinar els màxims recursos públics al manteniment dels serveis més bàsics

cap a les persones més necessitades de la ciutat és un esforç que sovint no és suficient, i si, a

més,  a  això  li  sumem  que  moltes  vegades  aquests  recursos  públics  no  són  gestionats

correctament,  ens  trobem  amb  persones  que  queden  totalment  orfes  per  part  de

l’administració pública, totalment excloses del sistema i de la societat. Però sembla ser que

això li importa ben poc al govern de la Generalitat. Nosaltres creiem que s’han de posar tots

els nostres esforços en reclamar el deute que té la Generalitat  amb el nostre Ajuntament,

perquè són recursos econòmics que són de tots els mataronins. 

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

anuncia que no vol entrar en debats de a què es dediquen els esforços econòmics de la

Generalitat, si estan ben invertits o no, si volem fer estructures d’estat però al final acabarem

tenint un estat desestructurat, etc. El que sí que m’ha cridat l’atenció, per exemple, és el paper

que juga la Diputació en tot això i que es posi en valor. I em crida l’atenció perquè sovint s’ha

posat en discussió si les diputacions han de desaparèixer o no. En aquest cas, hem d’agrair

les injeccions econòmiques que estan donant als ajuntaments, que és la finalitat per a la qual

van ser creades. També vull recordar que la Diputació no té fons propis i que el que fa és

repartir fons que li vénen de l’Estat. En concret, un 80% dels fons que reparteixen són diners
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que els arriben del propi Estat. Ens ha cridat molt l’atenció, també, el tema del Miquel Biada. A

nosaltres  ens  sembla  insultant  haver  de  mantenir  aquest  centre  educatiu  —que  ens

enorgulleix i que volem mantenir— havent d’avançar uns diners que són responsabilitat de la

pròpia Generalitat, que és qui en té les competències i se n’ha de fer càrrec—. És un deute

que resulta de mal veure. Dir també que aquestes partides ja estan destinades, són finalistes.

Es parla bàsicament de la Llei de Barris, d’ocupació i de serveis socials. 

També  ens  sembla  curiós  el  fet  que  s’estiguin  fent  plans  d’ocupació,  als  quals  tothom

s’apunta, però que al final els estem finançant nosaltres. El que fa mal és tot allò que respecta

als  serveis  socials  i  a  la  Llei  de  Barris,  davant  la  situació  d’emergència  de  la  part  més

desvalguda de la població. Aquí és on tot això és especialment greu. Per últim, aquí es veu qui

està al costat dels ajuntaments i qui no ho està. El ple passat vam estar parlant de dues o tres

mesures que ens venien molt bé, entre les quals l’ampliació del deute amb el Ministeri del

préstec del TCM i les inversions que podíem fer. Per tant, quan fem certes afirmacions d’atacs

al món local, hauríem de ser tots bastant més humils i recordar que aquesta situació ni és

nova ni és d’aquest govern de la Generalitat, ni de l’anterior, sinó que ve de lluny. Tenim unes

administracions que no s’acaben de creure el món local, començant per la gent del govern de

l’Estat. Per suposat, hi votarem a favor. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu suport a

la proposta. És de tots conegut per què ha estat denunciat tantes vegades el mal finançament

dels  municipis,  amb  una  llei  que  ha  anat  passant  per  governs  de  tots  colors,  des  del

començament de la democràcia, que no han sabut resoldre el problema. Pensem que els

pressupostos dels ajuntaments només representen un 13% dels pressupostos generals de

l’Estat. Per tant, la insistència en què això s’ha de solucionar d’una vegada, perquè al final els

alcaldes no tenen totes les competències però sí que tenen totes les incumbències. Celebrem

que això vingui a aquest ple, però vull recordar el que va passar el ple passat: el meu grup

municipal  va  presentar  una  proposta  de  resolució  per  reclamar  per  la  via  judicial  a  la

Generalitat de Catalunya més d’1 milió d’euros que se’ns deu pel tema de les escoles bressol.

Sorprenentment, el govern municipal hi va votar en contra i avui ens porta aquest dictamen,

que és un pas previ, com ha reconegut el Sr. Reixach, per acabar en la via judicial. Si aquest

era el procediment que s’havia de seguir, era tan fàcil com dir-nos-ho fa un mes. 
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Ho celebrem, però també vull recordar que no s’ha fet un ús correcte d’una cosa que és de la

corporació i que no és del govern municipal, com són els mitjans corporatius. Aquest govern

ens té acostumats que després de cada ple, com ha de ser, treu la corresponent nota de

premsa sobre cadascun dels acords que s’adopten al ple. En aquest ple es va acordar, a

proposta del nostre grup municipal, reclamar per la via judicial aquell deute a la Generalitat de

Catalunya i encara estem esperant la corresponent nota de premsa de l’Ajuntament al web

municipal, informant d’això. Sembla que és un ús inadequat dels mitjans corporatius, que han

d’estar al servei de la corporació i no al servei del govern de torn. Això no havia passat mai.

Estem molt acostumats a veure notes de premsa per coses menors i, en aquest cas, que es

tractava d’una qüestió prou significativa, la nota ha faltat. De tota manera, celebrem el pas

que fem avui i m’agradaria molt no haver d’arribar al contenciós, la qual cosa voldria dir que

hem rebut el pagament immediat del deute o que s’han acordat els terminis de pagament. 

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

recordant que quan aquest govern va arribar a l’Ajuntament el deute pendent ja hi era. Aquest

deute pendent era més gran que l’import que portem avui a reclamació de la Generalitat. En

segon lloc, aquests diners, Sr. Martínez, no poden anar a una ampliació de crèdit. Això va

directament a rebaixar les pòlisses de crèdit. Nosaltres estem fent de pòlissa de crèdit de la

Generalitat. Per tant, quan vinguin aquests diners, nosaltres baixarem la que tenim amb els

bancs. Aquesta imatge d’una Generalitat morosa i poc dialogant amb l’Ajuntament crec que

també és injusta. És veritat que la Generalitat té una insuficiència de recursos que s’ha de

millorar, però també és veritat que el govern de la Generalitat es va trobar amb un seguit de

compromisos  heretats  anteriorment  que  es  pensaven  que  es  podrien  encabir  dins  dels

pressupostos següents, però davant la crisi els ha sigut impossible perquè no donen per a

més els ingressos que tenen. Ells mateixos ja voldrien pagar, però és que no poden. 

Farem les accions que aquest ple decideixi, però hem de pensar que estem anant a reclamar

diners a una administració que encara té més problemes financers.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).
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5  -  CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI DE LA FINCA QUALIFICADA DE

SISTEMES  D'EQUIPAMENTS  COMUNITARIS  EDUCATIUS,  DEL

PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DE LA UA-89D "ERNEST LLUCH-

VALLDEIX" A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA

CONSTRUCCIÓ I  POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN CENTRE  DE

FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRADA

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

proposta següent:

“El III Pla General de Formació Professional (2013-2016), aprovat en data 30 d’abril de 2013,
té com a objectiu avançar cap a un nou model de formació professional que situï Catalunya en
la línia de la formació europea, contribueixi a crear ocupació estable i millori la competitivitat
de les empreses. 

En aquest sentit,  amb la voluntat de donar resposta a les necessitats d’escolarització dels
ensenyaments secundaris post-obligatoris (cicles formatius) a Mataró, i fruit de les converses
que s’han mantingut  entre els Serveis  Territorials  d’Ensenyament  i  aquest  consistori  s’han
endegat  els  tràmits  adients  per  tal  de  gestionar  la  implantació  d’un  Centre  de  Formació
Professional integrada a la finca resultant d’Equipaments Eed del PR de la UA-89d Ernest
Lluch/Valldeix. 

Amb aquesta finalitat, s’ha procedit a la desafectació de la finca (prèviament qualificada com a
bé de domini públic afecte al servei públic) per tal que esdevingués bé de caràcter patrimonial
i  així  poder  cedir-la  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  que  l’administració
autonòmica hi construeixi i implanti aquest Centre de Formació Professional. 

Aquesta finca, amb qualificació patrimonial de bé de domini públic afecte al servei públic a
l’Inventari  Municipal  de  Béns,  ha  estat  desafectada  per  la  seva  cessió  a  favor  de  la
Generalitat. 

Consten units a l’expedient, entre d’altres, informe sobre la finalitat de la cessió, informe jurídic
sobre l’adequació a dret de la mateixa, la certificació del secretari on figura que el bé està
inclòs a l’inventari de béns amb l’esmentada qualificació patrimonial (bé patrimonial); l’informe
tècnic  acreditatiu  que  aquesta  finca  no  està  inclosa  en  cap  pla  d’ordenació  ,  reforma  o
adaptació que el faci necessari per l’ens local. 

Resulten  d’aplicació  els  articles  49  a  52  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual
s¡’aprova el  Reglament  de Patrimoni  dels  Ens Locals  de Catalunya,  també l’article  20 en
relació a la desafectació de la finca; tanmateix són d’aplicació els articles 211 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya. 
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Per tot això,  en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de gener
de 2013, PROPOSO AL PLE, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat  de Catalunya,  el domini de la finca
inscrita a l’Inventari General de Béns municipal com a bé patrimonial,  lliure de càrregues i
servituds, inscrita al Registre de la Propietat com a finca independent,  per destinar-la a la
construcció  i  posada  en  funcionament  d’un  Institut  d’Ensenyaments  secundaris  post-
obligatoris (cicles formatius), que es descriu registralment d’aquesta manera:

“URBANA,. SISTEMA D’EQUIPAMENT EDUCATIU. Parcel·la assenyalada com Eed (Illa 1 de
l’àmbit Iveco-Renfe), en el plànol de finques resultants del Projecte de Reparcel·lació de la
UA-89d “Ernest Lluch/Valldeix, del terme municipal de Mataró, de forma rectangular, de tres
mil set-cents trenta-tres metres quadrats (3.736 m2) de superfície de sòl. 
Afronta:

- al Nord, part amb parcel·la resultant 1.2., part amb  la parcel·la resultant 1.3.a) i part
amb la parcel·la resultant 1.3 b) del Projecte de Reparcel·lació;

- al Sud, amb vial públic, assenyalat com a Vial C;
- al Est, amb vial públic, assenyalat com a Vial B;
- al Oest, part amb la parcel·la resultant 1.2., part amb la parcel·la resultant 1.1.a) i part

amb la parcel·la resultant 1.1.b) del Projecte de Reparcel·lació. 

Aquesta finca es troba dins del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana –PMU-
09d- Ernest Lluch/ Valldeix del terme de Mataró. 

Qualificació urbanística. Sistema d’Equipament docent clau Eed.”

Afecta a la liquidació dels impostos corresponents i lliure d’altres càrregues i  gravàmens.

Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut de certificat administratiu de data 12 de desembre
de 2014.
Consta  inventariada  a  l’Inventari  Municipal  de  Béns,  qualificada  com  a  bé  de  caràcter
patrimonial, a la fitxa 31-310. 
Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3, al volum 3521, Llibre 193, Foli 76, finca
núm. 10.069. 
Referència cadastral: pendent d’alta cadastral. 

SEGON.- La  finca  objecte  de  cessió  s’ha  de  destinar  a  equipament  escolar  (Institut
d’Ensenyaments  secundaris  post-obligatoris),  mitjançant  la  seva  construcció  i/o  ús  per
aquesta finalitat.
A tal efecte, si la finca cedida no es destina a la finalitat prevista en el termini de 5 anys o
deixa  de  destinar-s’hi  dins  dels  30  anys  següents,  el  bé  objecte  de  cessió  revertirà
automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament de Mataró, en els termes que resulten de
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel quals ‘aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya. 
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Per tal d’acreditar la no destinació de la finca a l’ús previst, serà suficient l’aixecament d’una
acta  notarial  de  presència  per  constatar  aquests  fets  i  la  notificació  de  la  mateixa  a  la
Generalitat de Catalunya perquè la reversió produeixi els seus efectes. 

TERCER.- La construcció de l’equipament escolar al qual fa referència aquest acord podrà ser
dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer, mitjançant qualsevol negoci
jurídic,  si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la
generalitat de Catalunya 
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar i quan es procedeixi a la
seva urbanització no tindrà cap condicionant ambiental i comptarà amb abastament d’aigua,
evacuació  d’aigües,  subministrament  d’energia  elèctrica  amb  potència  suficient  per  a
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la
instal·lació  d’una estació  transformadora d’energia  en el  supòsit  de ser  necessari,  i  xarxa
telefònica io conducció de fas –en cas de disposar-ne- i  els vials que limiten solar tindran
pavimentada la calçada i encintades les voreres. 
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble cedit  i  adoptar les mesures necessàries per aconseguir  el  seu destí  a
plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol
obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres. 

QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que s’acrediti per la
construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals gaudirà d’una
bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. 
Així  mateix l’Ajuntament de Mataró tramitarà el procediment administratiu corresponent per
procurar la gratuïtat de les taxes per l’atorgament de les llicències d’obres  i les derivades de
la  seva  realització,  així  com  dels  tributs  que  puguin  gravar  l’activitat  educativa  o,
subsidiàriament, aplicar els beneficis fiscals expressament previstos a les ordenances fiscals i
a les altres normes tributàries vigents. 

CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient de cessió a un tràmit d’informació pública de 30 dies durant el
qual  es  podran  presentar  reclamacions  i/o  al·legacions  al  contingut  de  l’expedient,  de
conformitat amb el què preveu l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.

SISÈ.- Sotmetre l’efectivitat  de la cessió, que es formalitza en els termes que consten en
aquests acords, a la superació del tràmit d’informació pública de l’expedient. 

SETÈ.- Facultar a l’Il·lm. Alcalde i al Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per a
què  qualsevol  d’ells,  a  títol  individual,  pugui  subscriure  tota  la  documentació  que  sigui
necessària per al perfeccionament i execució dels presents acords. 

VUITÈ.- Actualitzar l’Inventari Municipal de Béns mitjançant els corresponents assentaments
que aquests moviments patrimonials generin, de conformitat amb el què disposa l’article 102
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya.

NOVÈ.- Notificar aquests acords a Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat  de
Catalunya, al servei d’Ensenyament, al servei d’Urbanisme, al servei d’Ingressos, a PUMSA i
a la resta de serveis que es puguin veure afectats.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu

que això ja ho vam fer l’any 2010: la cessió d’un terreny a la Generalitat per a la construcció

d’un institut de secundària. En aquell cas es va fer la cessió dels terrenys de la ronda Rafael

Estrany per fer-hi un institut a la ciutat de Mataró. L’any 2010 ja es tenia més o menys clar que

Mataró necessitava un nou institut de secundària i ja existia el terreny. Però entre el 2010 i el

dia d’avui en temes educatius hem tingut baralles, especialment perquè els grups de l’oposició

ens hem queixat de la manca de participació en el procés de planificació escolar. Arran d’això,

s’ha obert un procés participatiu, però que avui el govern i la Generalitat han ignorat. 

Que aquest nou emplaçament de l’institut per fer-hi la formació professional integrada és un

bon espai? Personalment puc considerar que sí, però aquest projecte d’aquesta FP integrada

no ha definit encara temes bàsics, ni com repercutirà això en els diferents cicles de FP que

tenim a la ciutat, ja sigui al Puig i Cadafalch, al Thos i Codina, al Satorras o al Miquel Biada.

Crec que no s’ha fet el procés tal com tocava. És a dir, primer de tot incorporant els qui a dia

d’avui estan implicats en aquests cicles formatius. S’ha fet d’una manera precipitada i sense

planificar. Planificar hauria de ser prendre decisions per aconseguir uns objectius determinats i

quan  es  prenen  diverses  decisions  aquestes  s’haurien  d’integrar  i  organitzar  entre  si  de

manera que una decisió no vagi en contra de les altres i  que,  per tant,  tot  el  conjunt  de

decisions ens porti a un mateix objectiu. Aquí tenim un objectiu clar a nivell educatiu de ciutat?

O el que estem fent avui no respon a un objectiu, sinó que respon a les presses per acaparar

una oportunitat de la Generalitat? A vegades les oportunitats s’han d’agafar al vol, però aquí

em sembla que l’objectiu no estava definit.  Aquesta incertesa en el projecte, aquesta poca

base que té tot el que se’ns proposa avui fa que diversos grups estiguem molestos, malgrat

puguem considerar que l’espai pot ser interessant. De fet, nosaltres ja ho vam dir: la zona que

està  a  tocar  del  TCM s’hauria  de reservar  especialment  per  fer-hi  activitats  vinculades  a

l’educació,  a  l’economia,  etc.  I  nosaltres  estem  demanant  que  els  projectes  urbanístics

d’aquest espai s’aturin per tal de poder preservar i potenciar l’espai per convertir-lo en un actiu

potent de ciutat. El que avui farem nosaltres és abstenir-nos-hi. Amb l’abstenció entenem que

no invalidem que la proposta tiri endavant, però sí que denunciem les maneres i la poca visió

estratègica tant de la Generalitat com de la regidoria d’Educació de la ciutat.  
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La senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds –

Esquerra  Unida  i  Alternativa,  recorda  que  en  aquest  tema el  seu  grup  municipal  ja  s’ha

posicionat. Només vull recordar que el que avui farem serà un altre acte administratiu. Aquest

acte és reversible, com ho han estat altres. Formalment se cedeix el terreny a la Generalitat

de Catalunya, però si no s’utilitza no passa res i aquest terreny tornarà a quedar en mans

municipals. Per tant, no tenim res a perdre. Tot i així, entenem que l’objectiu que vostès diuen

que  amb  aquest  acte  perseguim  és  arribar  a  tenir  un  centre  de  FP  integral  a  la  ciutat.

Nosaltres estaríem encantats de poder-lo  tenir, però ja  saben que per a nosaltres és poc

creïble. Només vull assenyalar que estem al mes de març, que encara no hi ha hagut cap

mena d’acció  documentada per part  del  Departament d’Ensenyament  que ens faci  creïble

aquest acte, i els mesos van passant. Aviat tindrem la Setmana Santa, això era per Nadal... 

I hi ha una cosa que ens preocupa: a la ciutat ja hem tingut l’oportunitat de fer un centre

integrat, per exemple de les famílies industrials, a partir del Miquel Biada, i per què no s’ha

fet? Tenim a les mans coses que no estem gestionant ni potenciant, i ens embarquem a final

de mandat en una proposta que per a nosaltres té molt d’il·lusòria i poc de real. No obstant

això, respecte a aquest acte concret de cessió, ens hi abstindrem.  

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu suport a

la proposta, tal com van fer anteriorment. És cert que no estem d’acord amb la precipitació, i

no ens agrada la idea que això ja ho hem fet altres vegades sense èxit, ni la sensació que

estem comprant un número de loteria sense saber la data del sorteig... Però, passi el que

passi, no ens podem quedar al marge d’aquesta oportunitat. I per això vam donar-hi suport la

primera vegada que això es va portar al ple. Al mes de gener vam portar una proposta de

resolució,  que  va  ser  aprovada,  demanant  que  s’obrís  un  debat  sobre  aquesta  qüestió,

sobretot en el món de la FP, i em consta que s’està produint, cosa que celebrem. Per tant, hi

votarem a favor amb aquests condicionants que ja he manifestat i amb l’esperança que això

arribi a bon port. Finalment, afegir que la ubicació ens sembla correcta, però voldríem saber

quines perspectives té el govern respecte a aquell solar de Rocafonda cedit a la Generalitat al

seu moment. I també ens agradaria saber si tenen intenció o no de complir una proposta de

resolució,  també aprovada al  ple  cap al  2011,  de procedir  a la  cessió  del  solar  per  a la

construcció  de l’escola  Joan Coromines,  perquè,  com ha passat  amb altres propostes de

resolució, aquesta ha quedat al calaix oblidada. 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, creu que no és

de rebut que el Sr. Safont-Tria digui que el govern municipal ha ignorat el procés participatiu.

S’està  treballant  en  aquest  tema.  La  Generalitat  ens  ha  demanat  primer  parlar  amb  els

directors de cada centre. Nosaltres hem fet diverses reunions i estem treballant internament i,

per tant, els demanaria que, almenys en aquest procés que seguirem, no facin aquest tipus de

comentaris.  Tenim  el  compromís  de  convocar  el  Consell  de  la  FP  quan  tinguem  més

informació. Potser sí que no estem d’acord amb la manera de fer precipitada, però sí que

l’objectiu  i  la  voluntat  és la  mateixa.  Volem que hi  hagi  participació  i  busquem el  màxim

consens possible.  Els  demanem que ens facin  confiança i  seguir  endavant  amb aquesta

oportunitat.  

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

reitera que el govern ha ignorat el treball de participació que es va dur a terme per fer una

planificació escolar de la ciutat, en què van participar tots els grups municipals. Treballàvem

sobre les necessitats en secundària i, en cap cas, es plantejava la necessitat d’aquest centre

de FP integral. Això ha sorgit de sobte. El procés ja establia unes prioritats i vostès les han

obviades.  

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

Esquerra Unida i Alternativa, afirma que no té la sensació d’haver tornat a parlar d’aquest

tema. No s’ha reunit la Comissió del Mapa Escolar per parlar dels canvis que podia suposar la

concentració de tots els centres, de tota l’oferta de FP, en un únic centre. Això voldria dir

buidar  els  centres  i  omplir-los  només d’ESO.  Pensen  vostès  tenir  centres  només d’ESO,

centres només d’FP i  centres només de Batxillerat?  I  aquesta oferta en el  territori  estarà

equilibrada? Serà la que volem? Aquest centre que vostès veuen tan clar és un centre que

comportaria  un  canvi  important  en  el  model  de  la  distribució  escolar  de  la  ciutat.  Que

sapiguem, la Generalitat no ha definit aquest model-marc en general i, per tant, seria més que

convenient poder-ne parlar en el marc del Mapa Escolar municipal. Hi ha molt a parlar i molts

interrogants oberts. A més, el Sr. Baron té coneixement que s’estan produint reunions amb

algú? Doncs nosaltres no tenim aquesta informació i formalment també som de la Comissió. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

constata  que  en  les  formes  tampoc  no  està  d’acord.  Aquest  nou  centre,  amb  totes  les

incògnites que hi  ha,  pensem que pot  ser interessant  per a la  ciutat.  Però també és una

casualitat que en aquest pla ni s’esmenti aquest centre. Portem mesos i mesos parlant de

planificació escolar i en una de les coses que tots coincidíem era que a la banda de la riera de

Sant Simó (Rocafonda, Palau, Havana) hi ha un dèficit molt gran de places de secundària, i

d’això no se’ns explica res. I està molt bé el centre, però què els diem als pares quan hagin

d’enviar  els  seus  fills  a  l’altra  punta  de  la  ciutat?  Les  coses  s’han  d’explicar  bé.  Les

oportunitats s’han d’agafar, només faltaria,  però s’ha de tenir  present sempre la feina que

s’està fent. I més quan s’obren tantes incògnites i se’ns demana un acte de fe. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal de Plataforma per Catalunya (2) i corresponent al regidor

no adscrit (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

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

6  - AMPLIACIÓ  DE  LA  SUPERFÍCIE  CEDIDA  DE  LA  FINCA  E

D’EQUIPAMENT  PÚBLIC  EDUCATIU  DE  LA  UAD83  LEPANTO-

CHURRUCA/ EL RENGLE A FAVOR DE LA GENERALITAT PER A LA

CONSTRUCCIÓ  I  POSADA  EN  FUNCIONAMENT  DE  L'ESCOLA

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

següent:

“Per acord adoptat per l’Excm. Ajuntament Ple de Mataró de data 9 de gener de 2014, es va
cedir  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya  una  part  de  la  finca  E  d’equipament  públic
educatiu de la UAd83 Lepanto-Churruca/ El Rengle.
El plantejament inicial preveia la rehabilitació i modificació de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas
per ubicar-hi l’escola Angeleta Ferrer i la construcció simultània d’un aparcament en subsòl
que havia d’ocupar part del subsòl d’aquesta finca d’equipaments i part de la finca col·lindant,
propietat de PUMSA. En aquest marc, l’Ajuntament de Mataró assumia la construcció de les
pistes esportives i pati de l’escola i la Generalitat les tasques constructives de la nau industrial.

Per aquest motiu, es van cedir un total de 2.768 m2 corresponents al terreny on s’erigeix la
nau  i  les  àrees  adjacents,  deixant  fora  de  l’objecte  de  la  cessió  els  restants  4.007  m2,
corresponents a la part de la finca on es van projectar les pistes esportives i pati que havia de
construir l’Ajuntament de Mataró simultàniament a la construcció de l’aparcament soterrat. 

Atès  que  finalment  aquest  aparcament  no  es  construirà,  el  plantejament  ha  canviat  i
l’Ajuntament de Mataró ja no executarà la construcció de les pistes i pati de la futura escola.
Aquestes tasques les realitzarà la pròpia Generalitat en el marc del projecte d’obres que han
presentat a l’Ajuntament de Mataró per a l’execució de les tasques constructives de l’escola. 

Consta a l’expedient un extracte del Projecte bàsic de la reconversió de la fàbrica de Can
Fàbregas del paper per la construcció de l’escola Angeleta Ferrer, delimitant la part de la finca
que es requereix per construir i posar en funcionament l’escola. 
Consta informe jurídic sobre l’adequació a dret de l’ampliació de la cessió d’ús a realitzar a
favor de la Generalitat de Catalunya. 

Resulten  d’aplicació  els  articles  72  i  75  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i l’article 204 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya. 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de gener
de 2013, PROPOSO AL PLE l’adopció, si s’escau, dels següents acords:

PRIMER.- Modificar els acords plenaris adoptats en sessió mantinguda en data 9 de gener de
2014 corresponents a la cessió d’ús, a favor de la Generalitat de Catalunya, d’una part de la
finca  E  d’equipament  públic  educatiu  de  la  UAd83  Lepanto-Churruca/  El  Rengle,  que
quedaran redactats en els termes que consten al punt segon.

SEGON.-  Els acords de cessió quedaran redactats de la següent forma:

“PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya,   l’ús  d’una  part  de  la  finca  que  es  descriu  a  continuació  per  destinar-la  a  la
construcció i posada en funcionament d’un centre educatiu:
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Descripció de la finca:

DESCRIPCIÓ:  Finca  E  (Equipament  públic  educatiu):  SITUACIÓ:  A  l’àmbit  de  Lepant-
Churruca de la UA d 83”Lepant-Churruca/ el Rengle”,  de Mataró. Descripció: Urbana.  De
forma poligonal irregular. Té una superfície de sis mil set-cents setanta-cinc metres quadrats.
QUALIFICACIÓ: Sistema d’equipaments comunitaris (clau Eed). Sobre aquesta finca hi ha
edificada  una  nau  principal  i  xemeneia  de  vapor  de  l’antiga  fàbrica  de  Can  Fàbregas,
elements catalogats del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, amb el nivell de
protecció “A”, referit a les façanes,. Volumetria i estructura general; i la xemeneia amb el nivell
“C” de conservació.
LIMITA: Al Nord, amb els patis posteriors de les finques amb front al Camí Ral; a l’est, en part,
amb el carrer Lepant i en part, amb els patis posteriors de les finques amb front al carrer
Lepant; al Sud, en part amb el pati posterior de la finca del carrer Lepant, núm. 32, i en part
amb  la  finca  interior  de  l’illa,  en  part  amb  la  finca  resultant  A  d’aquest  projecte  de
reparcel·lació, i en part, amb la finca Zv de cessió per parcs i jardins urbans; a l’Oest, en part
amb la finca resultant A d’aquest projecte de reparcel·lació, en part amb la finca Zv de cessió
per parcs i jardins urbans i en part amb el carrer Cosme Churruca. 

Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al volum 3951, Llibre 542
de Mataró, Foli 155, finca 19486. 
Referència cadastral: Expedient administratiu d’alteració cadastral en tràmit. 
Valoració del sòl: 2.306.210 €  euros.
Càrregues: Afecta a una servitud recíproca de pas per accés de vehicles i persones per tal
que permeti l’entrada, sortida, circulació i maniobra de vehicles i persones i d’instal·lacions,
serveis i subministres amb les finques colindants per a la construcció d’un aparcament que
ocuparà el subsòl d’una part d’aquesta finca. 

Títol: Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut per certificat administratiu de data 21/01/2013
i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta. 

Descripció de la part de la finca que es cedeix en ús a la Generalitat:

Porció de terreny –grafiada al plànol annex núm. 1 amb la llegenda “Àmbits susceptibles de
ser retornats a l’Ajuntament. Àmbit restant”- delimitat amb una línia perimetral vermella,
que limita al Nord amb els límits propis de la finca E; a l’Est, en part amb la pròpia finca E que
queda fora de l’àmbit de cessió, en part amb el carrer Lepant i en part amb les finques que
tenen entrada pel carrer Lepant; al Sud, en part amb els límits propis de la finca E, en part
amb la finca ZV de cessió per parcs i jardins urbans i en part amb la finca A; a l’Oest, en part
amb la finca A, en part amb la pròpia finca E que queda fora de l’àmbit de cessió i en part amb
el carrer Churruca.

Dins de la superfície que es cedeix, hi ha erigida la nau principal de l’antiga fàbrica de Can
Fàbregas  té  actualment  una  superfície  construïda  total  de  quatre  mil  quatre-cents  trenta-
quatre amb deu metres quadrats (4.434,10 m2), distribuïts de la següent forma: 1.539,05 m2
en planta baixa; 1.539,13 m2 en planta primera i 1.355,92 m2 en planta segona. 

Queda expressament exclosa de l’àmbit de cessió d’ús  el perímetre de terreny on s’erigeix la
xemeneia catalogada -i la pròpia xemeneia- d’una superfície de 11,85 m2. 
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Així doncs, la superfície total objecte de cessió d’ús correspon a la porció de terreny grafiada
al  plànol  adjunt  -amb una  superfície  de 6.562,70 m2-  de la  que  cal  restar  els  11,85  m2
corresponents al  perímetre de terreny on s’erigeix la xemeneia catalogada. 
És a dir, l’àmbit o porció de terreny que és objecte de cessió d’ús a favor de la Generalitat té
una superfície total de 6.550,85 m2.  

SEGON.- Disposar que la cessió d’ús es faci en les següents condicions: 

1) Finalitat:  La  finalitat  d’aquesta  cessió  en  ús  és  la  rehabilitació  i  modificació  de
l’esmentat  immoble per part  del  Departament d’Ensenyament,  a fi  i  efecte d’ubicar
l’escola Angeleta Ferrer, i a tal efecte, s’autoritza l’enderroc de la part de la nau que no
es pugui conservar i  modificar  la resta, als efectes d’ubicar l’esmentada escola, de
conformitat amb les prescripcions efectuades des del servei d’Urbanisme i la secció de
Patrimoni  Arquitectònic  de  l’Ajuntament  de  Mataró  i  també  de  conformitat  amb  el
projecte que es presenti i tramiti per part dels serveis tècnics municipals.  

2) La  finca  objecte  de  la  cessió  en  ús  no  tindrà  cap  condicionant  mediambiental,
especialment una vegada realitzades les tasques de sanejament de la contaminació
del  subsòl per part  de l’Ajuntament  i  comptarà amb abastament d’aigua,  evacuació
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb els cabals i la potència suficient per
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, xarxa
telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-. Pel cas que fos necessària la
instal·lació d’una estació transformadora d’energia, s’ubicarà fora del recinte escolar i
així es tindrà en compte a la redacció del projecte. A tal efecte, l’Ajuntament de Mataró
es compromet a realitzar les actuacions necessàries per dotar les potències i cabals
necessaris al respecte.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin  afectar  a  l’immoble  cedit  en  ús  i  adoptar  les  mesures  necessàries  per
aconseguir el seu destí per Departament d’Ensenyament, sense cap cost o càrrega per
aquest i  eliminant  qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les
obres.

3) La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti  per la
construcció del centre, en base a l’article 103 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals,
gaudirà  d’una  bonificació  del  95% atès  que  es  tracta  d’una  construcció  d’especial
interès  o  utilitat  municipal.  S’estableix  la  gratuïtat  de  les  taxes  acreditades  per  a
l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per
als tributs que puguin gravar l’activitat educativa. 
Per tal de fer efectiu aquest acord caldrà habilitar la subvenció municipal corresponent
de les dites taxes acreditades.

4) Tant el solar com la construcció que es faci al damunt seran propietat del municipi,
quedaran afectats  a l’ús  públic  educatiu  a favor  del  Departament  d’Ensenyament  i
anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment, neteja, subministraments i
conserge, en el cas que se’n disposi. L’Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la
construcció realitzada a una finalitat diferent a l’educativa, sense l’autorització prèvia
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del Departament d’Ensenyament d’acord amb el corresponent expedient administratiu
d’autorització prèvia a la desafectació. 

5) L’ús del centre i  de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la
normativa vigent.

TERCER.- Facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i el Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, per tal què qualsevol d’ells,a títol individual, pugui signar la documentació
que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. “

TERCER.- Notificar aquests acords a Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la direcció d’ensenyament, al servei d’Urbanisme, al servei d’Ingressos i al servei
d’equipaments municipals. “

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

anuncia el  seu vot  favorable.  Desitgem que aquesta escola s’inauguri  tan aviat  com sigui

possible per a esmenar una anomalia de ciutat a nivell educatiu. A dia d’avui no tenim escola

pública al centre de la ciutat. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que si el calendari que ens han anunciat aquests dies en

relació amb la construcció de l’escola és el que tots volem, entenem que al setembre del 2016

s’iniciaran les activitats en aquest espai. Això ha anat més lent del compte, però també som

conscients de les dificultats. Esperem que no hi hagi més demores. 

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

vot favorable. Celebrem que el projecte ja sigui una realitat sobre el paper i esperem que sigui

aviat  una realitat  de debò i  que els  alumnes de l’Angeleta  Ferrer  puguin  utilitzar  aquesta

escola a partir del curs 2016-2017 i sortir de la situació a precari en què es troben. També

volem reivindicar l’aposta perquè hi hagués una escola pública en aquell espai del centre de

la  ciutat,  que  es  va  prendre  en  anteriors  governs  municipals.  Es  van  prendre  decisions

complexes i difícils, però que ara ens han portat a la construcció d’aquesta nova escola.   
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

7  - CONCERTACIÓ D'UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT QUE TÉ

PER OBJECTE EL LOCAL SITUAT AL CARRER MÉNDEZ NÚÑEZ NÚM.

64  PLANTA  -1  DE  MATARÓ  PER  A  UBICAR-HI  UN  CENTRE

D'EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS EN EL MARC DEL

PROJECTE "CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS SOLIDARIS DE

MATARÓ".

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

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la proposta següent:

“Atès l’actual context socioeconòmic a la ciutat de Mataró,  un gran nombre de famílies estan
en situació d’atur, havent esgotat en molts casos les prestacions per desocupació. Aquest fet
provoca que tinguin moltes dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques essencials,
entre d’elles, l’alimentació. 

Per atendre aquestes necessitats, existeixen a Mataró diferents entitats socials que inclouen
entre  les  seves  accions,  la  distribució  solidària  d’aliments  que  reben  col·laboració,  entre
d’altres, del “Plan de Ayuda a las Personas más necesitadas de la UE” mitjançant l’assignació
d’aliments per a la seva distribució entre les persones que estan en situació de vulnerabilitat
i/o exclusió social. 

Amb motiu  d’aquests  antecedents,  a  Mataró  s’ha  creat  el  projecte  “Centre  de Distribució
d’Aliments Solidaris Mataró” que té per finalitat, entre d’altres, la unificació en la distribució
d’aliments solidaris.

L’Ajuntament de Mataró col·labora amb aquestes entitats cedint espais de manera gratuïta per
a aquestes tasques de distribució i emmagatzematge d’aliments. 

En aquest sentit, el servei gestor ha endegat converses amb el propietari d’un local situat al
carrer  Méndez  Núñez  núm.  64  –que  fins  al  moment  havia  estat  ocupant  l’entitat  Càritas
Interparroquial”- per arrendar aquest local i poder posar-lo a disposició de l’entitat o entitats
que hagin de gestionar aquest projecte. S’estima que aquest local presenta condicions idònies
per  ser  arrendat,  atès  que  el  preu  d’arrendament  que  es  pacta  amb  el  propietari  és
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sensiblement inferior al preu de mercat de locals de similars característiques i atès que les
grans dimensions del mateix asseguren la viabilitat del projecte. 

Consta instància presentada pel propietari del local;
Consta incorporat informe sobre la conveniència d’arrendar aquest local. 
Consta a l’expedient informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació;
Consta informe tècnic valorant el preu de l’arrendament;
Consta esborrany de contracte;

Consta  la  restant  documentació  necessària  per  contractar  amb  l’empresa  titular  de
l’arrendament. 

L’arrendament que es planteja és per un termini de 10 anys. 

La contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit pressupostari
adequat  i  suficient  per als exercicis  2.015 fins al  2.025,  ambdós inclosos,  per atendre les
obligacions  econòmiques  que es  derivin  a  càrrec  d’aquesta  Corporació  per  l’execució  del
contracte.

Resulten d’aplicació  els  articles  4.1  p)  i  20 del  Real  Decret  Legislatiu  3/21011,  de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; la Ley
33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos, .

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de gener
de 2013, PROPOSO AL PLE, l’adopció si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Concertar amb la societat mercantil CIGONYA, S.A., titular de NIF A-58579970 i
domicili social a Mataró, al carrer Overlocaire núms. 2-28, un contracte d’arrendament que té
per objecte el local -de la seva titularitat- situat al carrer Méndez Núñez núm. 64 planta -1 de
superfície 1.144 metres quadrats per un termini inicial de 10 anys. 

SEGON.- Aprovar  el  model  de  contracte  d’arrendament  que  instrumentarà  la  relació
arrendatícia, que s’adjunta com a document annex núm. 1.  

TERCER.-  Aprovar la renda a la que ascendirà l’arrendament referit als punts anteriors, per
import de MIL TRES-CENTS EUROS mensuals (1.300 €/mes), actualitzables en funció de les
variacions que experimenti l’IPC, a la què caldrà afegir el corresponent percentatge d’IVA.

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte que aquí s’aprova amb
càrrec a la partida núm. 310802 231450 20200 del pressupost municipal,  d’acord amb els
imports i anualitats que s’incloguin en els documents comptables corresponents. 

La contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva
d’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  la  partida  que s’esmenta  en els  pressupostos
municipals que s’aprovin per als exercicis 2.015 al 2.025, ambdós inclosos.
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CINQUÈ.- Excloure a l’arrendador del dipòsit de garantia definitiva quant a l’adjudicació de la
present contractació, per aplicació analògica del previst a l’article 95 del Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Contractes del Sector Públic. 

SISÈ.- Notificar aquests acords a la societat CIGONYA, S.A., al servei de Benestar Social i a
la resta de serveis que es puguin veure afectats per l’adopció d’aquests acords.”

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

celebra que aquest punt estigui avui a l’ordre del dia. Saben que és un tema en què hem

insistit.  Considerem  necessari  aquest  centre  de  distribució  d’aliments  solidaris  perquè  la

realitat ho demana. És necessari també perquè cal establir mecanismes que simplifiquin la

gestió i que ofereixin un servei de més qualitat. No obstant això, a partir d’aquí comencem

també a demanar més coses. No ens quedem contents amb el fet que avui s’aprovi un lloguer

d’un espai per realitzar-hi aquesta tasca, sinó que demanem que aquest espai tingui la qualitat

i la dignitat que es mereix.  Qualitat perquè s’hi haurà de distribuir els aliments de la millor

manera possible, però també ha de ser un espai acollidor que dignifiqui les persones que en

faran un ús que no és volgut. Ens pertoca a nosaltres donar-li la màxima dignitat possible. 

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

Esquerra  Unida  i  Alternativa,  veu  molt  bé  aquest  espai  per  tal  que  es  pugui  produir  la

normalització de la distribució d’aquests aliments tan necessaris per a una bona part de la

població.  Alguns  dubtes  dels  que  està  plantejant  el  Sr.  Safont-Tria  no  s’haurien  de tenir,

perquè en la presentació del projecte se’ns va dir que aquest espai aportaria moltes coses, a

part  d’una  millor  normalització  i  ordenació  dels  recursos,  com  la  incorporació  de  nous

aliments,  per exemple,  aliments frescs,  amb una forma més fàcil  de poder-los adquirir  en

funció de les necessitats. Entenem que això és important i tenim bons referents a Catalunya

d’altres experiències que han funcionat molt bé. 

Malgrat no és la millor situació, perquè cap família hagi d’anar a buscar els aliments allà on no

voldria, el fet que es normalitzi aquesta entrega d’aliments en un espai molt semblant a un

supermercat ordinari i amb activitats d’ajuda, de salut i suport alimentari, en principi és una

bona proposta.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta

el seu vot favorable. Veiem amb bons ulls que a la ciutat s’instal·li  un centre de distribució

d’aliments solidaris,  però demanem que quan s’estigui elaborant el reglament intern que la

regidora de Benestar Social va comentar al seu moment, se’ns faci arribar per poder-ne fer un

seguiment. També ens agradaria saber concretament el procediment que es posarà en marxa

per obtenir els aliments. Sí que és cert que en diferents municipis aquests tipus de centres

funcionen molt bé, però també hem conegut alguna queixa. Voldria expressar-li a la regidora

quines són aquestes queixes per intentar evitar que es produeixin a la nostra ciutat. 

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

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, mostra l’acord absolut amb tot el que ha

expressat la Sra. Calvo. Dir al Sr. Safont-Tria que a la comissió informativa, tant la regidora de

Benestar Social i Família com la cap de servei de Benestar Social, van donar resposta a les

seves preguntes. Hi ha una subvenció de la Fundació La Caixa que servirà per condicionar en

una primera fase aquest espai, però hi ha una altra fase prevista per poder incorporar l’aliment

fresc.  En  referència  al  que  ha  dit  la  Sra.  Lora,  també es  va  explicar  a  la  comissió  que

l’Ajuntament hi aporta els coneixements tècnics i el lloguer de l’espai, i que la gestió la fan

entitats  que  ja  ho  estan  fent  ara.  El  que  es  pretén  és  dignificar  aquesta  distribució  dels

aliments i optimitzar els recursos per ser més eficients. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

  

-Servei d’Ingressos-

8   - MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS

PÚBLICS  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA  I  DE  L’ORDENANÇA

REGULADORA  DELS  PREUS  PÚBLICS  DE  LES  ACTIVITATS  DE

CULTURA.

31



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

proposta següent :

“Antecedents

Primer.- En data 19 de febrer de 2014 la Direcció de Promoció Econòmica ha formulat la
proposta de modificació dels següents preus públics de l’ordenança 4.5 reguladora dels preus
públics de promoció econòmica:

1. 4.5.2.A) RUTES TURÍSTIQUES:

 Incorporació de dues columnes, per tal que quedin reflectits els preus sense IVA i amb IVA.
 Modificació del títol d’alguna ruta per explicitar que són per grups o per explicar en quins
supòsits s’aplica el 15% de descompte.
 Modificació dels imports de la base imposable per tal que l’aplicació del 21% de l’IVA doni
una xifra arrodonida.
 Incorporació d’una nova ruta anomenada “Miquel Biada per a grups” amb el següent preu
públic: 101,65 euros (sense IVA).

Per tant, aquests preus públics quedarien redactats de la següent manera:

RUTES TURÍSTIQUES
Sense IVA

Amb IVA
21%

Ruta Puig i Cadafalch (General) 8,26 € 10,00 €

Ruta Puig i Cadafalch (+ 65 anys) 6,20 € 7,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (nen/a 8-16 anys) 6,20 € 7,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (menors 7 anys) 0,00 € 0,00 €

Ruta Puig i Cadafalch (pares família nombrosa) 7,02 € 8,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (estudiants) 7,02 € 8,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (Carnet Blau Mataró) 7,02 € 8,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (descompte 9 rutes mod. Diputació BCN) 7,02 € 8,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (descompte ruta mod. Aj BCN) 7,02 € 8,50 €

Ruta Puig i Cadafalch (Grups) amb autobús inclòs 297,52 € 360,00 €

Ruta Puig i Cadafalch (Grups) amb transport propi 155,37 € 188,00 €

Visita Casa Coll i Regàs (Grups) 67,77 € 82,00 €

Visita Conjunt dels Dolors (Grups) 67,77 € 82,00 €

Ruta per la història (Grups) 101,65 € 123,00 €

Ruta Iluro romana (Grups) 93,39 € 113,00 €

Ruta del Mar (Grups) 129,75 € 157,00 €

Ruta Modernisme + Col·lecció Bassat (Grups) 140,50 € 170,00 €

Ruta Modernisme (Grups) 101,65 € 123,00 €
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Ruta Salve Iluro (Grups) 123,97 € 150,00 €

Ruta Industrial (Grups) amb transport propi 144,63 € 175,00 €

Ruta Industrial (Grups) amb autobús inclòs 314,05 € 380,00 €

Ruta Triangle Modernista (General) 13,22 € 16,00 €

Ruta Triangle Modernista (menors 7 anys) 0,00 € 0,00 €

Ruta Triangle Modernista (Grups) amb transport propi 231,40 € 280,00 €

Ruta Triangle Modernista (Grups) amb autobús inclòs 520,66 € 630,00 €

Ruta Miquel Biada (Grups) 101,65 € 123,00 €

2. 4.5.2.B) PRODUCTES DE MARXANDATGE:

Actualment tots els productes que es venen a l’Oficina de Turisme estan subjectes a un preu
públic aprovat pel Ple de l’Ajuntament, tant si es tracta de productes de propietat municipal
com si la persona propietària és un tercer/a, artesà/na o entitat. Atès que en aquest darrer
supòsit l’Ajuntament no té cap capacitat per fixar unilateralment el preu de venda al públic
(PVP), sinó que són fixats per la persona propietària de l’objecte,  es proposa que en tots
aquells  productes que, en general,   l’Ajuntament  no és lliure de fixar  el  preu de venda al
públic, no siguin objecte de preu públic. En conseqüència, es proposa:

 Deixar sense efecte els preus públics de productes de propietat de terceres persones que
actualment estan inclosos a l’ordenança fiscal, regulant el seu preu per contracte. Els preus
afectats són els següents:

Motxilla “Ciutat mediterrània” negra
Bossa portatot “Ciutat mediterrània” negra
Gorra “Ciutat mediterrània” negra
Barret groc “Ciutat mediterrània”
Samarreta “Ciutat mediterrània” 
Conte “La nit que en Robafaves no va dormir”
Conte “Els gegants del Pi van de festa a Mataró”
Llibre PAS A PAS, PIS A PIS
Llibre Gegants i Figures Festives a Mataró
Llibre El Carril de Mataró
Llibre de les Santes de Marga Cruz
Llibre El Modernisme al Maresme
Llibre Mataró Balla Gitanes
La Passada de les Santes
Les Santes amb lletra i música
Contes de les santes
Les Santes de cap a peus
Conte Jordi Capgròs, el petit heroi de la ciutat
CD sardanes
CD Vet Aquí. Ara fa 10 anys
DVD Santes 15
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DVD “L’alguer de Mataró”
Pòster del tren de Mataró
Cartell “Les comparses de Mataró”
Pòster amb imatges de les Santes
Puzle “El tren de Mataró”
Collage Modernisme
Collage Gegants
Postals de les figures de la ciutat
Xapa Figures comparses
Xapa Gegants imatge infantil
Imans Gegants imatge infantil
Imant Rajola Gegants
Imant: parella gegants
Xapa Ona Cruzate – Robafaves
Punt de llibre Mataró Lo Millor
Pack 4 Punts de llibre Mataró Lo Millor
Punts de llibre Ona Cruzate – Robafaves
Punt Llibre Robafaves
Mocadors Capgrossos
Tires telèfon Capgrossos
Buff Casteller
Clauer Capgrossos
Polseres de Mataró 
Rajola de ceràmica amb motius modernistes
Conjunt de tassa i plat de porcellana amb motius 
modernistes
Joc de te de porcellana amb motius modernistes
Safata petita de porcellana amb motius modernistes
Cubilet  amb motius modernistes
Caixa rectangular petita de porcellana amb motius 
modernistes
Joc de cafè 3 peces
Didal Mataró
Plat gran motius Mataró
Conjunt 2 rajoles motius Mataró
Conjunt 4 rajoles Tren Mataró
Cafè de Mataró
Rajola Puig Cadafalch de xocolata negra
Rajola Puig Cadafalch de xocolata amb llet
Galetes Laietanes  100GR
Pirugegants xocolata
Trencaclosques de la Família Robafaves
Titella de dit Robafaves
Titella de mà Robafaves
Coixins Mataronins
Titella en paper maché: Gegants
Figura en paper maché: Gegants
Figura en paper maché: Armat
Figura en paper maché: Tranvia de Mataró
Figura en paper maché: Castell dels Capgrossos
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Figura en paper maché: Les Santes
Figura en paper maché: un casteller
Figura en paper maché: Dragalió
Figura en paper maché: Dragalió petit
Pack 4 titelles de dit Figures de foc
Pack 6 titelles de dit nans
Llapis (els castellers)
Llapis nans
Llapis gegants
Làmina vellut per pintar figures
Robafaves paret
Parella gegants paret
Làmina vellut Biada
Robafaves de marmolina
Geganta de marmolina
Maneló de marmolina
Toneta de marmolina
Robafaves petit de marmolina
Figures Robafaves i Geganta
Figures Toneta i Maneló
Laia l’Arquera 
Arracades Mataró Lo Millor
Clauer Mataró Lo Millor Les Santes
Clauer Mataró Lo Millor
Penjoll Mataró Lo Millor Les Santes
Penjoll Mataró Lo Millor
Anell Mataró Lo Millor
Penjoll Posidònia vidre de Murano 
Collaret +Penjoll Posidònia 
Anell bany plata vidre posidònia 
Pack Posidònia collaret + penjoll
Polsera Posidònia
Arracades Posidònia 3 pedres
Arracades Posidònia
Aroma Tecnocampus Mataró-Maresme
Arracades dels gegants
Arracades de les comparses
Penjoll de les comparses
Arracades gegants 2011
Penjoll gegants 2011
Ninot de roba Família Robafaves
Ninot de roba Nans
Banderi solidari (1 unitat)
Banderi solidari (pack 4 unitat)
Vinil Castells Capgrossos TS
Vinil Castells Capgrossos TM
Vinil Gegants TS
Vinil Gegants TM
Aguantallibres Coca de Mataró

35



 Aprovar un preu públic pel servei de venda del 10% + IVA del preu del producte. Aplicar
una tarifa amb quota zero en aquells casos que la persona propietària del producte sigui una
entitat sense ànim de lucre. Per tant, s’afegeix el següent paràgraf al final de l’apartat 4.5.2.B)
de l’ordenança reguladora dels preus públics de promoció econòmica:

“  S’estableix  un preu públic  pel  servei de comercialització de béns no propietat  de
l’Ajuntament,  corresponent  al  10% del  preu del producte,  el  qual estarà subjecte a
l’IVA. En el cas que la persona propietària del producte sigui una entitat sense ànim de
lucre, la quota que haurà d’abonar en aquest concepte serà zero. “ 

 Incorporació de dues columnes, per tal que quedin reflectits els preus sense IVA i amb IVA.
 Modificació dels imports de la base imposable per tal que l’aplicació del 21% de l’IVA doni
una xifra arrodonida.

D’aquesta manera, els preus públics de marxandatge regulats en aquesta ordenança serien
els següents:

PRODUCTES DE MARXANDATGE
Sense

IVA
Amb IVA

21%

Bosses wet-bags marca Ciutat Mediterrània 2,48 € 3,00 €

Goma amb funda Nau Gaudí 1,65 € 2,00 €

Goma amb funda marca Ciutat Mediterrània 1,65 € 2,00 €

Imans Nau Gaudí 1,32 € 1,60 €

Imans marca Ciutat Mediterrània 1,32 € 1,60 €

Llapis Nau Gaudí 1,74 € 2,10 €

Llapis marca Ciutat Mediterrània 1,74 € 2,10 €

Llibreta Nau Gaudí 15x15 6,03 € 7,30 €

Llibreta marca Ciutat Mediterrània 15x15 6,03 € 7,30 €

Punt de llibre Nau Gaudí 1,53 € 1,85 €

Punt de llibre marca Ciutat Mediterrània 1,53 € 1,85 €

Punt de llibre Mataró (Txè Aymat) 6,45 € 7,80 €

Joc marca Ciutat Mediterrània 10,74 € 13,00 €

Joc Nau Gaudí 10,74 € 13,00 €

Enganxina 0,41 € 0,50 €

S’estableix un preu públic pel servei de comercialització de béns no propietat de l’Ajuntament,
corresponent al 10% del preu del producte, el qual estarà subjecte a l’IVA. 

Segon.-  En data 20 de febrer de 2014 la Direcció de Cultura ha formulat  la  proposta de
modificació dels preus públics de la botiga de Les Santes, contingudes en l’ordenança fiscal
4.4, relativa als preus públics de cultura.
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L’Ajuntament de Mataró cada any dins el marc de la Festa Major, instal·la la Botiga de Les
Santes. La Botiga,  que en els darrers anys s’ha ubicat  a Can Palauet,  és un espai on la
ciutadania pot trobar els productes de difusió de la festa produïts per la Direcció de Cultura, i
també productes relacionats amb la festa que han estat produïts per terceres persones.

A la botiga tradicionalment s’hi poden adquirir productes de difusió de Les Santes que han
estat editats per entitats culturals de la ciutat.

Amb la voluntat de facilitar la difusió d’aquest material, llibres, contes, cd’s, dvd’s, figures....
que promouen la difusió de la cultura popular i tradicions de la ciutat, l’Ajuntament sempre ha
facilitat de forma gratuïta a aquestes entitats el servei de venda a la botiga de Les Santes, per
facilitar-ne la seva difusió entre la població.
 
L’any 2014,  tenint  en compte l’especial  disseny del  cartell,  es van establir  contractes amb
diverses  empreses  o  particulars  de  la  ciutat  que  varen  confeccionar  productes  de
marxandatge amb el disseny del cartell i varen deixar en dipòsit els productes a la botiga de
les Santes.

Per aquests motius, en relació amb la venda de productes de terceres persones a la botiga de
Les Santes, o altres equipaments culturals, la Direcció de Cultura proposa :

- Continuar regulant mitjançant contractes o convenis la gestió del dipòsit de productes
d’empreses, professionals, particulars o entitats sense ànim de lucre.

- Aprovar un preu públic pel servei de comercialització del 10 % del preu del producte.
Aquest Preu públic estarà subjecte a l’IVA.

- Aplicar  una tarifa  amb quota zero en aquells  casos que la  persona propietària  del
producte sigui una entitat sense ànim de lucre. Per tant, s’afegeix el següent paràgraf
al final del punt 8 de l’ordenança:

“ S’estableix un preu públic pel servei de comercialització de béns no propietat
de l’Ajuntament,  corresponent  al  10% del  preu del  producte,  el  qual  estarà
subjecte a l’IVA. En el cas que la persona propietària del producte sigui una
entitat sense ànim de lucre, la quota que haurà d’abonar en aquest concepte
serà zero. “ 

A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  el  regidor  delegat
d’Administració  i  Atenció  Ciutadana   PROPOSA  al  Ple  de   l'Ajuntament,  l'adopció  dels
següents  ACORDS:

Primer.- MODIFICAR  la descripció de les rutes turístiques per a grups i amb preu reduït de
l’ordenança reguladora dels preus públics de promoció econòmica,  d’acord amb el quadre
contingut en la present resolució.

Segon.-   AJUSTAR,  per  a  arrodonir-los,  els  imports  de les  bases  imposables  dels  preus
públics  de  les  rutes  turístiques  i  els  productes  de  marxandatge,  ambdós  de  l’ordenança
reguladora dels preus públics de promoció econòmica, d’acord amb el quadre contingut en la
present resolució.

37



Tercer.-  DEIXAR SENSE EFECTE  els  preus  públics  dels  productes  de  marxandatge  de
l’ordenança reguladora dels preus públics de promoció econòmica, la titularitat dels quals sigui
de terceres persones, d’acord amb el quadre de la present resolució. Aquesta mesura tindrà
efectes en el  moment que entrin en vigor els preus establerts en els contractes fets entre
l’Ajuntament i les persones artesanes.

Quart.-  CREAR  en l’apartat   4.5.2A (rutes turístiques) el  preu públic  “Miquel  Biada per a
grups” amb preu sense IVA de 101,65 euros.

Cinquè.-  CREAR   en  l’ordenança  reguladora  dels  preus  públics  de  promoció  econòmica
(productes de marxandatge) i en l’ordenança reguladora dels preus públics de les activitats de
cultura  (botiga  de  Les  Santes)  un  preu  públic  pel  servei  de  comercialització  de  béns  no
propietat de l’Ajuntament, corresponent al 10% del preu del producte, el qual estarà subjecte a
l’IVA, matisant que en el cas que la persona propietària del producte sigui una entitat sense
ànim de lucre, la quota que haurà d’abonar en aquest concepte serà zero.

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

-Servei de Compres i Contractacions-

9   -  APROVACIÓ  DEL PLEC  DE CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I

TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGIRÀ  LA  CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT  SUBJECTE  A  REGULACIÓ

HARMONITZADA,  DEL  SERVEI  NETEJA  DELS  EDIFICIS  I

DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS,  ESCOLES,  ESCOLES  BRESSOL,

INSTAL•LACIONS  CULTURALS  I  ESPORTIVES,  WC  PÚBLICS  DE

L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ,  AIGÜES  DE  MATARÓ,  SA,   ENTITAT

PÚBLICA EMPRESARIAL,  MATARÓ  AUDIOVISUAL,  I  EL  CONSORCI

DIGITAL MATARÓ-MARESME. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 11.641.373,34 EUROS, IVA
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EXCLÒS,  PELS  QUATRE  ANYS  DE  DURADA  INICIAL  DEL

CONTRACTE.

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

proposta següent :

“Per  informe  de  data  20  de  febrer  de  2015,  la  coordinadora  de  Compres  del  Servei  de
Compres i Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació del  servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives,
WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci
Digital Mataró-Maresme, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 11.644.703,22 euros, IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació  del  procediment  aplicable,  i  tenint  en compte la  possibilitat  de
pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del contracte és
de 18.631.525,15 euros.

Consta a l’expedient:

 informe  del  secretari  general  de  data  23/02/2015,  respecte  de  l’adequació  dels  plecs
econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.

  Informe de l’interventor de Fons de data 23/02/2015 respecte l’existència de crèdit adequat
i  suficient  per  fer  front  a  les  despeses  derivades  de  la  present  contractació  a  les
corresponents partides del pressupost municipal per a la present anualitat  i la previsió de
la seva existència en els pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 a
2019.

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

PRIMER.-   Iniciar l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals,  escoles,  escoles  bressol,  instal·lacions  culturals  i  esportives,  WC  públics  de
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-
Maresme, 11.644.703,22 euros, IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació  del  procediment  aplicable,  i  tenint  en compte la  possibilitat  de
pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del contracte és
de 18.631.525,15 euros.
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SEGON.-  Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació  del  servei  expressat  en  l’apartat  anterior,  mitjançant  tramitació  ordinària  i
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

TERCER.-  Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de la remissió de
l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.

QUART.- Atendre  la  despesa  de  fins  a  11.644.703,22 euros,  més 2.445.387,68  euros  en
concepte  d’IVA,  en total  14.090.090,90  euros,  a  càrrec  de les  corresponents  partides  del
pressupost  municipal,  d’Aigües de Mataró, SA, de Mataró Audiovisual,  i del Consorci Digital
Mataró-Maresme aprovat per a la present anualitat 2015,  així com els que s’aprovin per als
exercicis 2016 a 2019. Pel que fa a la despesa corresponent a l’Ajuntament de Mataró, de la
següent manera:

- Exercici de 2015: relació de documents comptables A núm. 506, de 1.502.574,53 euros
- Exercicis  de  2016-2019:  relació  de  documents  comptables  APOS  núm.  503,  de

12.241.597,67 euros.

CINQUÈ.-  D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del present
contracte  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  en  les  corresponents  partides  dels
pressuposts municipals d’Aigües de Mataró, SA Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-
Maresme que s’aprovin per als exercicis 2016 a 2019, a fi de poder atendre les obligacions
que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.”

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

anuncia el seu vot contrari. En primer lloc, per una qüestió de principis. Nosaltres estem en

contra  de la  privatització  de la  gestió  dels  serveis  públics,  especialment  aquells  que són

essencials i que ens costen molts diners a l’Ajuntament. Estem parlant d’una adjudicació amb

un contracte d’11.641.373,34 euros per quatre anys i prorrogable a sis anys,  la qual cosa

podria suposar uns quasi 18 milions d’euros. El que avui estem tractant és un contracte molt

important  per  a  l’acte  municipal.  Creiem  que  aquesta  mena  de  serveis  s’haurien  de

municipalitzar. De fet, tenim una plantilla que se subroga i pensem que hauríem d’assumir la

gestió directa perquè facilita una gestió més controlada, amb més informació, i pots detectar

errors. Tens capacitat perquè la neteja dels edificis públics es pugui fer de la millor manera

possible, adaptant-se als canvis. 

Pensem  que,  com  a  mal  menor,  si  no  es  pot  municipalitzar,  s’hauria  de  cedir  la  gestió

d’aquests serveis a cooperatives locals o a empreses que facin economia social. Hi ha una

normativa  europea  que  no  ho  permet,  una  normativa  que  en  teoria  garanteix  la  lliure

competència.  Però  a  qui  beneficia?  A les  grans  multinacionals  i  a  persones  com  el  Sr.
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Florentino  Pérez,  gerent  o  propietari  de  l’empresa  Clece,  que  antigament  havia  gestionat

aquest servei a la ciutat de Mataró. Casualment, aquesta persona té el privilegi d’estar a les

llistes dels espanyols més rics del país, amb un patrimoni de 2.000 milions de dòlars. O a

persones com la  Sra.  Koplowitz,  propietària  de l’empresa Celsa,  que actualment  gestiona

aquest servei a Mataró i que també està casualment a la llista de les persones més riques del

país, amb un patrimoni de 2.300 milions d’euros. Per tant, hi ha una normativa que beneficia

casualment aquestes persones que tenen tants diners i empreses, com Clece, que a la ciutat

de  Mataró  no  ha  deixat  una  experiència  positiva,  almenys  amb  el  tracte  amb  les  seves

treballadores, ni a altres ciutats com Granada, amb precarietat laboral fins i tot. 

M’he estat  repassant el  plec de clàusules i  hi  trobo a faltar alguna clàusula que obligui  a

complir les condicions laborals de les treballadores o que permeti que de manera immediata

s’exhaureixi la concessió si no es compleixen tot un seguit de requisits envers la plantilla. 

Cal municipalitzar, en primer lloc, per una qüestió de gestió, de millor qualitat, però també per

una qüestió d’estalvi econòmic. A dia d’avui privatitzar aquest servei ens costa molts diners. 

El servei de neteja és un servei amb poca inversió (vestuari, calçat, màscara i material de

neteja),  el  que  realment  suporta  el  cost  d’aquests  serveis  són  les  hores  de  les  121

treballadores que hi ha al darrere i dia a dia treballen perquè els nostres edificis estiguin nets.

Nosaltres paguem 16,78 euros/hora a l’empresa Celsa, en aquest cas, perquè ens ofereixin

aquest servei. I el preu que paguem a aquesta empresa contrasta amb el preu que acaben

cobrant  les  treballadores  que  fan la  feina.  Si  paguem 16,78  euros/hora  a  l’empresa  i  ho

sumem pel conjunt d’hores que faria una treballadora durant un mes suposaria que donem a

l’empresa 2.954 euros/mes. I,  en canvi,  la nòmina mitjana de les treballadores és de 825

euros nets. I aquelles que tenen altres complements poden arribar fins als 1.100 euros. Aquest

decalatge  suposa  part  del  benefici  industrial  que  creiem  que  s’hauria  de  poder  quedar

l’administració pública, que també suposaria un marge per millorar les condicions laborals per

a les treballadores i un marge per donar estabilitat laboral. Per tant, creiem que també ha de

començar a ser  hora que puguem desobeir  tot  un seguit  de lleis  que van en contra dels

interessos generals i que només beneficien un lobby empresarial concret. Unes normatives

que vénen dictades per la troika i que perjudiquen clarament el nostre municipi, una ciutat amb

una taxa d’atur  molt  elevada.  Si  tinguéssim altres mesures que permetessin polítiques de

contractació o de gestió directa dels nostres serveis, de segur que hi sortiríem guanyant.

Per tots aquests motius el nostre vot serà contrari.  Agraïm també que el Sr. Reixach hagi

esmentat el fet que nosaltres hàgim detectat un error important en el preu de l’hora que es

licitava per fer aquest nou contracte del servei de neteja. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia

que no donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia. No entrarem a discutir el plec, perquè

és un plec que està força acurat. Hi votem en contra perquè la nostra formació està a favor

d’una gestió  directa dels  serveis  municipals  que presta el  nostre consistori.  Entenem que

aquest contracte que surt a adjudicació és un contracte molt gran per al nostre consistori i és

un contracte que ens farà perdre diners i, a canvi, beneficiarà una empresa privada. 

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

considera que entre acabar tenint un Ajuntament que tingui més del doble de treballadors que

la principal empresa de la ciutat —difícilment sostenible— i el fet de poder donar feina, hi ha

un punt mig. Hi ha serveis que controlats, amb bones condicions per als treballadors i sense

deixar-los fer qualsevol cosa, es poden externalitzar. I si som coneixedors que s’està produint

alguna irregularitat, ens en faríem ressò i protestaríem com cal. Per tant, hi ha empreses que

poden fer la feina tan bé o millor que nosaltres. 

És un plec molt tècnic i entenem que està ben fet, perquè els tècnics de la casa són molt

professionals. Sr. Safont-Tria, el que no accepto és que algú em vulgui donar lliçons i vendre

les cooperatives. Fa 23 anys que jo pertanyo a una cooperativa —ara estic en excedència— i

vam deixar-hi moltes pagues extres, moltes vacances, molt d’esforç, etc., en fer-la créixer, i no

ens va col·locar ningú del partit, ni ens va buscar la feina ningú del partit, ni vam aprofitar

l’esforç que havia fet la ciutat d’un milió  i  mig d’euros en reurbanitzar i  reformar un espai

perquè al final acabés en mans de companys de partit i amics, com en el seu cas, Sr. Safont-

Tria, amb el Cafè del Mar. Com que això nosaltres no ho entenem, però sí que tinc molts

companys de la meva confraria —i jo també els hi he acompanyat— que han descarregat

molts dissabtes tràilers de Càrites i no en fem bandera, no accepto lliçons de ningú. 

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

contesta al Sr. López que ha insinuat coses que no són certes. En aquest país el partit que té

més casos judicials per corrupció i per haver col·locat amics seus és el PP.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

manifesta que no ho ha insinuat, sinó que ho ha afirmat. Si cal, farem una roda de premsa i

explicarem amb qui han fet actes de partit algunes de les persones que tenen aquest bar —hi

ha  fotos  amb  vostè—.  Qui  ha  tingut  col·locat  aquí  companys  de  partit,  de  funcionaris  o

d’eventuals, ha estat vostè i qui ha portat iniciatives aquí al ple per demanar que no els fessin

fora ha estat vostè. Estem parlant de l’Ajuntament de Mataró. 

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

sobre el plec de condicions de neteja d’edificis municipals i la imatge que es vol donar de que

el consistori dóna negoci a un capitalista, que aquestes empreses compren els productes de

neteja en grans quantitats, milers i milers d’unitats, el que els permet un estalvi de costos.

Després,  també aporten la seva expertesa...  Per tant,  no fem això  per enriquir  algú,  sinó

perquè és més econòmic encara que sembli una paradoxa. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular de Catalunya (5) i corresponent al regidor no adscrit (1).

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

per Catalunya (2) i  corresponent al membre del grup municipal de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

10  - APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I

TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGIRÀ  L’ATORGAMENT

D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS
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DE  TEMPORADA A LES PLATGES  DEL CALLAO  I  SANT SIMÓ  DE

MATARÓ.

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

proposta següent:

“Mitjançant  informe de la  cap del  Servei  de Llicències  i  Disciplina  d'Obres  i  Activitats,  es
sol·licita l’inici  del corresponent  expedient  administratiu per a  l’atorgament d’autoritzacions
municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges del Callao i Sant Simó de
Mataró.

Consten a l’expedient informe de data 26/02/2015 del secretari general d’aquesta Corporació,
respecte  del  contingut  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regirà  la
concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l’art. 66 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.

Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic contenen la regulació del
procediment obert en els contractes administratius.

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

Primer.-  Iniciar l’expedient per a  l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació
de serveis de temporada a les platges del Callao i Sant Simó de Mataró.

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

Tercer.-  Convocar  licitació  per  a  l’adjudicació  de  les  autoritzacions  a  què  fa  referència
aquesta  proposta,  obrint  als  efectes  un termini  de  15  dies  naturals,  comptats  a  partir  de
l’endemà  de  la  data  de  publicació  de  l’anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, per a la presentació de proposicions.”

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, considera que com a imatge de ciutat no és

tot que l’Ajuntament recapti econòmicament i s’atorgui a qui ofereixi més. Molta gent ens visita

i gaudeix de les guinguetes de platja tant de dia com de nit i, per tant, el criteri no només pot

ser econòmic. En els criteris d’adjudicació l’oferta econòmica es valora en 85 punts sobre 100.
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I només fins a 10 punts l’estètica i la integració de la instal·lació i fins a 5 punts el servei que

es pretén oferir. Això denota que el que més importa amb diferència és el criteri econòmic. 

  

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

recorda que quan es va tractar aquest punt es va informar que hi hauria una nova guingueta

fixa  en un espai  de la  platja.  Això  d’alguna  manera afectarà  el  plec  de clàusules  perquè

limitarà  el  nombre  de  guinguetes  que  es  podran  situar  a  la  platja,  i  pensem  que  seria

interessant que es tingués molt en compte, a l’hora de cedir els permisos i l’activitat que es

realitzarà en aquesta guingueta fixa, el fet que hi haurà una proposta que ja vam presentar la

CUP en aquest ple referent al projecte d’un futur Camí de Ronda per enllaçar la ciutat de

Mataró amb el poble de Llavaneres. D’una o altra manera s’hauria de tenir en compte aquest

fet. Si aquesta guingueta s’acaba fent que no perjudiqui aquest futur enllaç entre les dues

poblacions, via costa. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, posiciona el seu vot favorablement. Valorem positivament el que

ja  ha avançat  el  Sr.  Rey:  aquestes  obligacions  als  nous contractants  per  tal  de  tenir  les

condicions de clavegueram en bon estat i el tema de la xarxa elèctrica. I sobretot, atès que

l’any passat vam estar parlant que hi havia un propietari que ens devia uns 150.000 euros,

que això no torni a passar. Hem d’estar pendents que el cànon es pagui de manera puntual. 

En aquest aspecte, ja que els obliguem a gestionar els residus, i tenint en compte que en un

punt  més endavant  estem parlant  de la  projecció  de la  ciutat  a nivell  exterior, i  la  volem

internacionalitzar,  agafaré  la  paraula  del  Sr.  Ponce  en  el  sentit  que  ens  sembla

desproporcionat que els 85 punts siguin per l’oferta econòmica i només 5 punts per l’oferta

estètica.  Precisament el  valor  afegit  que es pot donar al  front  marítim, un d’ells  seria que

estèticament  aquestes  guinguetes  siguin  un  exemple  fins  i  tot  arquitectònic.  Hi  ha  prou

oportunitats per fer  unes guinguetes que siguin de primer nivell  i  que dotin la zona d’una

singularitat  que  potser  no  tenen  altres  municipis.  No  podem  perdre  l’ocasió  de  ser  més

exigents en aquest sentit.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia el

seu suport  a aquest  punt.  És  una oportunitat  perquè el  nostre Ajuntament  pugui  recaptar

recursos. Està clar que l’oferta econòmica és important, ja que de l’aparença de la guingueta

els seus propis responsables se’n faran càrrec. Ells són els primers interessats que la seva

guingueta tingui una estètica millor que la del costat. Per tant, això no tindria per què valorar-

se per sobre de l’oferta econòmica. 

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

coincideix amb el que s’ha dit. Estem parlant d’una oferta del 85% per a la part econòmica i

del  15% per a la qualitat/tècnica.  El  fet  que les guinguetes estiguin en un bon estat,  que

tinguin un aspecte atractiu, nosaltres pensem que s’hauria de valorar més, bàsicament perquè

aquesta ciutat s’hi juga molt amb el seu litoral. Estem parlant de quatre (o tres) guinguetes,

per tant tampoc estem parlant de tants diners. Recollint el que ha dit el Sr. Safont-Tria, no sé

ben bé què estem fent avui aquí, ja que sabem gairebé segur que una de les guinguetes que

traiem a licitació anirà fora finalment. Probablement, l’adjudicació que correspon a la platja de

Sant Simó variarà, a més. Dit això, a nosaltres també ens semblaria interessant que al plec de

clàusules es tingués en compte qui ha complert i qui no ha complert fins ara, perquè hi ha

realitats molt diferents. Hi ha gent que ha pagat religiosament i hi ha gent que no ha pagat de

cap manera. Hi ha gent que ha estat sancionada per diferents motius i que ha reincidit en

aquests motius,  i  hi  ha gent  que no. Ara,  després del que va passar l’any passat,  de les

incerteses  que  van  tenir  alguns  dels  propietaris  d’aquestes  guinguetes,  de  que  algunes

d’aquestes  s’obrís  ja  amb la  temporada  gairebé  començada...  Ens hagués  agradat  veure

alguna referència a aquest tipus de coses. Per a nosaltres és molt important si es tracta de

gent que compleix o no compleix, que respecta les nits o no, que fa una aposta potent per

tenir una guingueta atractiva que enriqueix la nostra oferta turística... Tot això s’hauria de tenir

present. La gent que compleix ha de tenir premi.  

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

constata que el tema és interessant, tant per al front marítim com per a la ciutat en general. Ja

hem tingut guinguetes d’un alt nivell, cosa que han reconegut els nostres visitants, i, a més, el

plec que s’ha fet ha anat recollint totes aquelles mancances que ens hem anat trobant. Moltes
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de les coses que vostès han dit, a nivell de sanitat, qualitat, distàncies, etc., queden recollides

al plec. I són una exigència i no pas una qualificació del 15% que no sigui preu. És cert que el

preu podria ser una mica menys important, però entre el 70% mínim que se’ns exigeix, vam

creure que, tenint en compte que és un plec força més exigent, ja era suficient a nivell de

millores estètiques. Sobre la possibilitat que la Generalitat ens informi negativament alguna de

les guinguetes  de Sant  Simó,  ara mateix  no tenim aquesta  informació  i  per  tant  hem de

demanar aquestes quatre; si la Generalitat considera que la propietat privada que hi ha entre

la via i la sorra de la platja té dret a posar-hi una guingueta, ells consideraran, d’acord amb la

seva norma, si això impedeix que n’hi hagi dues a Sant Simó. Com que encara no ho sabem,

per això no ho hem explicat en aquest punt. Si passés, aquest és un espai afectat per Adif i

Costes i si hi hagués alguna decisió d’aquests organismes respecte d’això, els afectats, ja

siguin concessionaris o propietaris d’algun d’aquests terrenys, saben que hauran d’atendre’s a

aquestes conseqüències perquè tenen aquest risc. Sí que és veritat que no sembla que a curt

termini, en els propers 2 o 3 anys, això pugui passar. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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

municipal  Socialista  (8),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als

membres  del  grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (2)  i

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,    corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Mónica Lora, portaveu del grup municipal

de Plataforma per Catalunya. 

11  - APROVACIÓ  DEL  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONCESSIÓ DEMANIAL
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QUE TÉ  PER OBJECTE L’ÚS  PRIVATIU  DEL DOMINI  PÚBLIC  A LA

ZONA  DE  LES  HORTES  DEL  CAMÍ  RAL  DE  MATARÓ  PER  A LA

CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE QUATRE PISTES DE PÀDEL.

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

següent:

“Mitjançant  informe  del  director  d’Esports  d’aquesta  Corporació,  es  sol·licita  l’inici  del
corresponent expedient administratiu per a  l’adjudicació de la concessió demanial que té per
objecte l’ús privatiu del domini públic a la zona de les Hortes del Camí Ral de Mataró per a la
construcció i gestió de quatre pistes de pàdel.

Consten a l’expedient informe de data 26/02/2015 del secretari general d’aquesta Corporació,
respecte  del  contingut  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars  que  regirà  la
concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l’art. 66 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.

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

Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic contenen la regulació del
procediment obert en els contractes administratius.

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

Primer.-  Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial que té per objecte l’ús
privatiu del domini públic a la zona de les Hortes del Camí Ral de Mataró per a la construcció i
gestió de quatre pistes de pàdel.

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

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

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

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

considera que aquesta és una licitació que es fa a mida d’una empresa esportiva per poder-hi

construir les seves pistes de pàdel. Trobo molt bé que un equipament esportiu privat pugui

disposar d’unes pistes de pàdel, però no trobo tan bé que això es faci privatitzant una zona

verda  de  propietat  pública.  Per  tant,  nosaltres  no  veiem  amb  bons  ulls  aquesta  nova

privatització de l’espai públic. Tampoc ens convenç un dels arguments que s’han dit i és que

en aquella zona s’hi feia “botellón” i que això seria una mesura per normalitzar l’espai. Si fer

pistes  de  pàdel  és  una  mesura  per  atacar  el  consum  descontrolat  dels  joves,  podríem

començar a construir pistes de pàdel per tot arreu. 

Crec que el que aquí es fa és una licitació que beneficia únicament una empresa que tindrà la

pista a tocar del seu equipament  esportiu i,  si  realment hi  ha necessitat  per oferir  aquest

servei, hi haurien dues altres opcions: buscar un altre espai que no xafés zona verda (per

exemple, hi ha un polígon molt gran en aquell espai), o bé oferir un servei públic amb pistes

de pàdel amb uns preus públics i amb una gestió que es faci des de la mateixa administració. 

Per tot plegat, nosaltres hi votarem en contra. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, coincideix en bona part amb el Sr. Safont-Tria. He fet uns petits

números per contrastar el que realment nosaltres percebrem per aquesta cessió d’un espai

públic de zona verda i el rendiment que es pot treure d’aquestes quatre pistes de pàdel. 

De moment són 11.400 euros l’any que percebrem de cànon com a mínim, és a dir, representa

que a aquesta empresa això li costarà un euro diari. És a dir, nosaltres percebrem un euro

diari. Tenint en compte que són quatre pistes, amb un preu per hora d’uns 30 € (120 €/hora les

4 pistes), tirant pel capbaix i considerant que només obrin 8 hores diàries, que segurament en

seran més, comptant que són 6 dies i mig la setmana, resulta que el rendiment que es pot

obtenir és de 1.000 euros diaris, en comparació a l’euro diari que nosaltres percebrem. Molt

bé per l’empresa que ho gestiona, però és una mica desproporcionat. 
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Curiosament s’ha dit que és un espai infrautilitzat. L’altre dia el Sr. Galbany deia que hi havia

residus i que allò estava brut, etc., però resulta que al plec vostès obliguen al contractant a

garantir els valors ecològics i ambientals de la zona. I per què no ho fan vostès? Per tant,

aquesta excusa no s’escau. Pel que fa al tema de la possibilitat d’encabir aquest esport en un

altre lloc, crec que al punt 16 de l’ordre del dia d’avui precisament parlem d’una aprovació

provisional d’una modificació puntual que té a veure amb uns paràmetres reguladors d’usos i

activitats que permeten que als polígons es puguin establir aquest tipus d’instal·lacions. I en

aquests moments, en un dels polígons tocant a les hortes, tenim alguna empresa que s’està

dedicant al pàdel reconvertint una nau industrial del tèxtil.

Per tot plegat, aquesta és una licitació a mida per afavorir una empresa en concret que no

beneficia gens la ciutat. En tot cas, aquell espai, aprofitant que hi ha també una pista d’skate,

s’hi podrien fer altres intervencions profitoses i lúdiques per a la ciutadania, de manera lliure i

pública. Estem parlant de 1.490 metres quadrats, que no és poc. Evidentment, nosaltres hi

votarem en contra. 

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

anuncia  el  seu vot  favorable.  Veiem amb bons ulls  que es faciliti  que qualsevol  iniciativa

privada, sempre que sigui compatible amb el seu entorn, es pugui realitzar. Sabem que aquest

és un espai que actualment està molt deixat i pensem que una iniciativa d’aquesta mena és

important,  sigui  pàdel,  petanca  o  qualsevol  altra  activitat.  Els  recomano  que  llegeixin  el

document  que aprovem avui  al  ple  de Projecció Internacional  de la  Ciutat  i  que captin  la

sensació que tenen els ciutadans quan veuen espais morts o naus industrials tancades, etc..

No només facilitem l’activitat econòmica, sigui gran o petita, ja que com a mínim algú es vol

arriscar i iniciar una activitat, sinó que també millorem així la imatge de la ciutat.  

El  senyor  Joan  Antoni  Baron,  president  del  grup  municipal  Socialista,  considera  que  ens

tornem a trobar amb una d’aquelles coses a les quals ens té acostumat aquest govern: portar

un tema d’una certa importància sense haver-ne parlat prèviament o fa molt de temps, sense

haver buscat prou consens... I aquí no s’hi val la urgència, com en el cas de l’institut de FP. 
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El  Sr.  Galbany  parla  d’uns  “espais  infrautilitzats”,  i  en  què  se  sustenta  per  dir  això?  Vol

privatitzar tots els espais infrautilitzats de la ciutat a partir d’ara? Així doncs, comencem a fer

pistes de pàdel i d’altres activitats al Parc Central,... perquè d’espais on hi va menys gent n’hi

ha a la  ciutat  i  no passa res,  estan a disposició dels ciutadans que hi  volen anar. D’altra

banda, aquest és un espai que tampoc no està tan descuidat,  com vaig poder comprovar

diumenge al matí. Recordo que havíem tingut demandes històriques per fer-hi un aparcament

per part d’una instal·lació esportiva privada que hi havia al costat, i els vam dir que no. 

No veiem la necessitat de fer això que es proposa si no se’ns explica. En quina estratègia

d’instal·lacions esportives s’encaixa aquesta proposta? En el cas de la cobertura de les pistes

esportives de fa uns dies sí que hi havia una demanda de les entitats, però aquí qui ho ha

demandat? Hi  ha una demanda real  a la  ciutat  de fer  més pistes de pàdel? D’on surt  la

iniciativa? Del món esportiu, no. Curiosament tampoc no ha passat pel Consell d’Esport, que

jo tingui constància. Per tant,  no sé quina és la valoració que se’n fa. Parlar d’oportunitat,

necessitat, infrautilització... sembla una mica inversemblant. En aquest cas, no hem tingut ni

les explicacions ni els arguments suficients i tampoc no se n’ha parlat prèviament per veure

quin  és  el  posicionament  dels  grups  municipals,  almenys  del  meu,  cosa  que  vostès  fan

habitualment. Això no està prou treballat i ve a hipotecar un espai que és públic avui per avui. 

Per tot plegat, nosaltres hi votarem negativament. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor

no adscrit (1).

Vots en contra: 11,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (8),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

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

Abstencions: Cap. 

En aquests  moments  es  reincorpora  a  la  sessió  la  Sra.  Mónica  Lora,  portaveu  del  grup

municipal de Plataforma per Catalunya. 
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12  - ADHESIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  AL  SISTEMA

D’ADQUISICIÓ  CENTRALITZADA  DEL  CONSORCI  CATALÀ  PEL

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

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

proposta següent :

“Antecedents

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de setembre de
2009,  va aprovar la  modificació  dels  Estatuts  per tal  de crear un sistema de contractació
centralitzada configurant- la com un servei especialitzat de central de contractació per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya.

Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es preten ampliar la prestació de
serveis i subministraments en interès públic dels ens locals.
 
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, aportant una
millora en les condicions de compra a través de l’aprofitament de l’economia d’escala i  la
oferta d’un ampli catàleg de bens i serveis.

Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del CCDL aporta una
simplificació  dels  tràmits  administratius  a  través  de  l’eliminació  dels  tràmits  de  licitació  i
adjudicació pels ens locals de Catalunya.

Això  no  obstant,  l’  adhesió  al  sistema  d’adquisició  centralitzada  del  CCDL  no  suposa  l’
obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del
CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert
en la legislació de contractació pública.  

Fonaments de dret

Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, que estableix que conforme al previst en l’article 203 del Text Refós de la Llei de
Contractes del  Sector  Públic,  les  associacions  d’ Entitats  Locals  podran crear  centrals  de
contractació i  les Entitats Locals a elles associades,  podran adherir-se a  les esmentades
centrals per aquells serveis, subministres i obres la contractació dels quals s’ hagi efectuat per
aquestes centrals de contractació.

Qui subscriu, el regidor delegat d’ administració i atenció ciutadana, en virtut de les facultats
que li han estat conferides, PROPOSA al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ Ajuntament de Mataró al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
bens i contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i
preus vigents en el  contracte subscrit  pel  mateix  i  amb les empreses adjudicatàries en el
moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis. 
.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

-Direcció de Recursos Humans-

13 -   DECLARACIÓ  DE  SEGONA  ACTIVITAT  AMB  EXERCICI

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA

PER JPV

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

proposta següent :

I. Supòsit de fet

El senyor Joan Pou Vidal, funcionari interí de l’Ajuntament de Mataró, ocupant una plaça de
tècnic de prevenció de riscos laborals B i lloc de treball de tècnic de prevenció nivell superior,
ha  presentat  escrit  de  sol·licitud  de  compatibilitat  de  segona  activitat  en  el  què  demana
compatibilitzar  les funcions que exerceix  en aquesta Corporació amb una activitat  privada
secundària per compte propi  en l’àmbit  de l’hostaleria  (bar)  a Sant  Pol  de Mar, amb una
remuneració variable i jornada laboral diària de 5 hores (de 18 h a 23 h). Es fa constar, però,
que  el  període  de  funcionament  de  l’activitat  (bar)  seria  entre  setmana  santa  i  finals  de
setembre o principis d’octubre, per tant, 6 mesos aproximadament. 

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.
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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 i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
en el sector públic.
En  anàleg  sentit  l’art.  339  del  Decret  214/1990,  30  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament  del  personal  al  servei  de les  entitats  locals,  disposa  que l’exercici  d’un
segon  lloc  de  treball  o  activitat  pública  o  privada  requereix,  en  tots  els  casos,
autorització expressa prèvia. 
Així  mateix,  ambdues  normatives  disposen  que  el  reconeixement  de  compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de modificació de les
condicions del lloc de treball.

      4. 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. 

      5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 de la
norma  estatal  determina  que  no  es  podrà  exercir,  per  sí  o  mitjançant  substitució,
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin 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 últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.

7. L'article 329 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%. 
El  Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball  del  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  estableix  que la  jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) de
mitjana,  de dilluns a divendres.  I  l’horari  ordinari  de treball  es realitza mitjançant  la
presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres.
El temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim
d’horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores. 
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Respecte l’aplicació d’aquest precepte en el present supòsit, cal tenir en compte que si
bé l’interessat manifesta que de l’activitat privada secundària es realitzarà una jornada
laboral  diària  de 5  hores  (18 h a  23 h),  també manifesta  que el  funcionament  de
l’activitat  estarà  compresa  entre  setmana  santa  i  finals  de  setembre  o  principis
d’octubre, és a dir, un total de 6 mesos a l’any aproximadament. Per tant, no es tracta
d’una activitat contínua i ininterrompuda durant tot l’any amb una jornada laboral diària
de 5 hores, sinó que el desenvolupament d’aquesta segona activitat seria durant la
meitat de l’any i, a més, probablement una part d’aquest període de funcionament de
l’activitat coincidiria amb el període de vacances de l’interessat. La qual cosa entenem
que no afectaria estrictament a allò disposat a l’article 329 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, tenint en compte el tipus d’activitat de la qual es tracta i que és per compte
propi, no subjecte, entenem, a un estricte horari a complir. 

       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 el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.

9. 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. I que l’autorització de
compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els
llocs de caràcter públic.

10. 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.

      11. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. 

Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat,  el Regidor-Delegat d’Administració i  Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Reconèixer  la  compatibilitat  entre  l’activitat  principal  que  realitza  en  aquest
Ajuntament el senyor Joan Pou Vidal amb una activitat privada secundària per
compte propi en l’àmbit de l’hostaleria (bar) a Sant Pol de Mar, en els termes i
paràmetres legals referits en la part expositiva del present acord.  

SEGON.- Informar a la persona interessada que: 
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- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de l’interessat.

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

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

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL

14  - APROVACIÓ  DE LA PLANTILLA I  LA RELACIÓ  DE LLOCS DE

TREBALL  DE  L’ENTITAT  PÚBLICA  EMPRESARIAL  MATARÓ

AUDIOVISUAL

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

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la proposta següent:

“El  2  de  desembre  de  2014  el  Consell  d’Administració  de  Mataró  Audiovisual,  en  sessió
ordinària,  va  aprovar  el  Pressupost,  la  plantilla  i  la  relació  de  llocs  de  treball  de  Mataró
Audiovisual per a l’any 2015. 

D’acord amb els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i

Vist  l’informe de la Gerent de Mataró Audiovisual,  referent a la proposta d’aprovació de la
previsió d’ingressos i de despeses i de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Mataró
Audiovisual per a l’any 2015, 

PROPOSO al Ple de l’Ajuntament que adopti la resolució següent:
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1. Aprovar la previsió d’ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l’any
2015.

2. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a
l’any 2015.

3. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.

PLANTILLA PER AL 2015

PLANTILLA 2015

Denominació Grup Places FC CI CE VC A
Tècnic Administració 
Especial Informació

A1 1 1

Administratiu/va C1 1 1

Tècnic de so C1 3 3

Recepcionista C2 1 1

TOTAL PERSONAL 6 1 5

Llegenda:

FC Funcionari de carrera

CI Contracte indefinit

CE Contracte eventual

VC Vacant

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 2015

 Servei Lloc Règim Grup
Sou base
(€/any)

CD (€/any) CE (€/any)

Comple
ment

transito
ri

Escala Classe Categoria FP

1 MA

Gerent de Mataró 
Audiovisual i 
Direcció de 
Mataró Ràdio

FC A1 15.073,10 11.372,76 23.971,36  AE TS

Funcionari de 
carrera. Tècnic 
d’Administració 
Especial - 
Informació

LLD

2 MA
Responsable 
d’Administració L C1 19.621,84  3.055,78    

Batxillerat o COU o 
FP2 o CFGS 
administració

C

3 MR Tècnic/a de so 1 L C1 15.265,50  2.617,58 1.388,24   
FP2 o CFGS en 
tècnic/a de so C

4 MR Tècnic/a de so 2 L C1 15.265,50  2.617,58 512,78   
FP2 o CFGS en 
tècnic/a de so C

5 MR Tècnic/a de so 3 L C1 13.349,42  2.290,40    
FP2 o CFGS en 
tècnic/a de so C

6 MA Recepcionista L C2 13.197,66  2.264,22    FP1 Administració C

Llegenda:

Llegenda: MA MATARÓ AUDIOVISUAL MR MATARÓ RÀDIO
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FC Funcionari de carrera CD Complement de Dest Escala: AE Administració especial

CI Contracte indefinit CE Complement específic Classe:

CE Contracte eventual Règim: TS Tècnic Superior

VC Vacant E Eventual FP: Forma de provisió

A Plaça a amortitzar F Funcionari LLD Lliure designació

L Laboral C Concurs

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

confirma que es tracta de la mateixa plantilla que ara tenim a l’EPE Mataró Audiovisual. Com

deia  el  Sr.  Fernàndez,  és  una  gerent  i  cinc  treballadors.  En  primer  lloc  costatem que  la

persona gerent cobra més de la meitat que els altres cinc treballadors junts. Nosaltres sempre

hem defensat, en primer lloc, la gestió pública, però també una gestió austera. En aquest cas,

els cinc treballadors suposen un cost auster per a l’administració, però la gerència no està en

la mateixa línia.  Per tant,  aquí cal  reflexionar. D’altra banda no compartim que els serveis

informatius estiguin externalitzats; hauria de gestionar-se amb plantilla de l’Administració i, per

tant, defensem una gestió pública dels treballadors de la ràdio local. Per això ens abstindrem. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al consell d’administració celebrat el 2 de desembre

el  seu  grup  va  votar-hi  en  contra  perquè  reclamen  insistentment  una  equiparació  de  les

condicions  laborals  d’aquestes  cinc persones que estan a Mataró Ràdio,  en el  sentit  que

progressivament  s’acostin  a  les  condicions  laborals  que  imperen  entre  el  personal  de

l’Ajuntament de Mataró. És de justícia, atesa la càrrega important de feina que tenen aquestes

cinc  persones.  L’esforç  per  part  del  govern  de  CIU  hauria  d’haver  estat  una  mica  més

important. Mentre això no millori, nosaltres continuarem votant-hi en contra. 

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

anuncia l’abstenció del seu grup i mostra el seu acord amb les coses que s’han dit. 

VOTACIÓ:  Ordinària
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Vots favorables: 16, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

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

(8), 

Vots en contra: 3,    corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

regidor no adscrit (1).

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular

de Catalunya (5), corresponent als membres del grup municipal de

Plataforma per Catalunya (2)  i  corresponent al  membre del  grup

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

15   - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG

DE  MASIES I CASES RURALS EN EL SÒL NO URBANITZABLE.

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La Junta de Govern Local, en sessió de 2 de juny de 2014, aprovà inicialment el Pla especial
urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, redactat pel servei tècnic municipal.

El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 13 de juny de
2014, a La Vanguardia de 5 de juny de 2014, al tauler d’edictes i a la web municipal. També
han estat notificats individualment els propietaris de les 92 finques afectades.

En període d’informació pública, es presenten 21 al·legacions dels següents interessats:

1. Maria Bellmunt Borràs – Can Gual – Fitxa abans 16 ara 11
2. Josefa Pérez i Francisco Hervàs – Can Carandini – Fitxa abans 138 ara 59
3. Miquel Vilardell Garriga – Can Vilardell Vell – Fitxa abans 216 ara 91
4. Antonio Fàbregas Maldonado – El Castell – Fitxa abans 109 ara 52
5. M. Àngels de Miquel i Miquel – Can Magí Sordo – Fitxa abans 165 ara 69
6. Oriol Quadrada Damont – Can Xerrac – Fitxa  abans 180 ara 77
7. Miquel Angel Miralles Mas – Can Gener – Fitxa abans 207 ara 90
8. Vicenç Cebrià Lleonart – Cal Valencià – Fitxa abans 42 ara 27
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9. Antoni Safont-Tria Blasco – Can Tria – Fitxa abans 169 ara 72
10. Montserrat Miquel Gabarró – Can Pere de Mata – Fitxa abans 156 ara 65
11. Mariano Ganduxer Floriach – Can Floriach – Fitxa abans 3 ara 3
12. Francisco López Pérez – Can Serra – Fitxa abans 14 ara 9
13. Maria Bagués Rovira – Can Bagués – Fitxa abans 49 ara 29
14. Pere Ayter Sacristan – Ca l’Ayter – Sense fitxa (89 suprimida abans aprovació inicial)
15. Juan Masjuan Sabé – Can Bleda – Fitxa abans 30 ara 21
16. Josep Riera Porta – Can Pep Riera – Sense fitxa (147 suprimida abans aprovació inicial)
17. Maria Dolç Nom Cañellas Cot – Sense fitxa
18. Unió de Pagesos, Assemblea Pagesa i altres adherits – Varies finques
19. Mercedes Jover de Dorda – Can Dorda i Can Valentí – Fitxes abans 96 i 101ara 45 i 49
20. Grupo Gaudir II – Ca l’Isard – Fitxa abans 175 ara 74
21. Ernesto Thielen – Can Flaquer – Fitxa abans 179 ara 76

La resposta individualitzada de les al·legacions s’incorpora a l’expedient administratiu i com
annex a la present proposta, com a document amb el títol “Informe de resposta al·legacions –
Annex 6”, el qual també forma part de la documentació tècnica del projecte. 

El resultat dels informes sol·licitats a les administracions sectorials és el següent:

1. Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, favorable desprès d’incorporar
les esmenes sol·licitades.

2. Ferrocarrils de la Generalitat, favorable amb prescripcions
3. Dirección General de  Sostenibilidad de la Costa y el Mar, amb observacions i tramitació

posterior a la Demarcació de Costes de Catalunya.
4. Demarcació de Costes de Catalunya, favorable amb una recomanació.
5. Direcció  General  d’Infraestructures  de  Mobilitat  Terrestre  de  la  Generalitat,  Servei

Territorial de Carreteres de Barcelona, favorable amb prescripcions.
6. Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i  Mobilitat  de la Diputació de Barcelona,

favorable amb condicions.
7. Gerència  de  Serveis  d’Espais  Naturals  de  la  Diputació  de  Barcelona,  favorable  amb

esmenes.
8. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, favorable amb consideracions.
9. Agència Catalana de l’Aigua, favorable amb consideracions.
10. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, favorable.
11. Direcció General de Desenvolupament Rural, favorable.
12. Departament de Cultura dels Serveis Territorials a Barcelona, favorable amb condicions.
13. Direcció General de Turisme, favorable amb consideracions.

Han estat introduïdes les modificacions escaients en relació a:

a) Les al·legacions estimades.
b) La incorporació de les esmenes i  recomanacions dels  informes de les administracions

sectorials.
c) La correcció d’errades i homogeneïtzació del document

Vistos els informes precedents, els article 47, 50, 67 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova  el  Text  refós  de la  Llei  d'urbanisme,  i  l’article  23  del  Decret  305/2006,  pel  qual
s'aprova el  Reglament  de la Llei  d'urbanisme, proposo al  Ple de l’Ajuntament l’adopció,  si
s’escau, dels següents ACORDS
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Primer.-  Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable, redactat pel servei tècnic municipal, amb les esmenes introduïdes arran de les
al·legacions estimades, els informes de les administracions sectorials i la correcció d’errades i
homogeneïtzació del document.

Segon.-  Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, d’acord
amb el contingut  del document amb el títol  “Informe de resposta al·legacions – Annex 6”,
adjuntat a la present proposta i que forma part de la mateixa a tots els efectes.

Tercer.-  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.

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

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

que és una proposta que afecta directament el que coneixem com l’espai agrari de la ciutat.

Des de la pagesia s’han generat dubtes especialment pel que fa al ventall d’activitats que es

proposen,  sobretot  en aquelles  cases que no estan vinculades directament  amb l’activitat

agrícola. També he de dir que des de la Unió de Pagesos, vostès saben perfectament, s’ha

reclamat la incorporació en aquest catàleg de les cases rurals que, malgrat no tenen aquesta

antiguitat  de  l’any  56,  sí  que  són  habitatges  habituals  on  viuen  famílies  que  exerceixen

l’activitat pagesa de forma diària. Ens acaba de dir que això la Generalitat no ho permet, però

els pagesos demanaven un gest que demostrés que des de l’Ajuntament creiem en aquesta

activitat, que la defensem i que s’incorpori al catàleg. Si després la Generalitat ens ho tomba,

ja rectificarem, però aquest gest l’hem trobat a faltar. En definitiva, aquest catàleg què ha de

permetre? Al meu entendre, que l’activitat  agrícola de la ciutat continuï viva i no sigui una

activitat de postal. Aquest catàleg ens genera incerteses i és per això que ens hi abstindrem. 

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

Sostenibilitat, aclareix que estem parlant de 92 finques, de les quals únicament  4 són les que

es troben  en  aquesta  situació  i  no  entren  al  catàleg  per  les  raons  exposades.  Per  tant,

l’argument que vostè ha expressat no és tan genèric de tot el sector ni de tots els pagesos. 
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Hem treballat amb els pagesos i el que hem fet ha estat incorporar des del principi moltes

qüestions que es van posar sobre la taula. Diria que han estat acceptades el 99% d’aquestes

qüestions i per això no puc acceptar la crítica. S’ha treballat molt conjuntament. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 26, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

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

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (2),   corresponent  als

membres  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit

(1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,    corresponent al  membre del  grup municipal  de Candidatura

d’Unitat Popular. 

16  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE

LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGO DE MATARÓ, REFERENT

ALS “PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS” (CAPÍTOL

V DEL TÍTOL II, ARTS. 128 A 143).

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El  Ple  de  l’Ajuntament,  en  sessió  de  4  de  desembre  de  2014,  aprova  inicialment  la
Modificació  puntual  de  les  Normes  urbanístiques  del  Pla  general  d’ordenació  referent  als
paràmetres reguladors d’usos i activitats (articles del 128 al 143 del Capítol  V del Títol II),
redactada pel servei tècnic municipal, i suspèn pel termini màxim d’un any l’atorgament de
llicències de nova implantació d’instal·lacions de subministrament de carburants al detall, en
totes les zones d’activitats econòmica amb qualificació urbanística clau 2 i  que consten al
plànol T.1.

62



El  projecte  ha  estat  sotmès  a  informació  pública  mitjançant  publicació  al  BOP de  22  de
desembre de 2014, a La Vanguardia de 13 de desembre de 2014, al tauler d’edictes i a la web
municipal. 

En període  d’informació  pública  no  s’ha  presentat  cap al·legació.  La Direcció  General  de
Comerç  i  la  Direcció  General  de  Turisme,  han  informat  favorablement  amb una  sèrie  de
consideracions.

Les modificacions entre el document aprovat inicialment i el que es proposa per l’aprovació
provisional, tenen a veure en petits ajustos de nomenclatura i d’adaptació a les normatives
sectorials més recents, i són les següents: 

1. S’han modificat els apartats 2 i 4 de l’article 142 referent a les referències contingudes dels
decrets  sectorials  que  regulen  aspectes  dels  aparcaments  dels  usos  comercials  i  a
conceptes  relacionats  amb  l’allotjament  temporal,  segons  els  decrets  D  378/2006
(Comerç) i D 159/2012 (Turisme), respectivament.

2. S’han fet aclariments i  ajustos en l’apartat 2.3 de article 130 sobre la regulació de l’ús
comercial  general,  els  petits  establiments  comercials  (PEC)  i  l’ús  comercial  singular,
d’acord amb l’informe de la Direcció General de Comerç, tenint en compte el que regula el
text consolidat a 2014 del DL 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, en relació
a la Trama Urbana Consolidada (TUC).

3. S’ha  introduït  el  concepte  de  “habitatge  turístic”  en  l’apartat  1.5  de  l’article  130  i  el
concepte  de  “establiment”  en  l’apartat  2.1  del  mateix  article  130,  d’acord  amb  les
observacions de l’informe de la Direcció General  de Turisme. No s’ha considerat  usos
urbanístics diferenciats en el marc dels usos terciaris d’allotjament temporal tot el que es
refereix a habitatges turístics, ja que la Llei d’Urbanisme els considera dins de l’ús general
residencial, als efectes funcionals i de reserves de sistemes vinculats. 

Vistos els informes precedents  i  els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el  Text  refós de la  Llei  d'urbanisme,  i  l’article  112 del  Decret  305/2006,  pel  qual
s'aprova el  Reglament de la Llei  d'urbanisme, 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 referent als paràmetres reguladors d’usos i activitats (articles del 128 al
143  del  Capítol  V  del  Títol  II),  redactada  pel  servei  tècnic  municipal,  amb  les  esmenes
introduïdes arran dels informes sectorials.

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.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 26, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

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

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

municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (2),   corresponent  als

membres  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit

(1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,    corresponent al  membre del  grup municipal  de Candidatura

d’Unitat Popular. 

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

17  - APROVACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE

LES PLATGES DE MATARÓ PER L’ANY 2015.

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

proposta següent:

“Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis
de temporada a la platja de Mataró,  d’acord amb les directrius establertes pel  Servei de
Costes de la  Direcció General d’Ordenació  del Territori  i  Urbanisme de la  Generalitat  de
Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació del pla de distribució
d’usos  i  serveis  de  temporada  de  les  platges  2012-2016,  per  tal  d’agilitzar  i  millorar  la
tramitació i l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre
per a l’any 2015.

Atès que és urgent que s’aprovi en aquesta sessió per iniciar el concurs.

Vist allò que disposen la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i el Reial Decret 876/2014, de
10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes i en virtut de les competències
delegades  per  Resolució  d’Alcaldia  de  data  14  de  juny  de  2011,   proposo  al  Ple  de
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS

Primer.- Aprovar per a l‘any 2015 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució d’Usos i
Serveis de les platges.
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Segon.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró, per a l’any 2015

Tercer.- Comunicar  al  Servei  de  Costes  de  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la proposta del  Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada de les platges per l’any 2015 de l’Ajuntament de Mataró.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

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

18   -  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  D’INTERVENCIÓ

MUNICIPAL AMBIENTAL.

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El Reglament d’Activitats de Mataró va ser aprovat per l’ Ordenança municipal d’activitats,
publicada al BOPB nº 178, de 25 de juliol  de 2008, que va ser modificada posteriorment i
publicada al BOPB en data 2 de desembre de 2013.

Aquesta Ordenança municipal d’activitats té el seu encaix en el marc legal de la  Llei 3/1998,
del  27 de febrer, de  la  intervenció  integral  de  l'Administració  ambiental,  que va establir  a
Catalunya  el  model  de  prevenció  i  control  integrats  de  la  contaminació,  però  aquesta
normativa va ser derogada per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i  control
ambiental, pel que cal adaptar el contingut de l’ordenança municipal d’activitats a aquest nou
marc normatiu.
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A més cal tenir en compte que a data d’avui, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental encara no ha estat desplegada per cap reglament i això provoca problemes
a l’hora d’aplicar-la per part dels ajuntaments.

Amb l’objectiu d’omplir llacunes normatives i resoldre de manera integrada i coordinada els
procediments d’intervenció municipal en l’àmbit de les activitats, a l’hora que per tal de dotar
de seguretat jurídica als ciutadans i ciutadanes homogeneïtzant els procediments per a tots
els  ajuntaments,  la  Diputació  de  Barcelona,  va  elaborar  i  aprovar  l’Ordenança  tipus
d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública que es va publicar al BOPB
en data 19 d'octubre de 2012. 

Aquesta Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública és
la que s’ha fet servir com a base, amb les oportunes modificacions per adaptar-la a la realitat
de l’ajuntament de Mataró dintre dels límits de l’autonomia local i dels paràmetres marcats per
la  normativa  aprovada  per  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb l’objectiu  d’homogeneïtzar  la
documentació que han de presentar les persones usuàries de tota la província de Barcelona
que vulguin iniciar una activitat econòmica, facilitant la implantació d’activitats econòmiques a
la  ciutat,  amb  la  incorporació  d’un  nou  tipus  de  llicència,  les  anomenades  “declaracions
responsables”, que minimitzen els tràmits per a activitats de petites dimensions i impacte.

En el seu  TÍTOL I es regulen les  disposicions Generals,
El  CAPÍTOL 1  regula  l’objecte,  classificació  d’activitats,  definicions  i  objectius  del  sistema
municipal d’intervenció administrativa.
El CAPÍTOL 2 regula els procediments dels règims d'intervenció administrativa.
En el seu TÍTOL II regula el règim d’intervenció administrativa mitjançant informe urbanístic.
En el seu TÍTOL III regula la intervenció administrativa municipal en l’autorització ambiental
En el seu TÍTOL IV regula el règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització
substantiva.
En el seu TÍTOL V regula el règim jurídic de les activitats que requereixen consulta prèvia
sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental.
En el seu TÍTOL VI regula la intervenció administrativa mitjançant llicència ambiental municipal.
En el seu CAPÍTOL 1 regula les disposicions de caràcter general.
En el seu CAPÍTOL 2 regula el procediment d’atorgament de la llicència ambiental. 
En el seu CAPÍTOL 3 regula el tràmit d’informe urbanístic. 
En el seu CAPÍTOL 4 regula la verificació formal de la documentació presentada, anàlisi de la
suficiència i la idoneïtat del projecte. 
En el seu CAPÍTOL 5 regula la informació pública i veïnal en la llicència. 
En el seu CAPÍTOL 6 regula els informes preceptius.  
En  el  seu  CAPÍTOL 7  regula  l’informe  integrat  de  l’òrgan  tècnic  ambiental  i  proposta  de
resolució.
En el seu CAPÍTOL 8 regula la resolució.
En el seu CAPÍTOL 9 regula el contingut, efectes i vigència de la llicència ambiental.
En el seu CAPÍTOL 10 regula la revisió de la llicència ambiental.
En el seu TÍTOL VII regula el sistema de control.
En el CAPÍTOL 1 regula les disposicions comunes al sistema de control.
En el CAPÍTOL 2 regula el control inicial. 
En el CAPÍTOL 3 regula control ambiental periòdic.
En el seu TÍTOL VIII regula la comunicació prèvia ambiental municipal.
En  el  seu  CAPÍTOL  1  regula  la  documentació  que  cal  obtenir  abans  de  presentar  la
comunicació prèvia ambiental.
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En el seu CAPÍTOL 2 regula la formalització de la comunicació prèvia ambiental municipal.
En  el  seu  CAPÍTOL  3  regula  l’acreditació  i  perfeccionament  de  la  comunicació  prèvia
ambiental.
En el seu CAPÍTOL 4 regula el control de les activitats sotmeses a comunicació prèvia.
En el seu TÍTOL IX regula la modificació, transferibilitat, cessament i clausura d’activitats. 
En el seu TÍTOL X regula els procediments concurrents amb la intervenció ambiental
En el seu CAPÍTOL 1regula les llicències sectorials amb incidència ambiental.
En el  seu CAPÍTOL 2 regula  les  Llicències  i  comunicacions  prèvies  d’obres  per  a  usos i
activitats determinades. 
En  el  seu  CAPÍTOL  3  regula  el  règim  d’intervenció  municipal  específic  en  equipaments
comercials.
En  el  seu  TÍTOL XI  regula  els  altres  règims  d’intervenció:  llicència  o  comunicació  prèvia
d’obertura municipal i sectorial, declaració responsable d’obertura.
En el seu TÍTOL XII regula el règim d’inspecció, sanció i execució forçosa.
En el seu CAPÍTOL 1 regula la Inspecció municipal.
En el seu CAPÍTOL 2 regula el règim d’infraccions i sancions.
En el seu CAPÍTOL 3 regula l’exercici de la potestat sancionadora municipal.
En  el  seu  CAPÍTOL  4  regula  les  sancions,  mesures  provisionals  i  clausura  d’activitats
sotmeses als règims d’intervenció ambiental.
En el seu CAPÍTOL 5 regula el règim jurídic sancionador.
En el seu CAPÍTOL 6 es regula el procediment sancionador ordinari d’activitats sotmeses als
règims d’intervenció ambiental.
En  el  seu  CAPÍTOL 7  es  regula  el  procediment  abreujat  d’activitats  sotmeses  als  règims
d’intervenció ambiental.
En el seu CAPÍTOL 8 es regula la finalització del procediment d’activitats sotmeses als règims
d’intervenció ambiental.

Vistos els informes precedents; l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49,
65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; els articles 61, 62, 63, 64 i 65
del Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies,
perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental en
el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.”

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

molt encertat que s’homogeneïtzi la documentació que s’ha de presentar a l’hora d’iniciar una

activitat econòmica. Això hauria de facilitar els tràmits i també establir criteris iguals entre les
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diferents ciutats. D’altra banda, pel que fa al contingut de la proposta ens abstindrem perquè

són criteris molt més tècnics, alguns dels quals no tenim prou desenvolupats. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, entén la voluntat que hi ha al darrere d’aquesta ordenança, no

només  la  de  simplificar  i  homogeneïtzar  tots  els  tràmits  per  als  usuaris,  sinó  també  la

d’adaptar-nos a la nova llei. En aquest sentit, l’ordenança de Mataró s’ha de millorar i també

s’estableix un marc que pot ajudar tot Catalunya respecte els tràmits que se’ns demanen. No

obstant això, hi ha alguns elements que ens agradaria repensar una mica més. Per exemple,

quan es parla de facilitar els tràmits, estem parlant també de les anomenades “declaracions

responsables” en el tema de les terrasses de bars i restaurants, entenent que hi ha petites

modificacions  —algunes  en  referència  als  horaris  o  als  espais  màxims  d’ocupació  de  la

vorera, etc.— que voldríem estudiar amb una mica més de temps, ja que estem parlant de

l’espai  públic  que  compartim  tant  els  propietaris  d’activitats  comercials  com  els  propis

vianants. Per tot  això,  momentàniament ens hi  abstindrem a l’espera de poder-ho aprovar

posteriorment, ja que veiem bé la proposta. 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

anuncia el seu vot favorable a l’aprovació, a falta de realitzar les al·legacions que considerin

oportunes. D’entrada, els avanço que nosaltres estarem pendents perquè no s’utilitzi el tema

ambiental per endarrerir o posar obstacles a l’arribada de qualsevol activitat econòmica que hi

pugui haver a la ciutat. Si bé és cert que hi ha alguna activitat, com ara alguna indústria que

interactuï considerablement amb el medi ambient, en aquest text ja s’indica quines són les

eines  que  dóna  la  llei  de  l’any  98  —autorització  ambiental,  llicències  ambientals,  estudis

d’impacte ambiental...—, de manera que les activitats poden estar prou controlades perquè no

produeixin  una  contaminació  ambiental.  Per  tant,  dintre  de  l’autoritat  que  té  l’Alcalde  o

l’Ajuntament no voldríem que s’utilitzés el tema ambiental per poder discernir entre un tipus

d’activitat econòmica o un altre. 
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot favorable.

Fa molt de temps que les administracions estan intentant posar fàcil a les empreses, sobretot

a les petites empreses i de poc impacte ambiental, que puguin establir-se pel seu compte.

Estem en un moment d’aprovació inicial i, en tot cas, continuarem treballant el tema per veure

fins on arribem. En tot cas, homogeneïtzar és una bona eina que ha desenvolupat la Diputació

de Barcelona i  esperem que altres administracions,  que són les  que haurien de ser més

exemplificadores en l’àmbit  de la promoció de l’activitat  econòmica dels petits empresaris,

també hi contribueixin. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

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

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular  de  Catalunya  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup

municipal de Plataforma per Catalunya (2).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

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

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

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

-Direcció de Cultura-

19  - SOL•LICITUD D’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A

LA SALA CABANYES, SECCIÓ TEATRAL,  DEL CENTRE CATÒLIC AMB

MOTIU DELS 100 ANYS DE “ELS PASTORETS”.
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El  senyor  Joaquim  Fernàndez,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i  Convivència,

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la proposta següent:

“El Centre Catòlic de Mataró, entitat degana de les associacions de la ciutat, es va fundar l’any
1884 amb el nom de Círcol Catòlic d’Obrers. El seu fundador va ser el Dr. Josep Nunell  i
Blanch i entre els primers membres de l’associació s’hi troben mataronins il·lustres com Josep
Puig i Cadafalch o Joaquim Capell, que va ser el primer president de l’entitat. L’entitat ha estat
impulsora  d’iniciatives  en  diversos  camps  com  l’educació,  el  teatre,  la  música,  el
cooperativisme,  les  arts,  l’esport,  ...  entre  les  quals  destaquen  la  representació  de  “Els
Pastorets”, la construcció de la Sala Cabanyes, la creació de l’Orfeó Mataroní, la fundació de
l’equip de bàsquet de la Unió Esportiva la Gàbia o l'escola Balmes.  

Després de passar per diversos locals, l´any 1908 el Centre Catòlic de Mataró es situà a La  
Riera, on es troba actualment,  gràcies al treball  del seu  president en aquell  moment, Emili
Cabañes.  A la seva mort s’obrí un impàs i es passà per uns moments  crucials per a l´entitat.
Fou Mossèn Plandolit qui  proposà als seus dirigents l´entrada d´un nombrós grup de joves
obrers del Patronat de Sant Josep, per captar nous socis i treballar conjuntament.  Una de les
seves predileccions  fou el  teatre  i  així  es creà,  l´any 1916,  la  Secció  Dramàtica,  després
anomenada Sala  Cabanyes.

El dia 25 de desembre de l´any 1916, en el Saló-Cafè del Centre Catòlic, també anomenat "La
Saleta" i  convertit  en  teatre els  dies  de  l´espectacle,  va  tenir  lloc  per  primer  cop  la
representació de “Els Pastorets".  L’obra escollida fou "L´Estel de Natzaret" de Ramon Pàmies,
un dels autors més coneixedors de l´enrenou escènic  d´aquella època i d´una riquesa de lèxic
expressiva i poc corrent.  Ja des dels primers dies de representació constituïren un autèntic
esdeveniment,  tot  i  que  les  petites  dimensions  de  l´escenari  no  permetien  coses
extraordinàries.  Durant 17 anys s´anaren representant en aquest local, fins que l´any 1933 s
´inaugurà la nova Sala Cabanyes.  El pulcre estil de la nova Sala, la llum de les bateries i el
folgat escenari feren créixer el desig d´un millorament artístic i  estètic. Poc a poc, esperonats
per l´èxit i el ressò obtinguts arreu de Catalunya i fins i tot més enllà de les fronteres, s´anaren  
succeint les novetats. S´incorporà el pròleg, amb l´encanteri de nimfes, bruixes i follets, la
coral de les donzelles del Temple, l´encantador de  serps, el llengotejar de la lluna, la gran
apoteosi. S´afegiren nous decorats, vestuari, noves músiques, fins aconseguir una  orquestra
present a cada representació. 

Durant els anys de la guerra civil les representacions van ser interrompudes, però malgrat els
afers dels  anys  40,  a  la  Sala  Cabanyes  se li  va  permetre  de continuar  representant  "Els
Pastorets" en català.  

L´Ajuntament de Mataró, l´any 1981, declara l´espectacle Patrimoni Cultural de la Ciutat en
reconèixer la seva singularitat, els valors culturals i tradicionals que contenen, la perseverança
de diverses generacions de mataronins per mantenir-los vius al llarg de tants anys i sobretot
el rigor en la seva execució, passant l’espectacle a ser denominat "Els  Pastorets de Mataró". 

Aquest suport és decisiu per mantenir i consolidar la dignitat i qualitat d´aquest espectacle,
ateses les  dificultats  econòmiques  que  comporta  el  dur  endavant  una  obra  d´aquesta
envergadura.  

"Els Pastorets de Mataró" constitueixen una de les més simpàtiques tradicions de la nostra
ciutat.  Són el viu exponent d´una acurada expressió d´art i de tècnica, per a fer reviure amb
tota  dignitat  i  amb  un  sentit  plenament  popular,  el  misteri  del  Naixement  de  Crist.  "Els
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Pastorets  de  Mataró"  constitueixen  el  document  d´una  època:  escenografia,  interpretació,
comunicació popular, tot hi  resulta coherent, i com a tal s´han de conservar i mantenir-los vius.

Els Pastorets s´han de mantenir sòlids i coherents,  restaurant-se amb cura les decoracions i
la maquinària que els anima, ajustant la interpretació a l´estil que exigeix el text i  la música.
Han de ser restaurats i preservats com una pintura d´època, com un document preciós d´una
flaire i un encant  que els fan únics a Catalunya.  Actualment, segueix encara en peu el treball
i l´esforç col•lectiu, abnegat, constant i difícil d´actors i tècnics, per tal de  conservar i mantenir
la fidelitat d´origen sense malmetre l´estètica de l´espectacle.  

La representació actual està estructurada en un pròleg, element singular incorporat el 1940,
tres  actes  i  un  epíleg.  La música s’interpreta en directa  des dels  anys  seixanta,  amb un
conjunt orquetrals i una vintena de músics acompanyada de corals i solistes. 

La música, la dansa i el decorats són els elements diferencials dels Pastorets de Mataro. Els
decorats de sobre paper pintat es van substituint per rèpliques sobre ignífuga.

El  Centre Catòlic  de Mataró,  una entitat  amb més de 125 anys  d’història,  és  una de les
associacions més vives i dinàmiques en el camp social, cultural i esportiu de la ciutat. És avui
una de les entitats més transcendents i consolidades del teixit associatiu de Mataró amb un
important nombre de socis, havent merescut el febrer de 2010 l’atorgament de la Medalla de
la Ciutat per part del Ple Municipal.

Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament reconèixer l'enorme aportació realitzada pel Centre
Catòlic de Mataró a la cultura de la ciutat, molt especialment pel que fa a les arts escèniques,
per la formació de milers de persones de les quals moltes posteriorment han estat reconeguts
actors de l’escena teatral catalana.

Atès que el 25 de desembre de 2016 es compliran cent anys de la primera representació de
“Els Pastorets de Mataró” del Centre Catòlic de Mataró, que s’han convertit en un element
d’identitat mataronina per la seva aportació cultural i social, que posen en acció més de tres-
centes persones en cada representació.

Vist l’informe emès per l’historiador Jaume Vellvehí i Altimira en que es posa de manifest que
Els pastorets de Mataró és un espectacle d’alt valor cultural esdevingut referent en la cultura
popular i tradicional catalana i, per descomptat, de la tradició cultural de Mataró.

Atès que la  Creu de Sant  Jordi  de la  Generalitat  de Catalunya va ser creada pel  Decret
457/1981, de 18 de desembre, "amb la  finalitat   de   distingir  aquelles persones naturals o
jurídiques que, pels seus mèrits,  hagin  prestat serveis destacats a Catalunya en defensa de
la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural".

És per tot això que el regidor de Cultura proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que atorgui a la
Sala Cabanyes,  Secció Teatral  del  Centre Catòlic  de Mataró, la Creu de Sant Jordi  2016,
coincidint  amb  l’any  de  la  celebració  del  centenari  de  la  primera  representació  de  “Els
Pastorets de Mataró”, i en reconeixement a  la seva tasca en la defensa de les tradicions, la
cultura i la llengua catalana i ser referent cultural i social a Mataró i al País.

Segon.- Promoure aquest acord entre les entitats i associacions de la ciutat de Mataró per tal
que aquelles que així ho consideren puguin adherir-se a la sol·licitud.
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Tercer. - Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de
Cultura, al Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Municipal de Cultura de Mataró i al Centre Catòlic
de Mataró.

Quart.- Difondre aquest acord per a que pugui rebre el suport dels ciutadans i les entitats de
Mataró.”

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

està convençut que la majoria dels presents en aquesta sala hem vist  un cop o altre “Els

pastorets de Mataró”. D’alguna manera, “Els pastorets” formen part del patrimoni de la ciutat,

no  només  perquè  siguin  dels  més  antics  del  país,  sinó  perquè  crec  que  formen part  de

l’imaginari col·lectiu de la ciutat. A més, si hi afegim que dos dels personatges més singulars

de l’obra, en Jonàs i en Mataties, s’han immortalitzat amb els nans que participen en la festa

major tan estimada per tot, només podem donar-hi suport. Hi votarem a favor. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que per al seu grup municipal “Els pastorets” van més

enllà del que són, una peça teatral de tradició religiosa. Compartim tota la lectura que n’ha fet

el Sr. Fernàndez i demanem que sigui reclamat aquest honor a la Generalitat. Formen part del

patrimoni  cultural  de  la  ciutat,  però  també del  patrimoni  emocional  i  festiu  de la  gent  de

Mataró. Aquesta llarga tradició es podria haver perdut en un moment donat, com ha succeït en

altres ciutats. A la ciutat, de fet, en vam tenir més, com els del Foment, que van desaparèixer.

Aquests Pastorets hem tingut la sort de mantenir-los vius a partir  del text de Pàmies, que

pràcticament continua sent el text de referència en aquests moments, malgrat hi hagi un canvi

de director que aporta coses noves cada vegada. A més, “Els pastorets” fan una tasca molt

important. Tant en la formació d’actors i actrius, amateurs i professionals, com en la formació

d’espectadors: moltes vegades és la primera peça de teatre que les famílies veuen amb els

seus nens molt petits. Però també han sigut una cantera de tècnics vinculats amb el món

teatral: il·luminadors, tramoistes, etc. I són una realitat de forta presència ciutadana, ja que

també tenen un paper en la cavalcada, Les Santes, etc. Són també una escola de formació de

teatre i una font de col·laboracions amb els nous elements que la ciutat ha sabut implementar

en els temes artístics: Aula de Teatre i Escola Municipal de Música. És molt encertada aquesta
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demanda que fem a la Generalitat i, per tant, hi donarem suport. Aquesta promoció de ciutat

que fem a través d’“Els Pastorets” sí que la compartim amb vostès. 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, manifesta que no és cap secret que

als mataronins “Els Pastorets” ens han deixat marca. Més d’un cop ens hem sentit com “fulla

seca que trista rodola”, que per cert té una difícil traducció en castellà. Aquest senyal, com el

traçat de “L’Estel de Natzaret”, esperem que ben aviat arribi arreu de Catalunya gràcies al

ressò d’una Creu de Sant  Jordi  més que merescuda per  100 anys  de Pastorets,  per  les

pàgines viscudes, per la resistència i la resiliència de la seva gent i la seva sala, per la feina

feta i per tot el que ha aportat la sala a la ciutat i al país. Una creu que ha de significar un pas

més de justícia per posar al lloc que li correspon el teatre popular. El teatre popular, que és la

veritable expressió del poble, com deia Lorca; el teatre que ens parla d’allò que som i que

volem ser, el teatre que fan en les seves hores lliures persones que coneixem (la Paquita,

l’Eva, en Jordi, en Ramón, en Joan, en Juli, la Gemma, en Josep, en Josep Maria, i també

l’Elvira, la Pilar, la Rosa, la Lolita...), actors i actrius, tramoistes, regidors, directors, modistes...

El teatre popular és un teatre humil i generós que ofereix allò que té, que no espera més

recompenses que l’emoció del públic ni més glòria que la del seu compromís, gens efímera. El

teatre  popular  és  un  acte  d’amor  cap  al  públic  i  cap  a  la  pròpia  cultura.  És  un  teatre

democràtic, per a tothom i on tothom pot tenir un paper, dalt de l’escenari o entre bambolines;

un teatre participatiu, inclusiu, cohesionador. Un fonament imprescindible a qualsevol barri o

ciutat, és un referent col·lectiu. És un valuós potenciador del sentit de comunitat. 

Però aquest teatre generós, democràtic, encara no té el reconeixement que es mereix. Els

últims trenta anys ha quedat al marge de l’oficialitat i la professionalitat. Per això quan parlem

de reconeixements necessaris del teatre popular com “Els Pastorets” de la Sala Cabanyes

hem de parlar també de polítiques públiques específiques, de pressupostos, de protagonisme,

de concertació pública o privada i d’impacte del teatre popular en la cultura de la ciutat i del

país. La cultura amb majúscules ha de ser l’oficial, la professional i la resta dels actors. La

cultura amb majúscules en mans de tothom. Donar suport a aquesta candidatura és un acte

de justícia envers el teatre popular i alhora és un orgull de ciutat, de comunitat, i de sentir-nos

partícips del que fem a Mataró. Per tot  plegat,  el  nostre vot  és rotundament afirmatiu, de

reconeixement a la tasca que fan la Sala Cabanyes i el Centre Catòlic a la nostra ciutat. És un
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vot d’agraïment a totes les persones que durant aquests 100 anys ens han emocionat dalt de

l’escenari. Gràcies, Sala Cabanyes.    

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

anuncia que el seu vot també serà rotundament afirmatiu per tot el que s’ha dit, tan ben dit i

amb tanta raó. 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que per a tots nosaltres el fet que aquest

any la Xarxa transmetés la nit de Nadal en directe per a tot Catalunya “Els Pastorets” de la

Sala Cabanyes va ser motiu de gran orgull; molta gent que m’ho va dir. Tampoc cal descuidar

el seu fons religiós. Hem parlat molt de teatre, però també val la pena reconèixer-li el vessant

religiós que tenia. Hi ha gent que hi creu i gent que no hi creu, però jo que tinc 51 anys encara

m’emociono quan l’Arcàngel es dirigeix al fill pròdig i li diu el famós “Pensa en ta mare”. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

En  aquests  moments  s’absenta  de  la  sessió  el  Sr.  José  Luis  Calzada,  regidor  del  grup

municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Servei de Benestar Social-

 20  - AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET

BLAU. 

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

Consum, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
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1. Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció el carnet blau aprovat inicialment per
acord de Ple de data 7 de novembre de 2013, i que va esdevenir definitiu en no haver-se
presentat cap al·legació ni suggeriment durant el termini d’informació pública.

2. Expiració del termini d’un any a partir de l’entrada en vigor del reglament, per a què les
persones beneficiàries dels carnets blaus expedits amb anterioritat a l’entrada en vigor del
reglament,   en  sol·licitin  la  renovació,   d’acord  amb la  previsió  establerta  a  la  disposició
transitòria del referit reglament. 

3. Existència d’un volum de carnets blaus expedits amb anterioritat a l’entrada en vigor del
reglament que resten pendents de renovació, un cop finalitzat el termini fixat per efectuar-la.

4.  Amb la  voluntat  de fer  un seguiment  i  acompanyament  individualitzat  de  les  persones
beneficiàries  del  carnet  blau,  persones  grans  i/o  amb  dependències  amb  pocs  recursos
econòmics, el carnet blau de les quals està pendent de renovar, es considera necessari que
s’ampliï el termini de renovació fixat a aquests efectes.

Per tot el  que s'ha exposat  la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró
adopti la resolució següent:

Primer.- Ampliar el termini per a la renovació del carnet blau fins al 31 de desembre de 2015.

Segon.- Donar oportuna publicitat a aquesta resolució.”

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, creu que seria adient que dintre del mateix

bus s’informés dels tràmits i de la data de finalització per a la renovació del carnet blau, ja que

la majoria de gent se n’assabentaria in situ. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del grup

municipal del Partit Popular de Catalunya.
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CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

21  - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE  2-3-2015  RELATIU  A  L’APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  PROJECCIÓ

EXTERIOR DE LA CIUTAT DE MATARÓ.

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

següent:

“L’Ajuntament de Mataró, a través del Pla de Mandat i dels Plans d’Actuació Municipal que
desenvolupa anualment,  recull  la  voluntat  política i  el  compromís amb tots els ciutadans i
ciutadanes de totes les accions que des del govern municipal es duran a terme fins al 2015. 

Dins els diferents Plans d’Actuació Municipals s’ha identificat l’eix de la internacionalització
com un element clau pel futur de la ciutat. Aquest eix es fonamenta en els següents pilars: i) la
internacionalització de les empreses del municipi, ii) convertir el Parc científic Tecnocampus en
un referent internacional, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit de la recerca, iii)  fomentar
la xarxa de ciutats agermanades i iv) consolidar de les actuacions que es duen a terme des de
l’àrea de Solidaritat i Cooperació internacional.

Per  la  seva  banda,  la  Fundació  Tecnocampus  també   treballa  en  diversos  projectes  per
afavorir  la  internacionalització  en  tres  nivells:  a)  la  internacionalització  de  les  empreses,
mitjançant assessorament en l’exportació, programes d’intercanvi entre incubadores i altres
parcs científics), b) mitjançant una xarxa de convenis amb universitats internacionals per a dur
a terme projectes de recerca i programes de mobilitat acadèmica, c) i a través del projecte
Invest in Mataró, que té com a objectiu aconseguir atraure la inversió estrangera al municipi. 

No obstant, malgrat tots aquests esforços fets per l’Ajuntament de Mataró i per la Fundació
Tecnocampus en l’àrea de internacionalització, fins ara no existia un document que agrupi de
forma coordinada  aquests  diferents  projectes  i  que  sota  una  única  estratègia  gestioni  de
manera integrada totes aquestes actuacions que a dia d’avui s’estan implementant a la ciutat
de Mataró. 

En aquest  sentit,  i  amb l’ajuda de la  metodologia  impulsada per la  Direcció  de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, s’ha treballat en els darrers 14 mesos en elaborar
un pla local de projecció exterior pel municipi de Mataró i la comarca del Maresme, per tal de
recollir la visió de tots els actors empresarials, municipals, associatius i acadèmics del territori i
convertir-los en aliats per elaborar un pla d’actuació conjunta pels propers anys.

La  finalitat  d’aquest  Pla  de  Projecció  Exterior  de  Mataró  és  doncs  reforçar  la
internacionalització del municipi i la seva ciutadania com a via per al desenvolupament del
territori a partir de la definició d’uns eixos que sustentin el futur posicionament de la ciutat en
una estratègia compartida i coordinada entre els diferents agents del territori que permetrà la
suma de sinèrgies amb uns objectius comuns, repercutint positivament a l’economia local.
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Així mateix, el Pla de Projecció Exterior de Mataró ha de permetre: 

a) Millorar  i  incrementar  la  coordinació  amb els  diferents actors que realitzen  accions
d’internacionalització a Mataró. Es vol facilitar la integració de tots els actors que avui
en dia executen actuacions d’internacionalització en la definició de la nova estratègia, i
identificar nous socis internacionals (ciutats, universitat, empreses, parcs científics) que
poden ser rellevants pel futur de la ciutat.

b) Orientar  i  alinear  aquestes  accions  en  una  mateixa  direcció,  millorant  la  seva
incidència  i  el  impacte.  És  a  dir,  agrupar  de forma coordinada  tots  els  projectes  i
esforços  que  s’estan  executant  actualment  per  part  dels  diferents  agents
(empresarials,  municipals,  associatius i  acadèmics del territori),  i  emmarcar-los sota
una única estratègia de ciutat.

c) Reforçar  l’estratègia  d’internacionalització  de  Mataró  com  a  via  per  al
desenvolupament del territori i per millorar el posicionament internacional de la marca
de ciutat.  Fer que la  participació en espais internacionals de l’Ajuntament de Mataró
assoleixi  un  impacte  positiu  i  sostenible  en  el  desenvolupament  de  les  polítiques
públiques locals en termes econòmics, socials, culturals, educatius i mediambientals.
Per avançar en aquest objectiu, cal una major obertura de la ciutadania i dels agents
locals a un àmbit internacional, així com la recerca activa d’aliats a nivell exterior. 

En l’elaboració del Pla de projecció hi han participat els principals agents socials, econòmics i
institucionals del territori mitjançant la posada en marxa d’un procés participatiu per determinar
la situació actual (diagnosi) i les accions estratègiques que caldrà dur a terme en els propers
anys.  En  aquest  sentit,  s’han  realitzat  entrevistes  amb  responsables  polítics  i  tècnics  de
l’Ajuntament vinculats a l’acció internacional de la ciutat, representants dels agents socials i
econòmics del territori, representants d’entitats i grups d’experts per tal d’incorporar la seva
visió sobre les accions, objectius i eixos estratègics de projecció exterior.   

Així mateix, el Pla de projecció exterior que s’adjunta a aquesta proposta ha estat presentat
abans en els diferents òrgans de participació municipal per a la seva validació.

És per això que el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla de Projecció Exterior de la ciutat de Mataró que s’acompanya com
annex.

Segon.- Donar compte de la present resolució en el proper Ple.”

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22  -   PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  PERQUÈ

L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  CREÏ  UNA  COMISSIÓ  DE  REVISIÓ  I

RENOVACIÓ DEL CARNESTOLTES  DE MATARÓ. 

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

explica que tenien pensat retirar aquesta proposta de resolució, encara que tenien algun dubte

de fer-ho.

Aquest dubte se’ns ha esvaït al començament del ple quan hem vist com una figura important

del carnaval de la ciutat s’ha estès més enllà del que és purament la seva “feina” durant els

dies que dura el carnaval; hem vist com alguna persona pública —no política—  de la ciutat es

permet opinar amb certa mofa del que es fa en aquesta sala de plens i hem cregut que no

l’havíem de retirar, perquè el que s’ha fet aquesta tarda ha estat refermar la nostra opinió de la

necessitat d’emprendre una renovació d’aquesta festivitat. 

És evident que el que va passant no pot continuar així, no només aquest any sinó també el

que va passar l’any passat i fa dos anys, en què vam tenir la denúncia d’unes persones de

Mataró que s’havien sentit ofeses per una comparsa oficial, i l’any passat que hi va haver una

denúncia del Sindicat de Policia de Catalunya.

Nosaltres pensem que està molt bé fer sàtira, ironia i mofa, però també pensem que tot en

aquesta vida té uns límits.

Un altre fet que ens ha fet mantenir aquesta proposta de resolució és tota la polèmica que fa

referència al carnaval de Solsona, perquè no volem que això passi a la nostra ciutat.

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

presenta la proposta següent:

“Atès que portem algunes edicions del Carnaval de Mataró amb polèmiques que fan que sigui
més notícia per la polèmica que es genera que per l’originalitat, espectacularitat o la pròpia
festivitat en sí.
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Atès que en els últims anys diferents fets, coneguts per l’opinió pública i no,  han afectat a
l’organització oficial, denúncia de particulars al 2013, denúncia i comunicats del Sindicat de
Policia de Catalunya al 2014 acusant als organitzadors d’ultratjar l’honor del Cos de Mossos
d’Esquadra  i diferents polèmiques enguany una que a més a afectat seriosament, encara que
manera involuntària i no volguda a la nostra Televisió.

Atès  que  compartim  l’esperit  del  Carnaval  de  paròdia,  caricatura  i  sàtira  de  personatges
públics i de la realitat política, econòmica, social, esportiva, etc  però a la vegada no podem
compartir que s’insulti institucions com les forces de seguretat gratuïtament, o que se’n faci
mofa de persones que han estat o estan en situacions de deficiència de qualsevol tipus, o que
han patit una desgràcia.

Atès que la dita de per “Carnaval tot s’hi val” ha de tenir uns límits que són bastant evidents i
acceptats per la generalitat de la societat.

Atès  que  ens  hem  vist  involucrats  en  la  polèmica,  insistim  de  manera  no  volguda  e
involuntària, del polèmic Carnaval de Solsona en el qual es van proferir frases que inciten a
l’odi i la violència, ja que va ser retransmès per LaXarxa de Tv locals a la qual pertany la
nostra tv.

És per aquests motius que presentem a la consideració del Ple el següent acord:

1.-   Els  Responsables  municipals  de l’organització  del  Carnestoltes  de Mataró  obriran un
procés de revisió i renovació del mateix per tal de debatre i concretar els diferents i múltiples
aspectes que l’envolten, des de la tria de motius i centre d’ interès  a la creació d’un codi ètic,
a la difusió pública que se’n fa i a qualsevol altre  aspecte relacionat amb el mateix, respectant
sempre l’esperit crític, irònic i satíric d’aquesta festivitat però amb els límits clars del respecte
a les persones i les institucions propis de qualsevol societat.”

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

explica  que  casualment  fa  uns  dies  parlava  amb  un  periodista  i  comentava  la  seva

preocupació  perquè  el  nivell  polític  del  consistori  havia  baixat  i  propostes  com  aquesta

superen els límits imaginables. Hi ha un proverbi xinès que diu: “Quan el savi assenyala la

lluna  amb el  dit,  l’idiota  només mira  el  dit.”  A Mataró  hem tingut  quatre  joves que  s’han

disfressat assenyalant la lluna i vostès, senyors del PP i de PxC, només han vist el dit. Crec

que aquí s’ha tergiversat una disfressa que denunciava un cas d’actualitat, el cas 4F, en què

es va produir un fet dramàtic, amb un guàrdia urbà amb lesions molt greus, el dramàtic suïcidi

d’una dona innocent i altres joves que han passat per la presó. Crec que el PP i PxC han fet

un ús d’aquesta disfressa per treure un rèdit electoral i nosaltres ho considerem patètic.

79



Crec que no són conscients que el que estan fent és posar en dubte tota una institució i tot un

consens social que diu allò de que: “per carnaval, tot s’hi val”. A la seva proposta i als seus

acords vostès proposen la creació d’un codi ètic i parlen de posar limitacions; limitacions a la

festa. I què fem? Una llista de disfresses permeses? O una llista de disfresses prohibides? O

fem una llista de temes tabú que no es puguin tocar per carnestoltes? Per exemple, si algú es

disfressa de militant del PP robant diner públic amb sobres, això ofendrà alguns? O, si algú es

disfressa de guàrdia civil  torturador, què en dirien les víctimes? Ho haurien de deixar fer?

Perquè quan vostè parla de límits clars, quins haurien de ser els límits? Que algú es pugui

disfressar de guàrdia civil torturador o que en aquest país la Guàrdia Civil hagi torturat? O que

algú  es  disfressi  de  capellà  pederasta,  això  no  ofèn  les  víctimes  que  han  patit  abusos

sexuals? O que algú es disfressi de Rita Barberà amb un gintònic? Segur que ofendria la seva

honorabilitat... Això ho hauríem de prohibir? Si algú es disfressa de banquer corrupte, amb tot

el drama social que hi ha hagut al darrere, això s’hauria de prohibir? Comencem a fer la llista?

És  això  el  que  vostès  ens  estan  dient?  Jo  crec  que  el  que  vostès  volen  és  matar  el

carnestoltes i silenciar qualsevol veu dissident que posi en qüestió l’actual estatus quo. No

m’estranya que durant el franquisme es prohibís el carnestoltes. Això passava perquè tenien

pors, les mateixes que avui ens mostren vostés. Posar límits a la imaginació és absurd.

Crec que avui el que els falta és respecte a un protocol cultural que estableix disbauxa només

durant una setmana per garantir el seu ordre durant tota la resta de l’any. Si el que vostès

volen ser és un partit d’ordre, facin cas al Pellofa i facin cas al testament que va llegir el notari.

El testament d’en Pellofa deia:

“Jo, Pellofa XVII, veig que m’arriba l’hora 

i, abans de fer un bon pet, consolaré a qui em plora. 

Al PP i a la Policia vull que els surti un fill bord 

per veure si així algun dia tenen sentit de l’humor. 

Ells mateixos anaven dient allò de “je suis Charlie”, 

però s’ho han pres molt malament quan s’ha fet paròdia aquí. 

Alguns s’han omplert la boca amb llibertat d’expressió 

però quan més a prop els toca, semblen de la Inquisició. 

Donem fe d’aquesta estrofa, són paraules d’en Pellofa. 

Ara que vaig amb l’etern recordeu la meva veu 

putegeu els del govern fins que arribi el meu hereu, 

donem fe d’aquesta estrofa, són paraules d’en Pellofa”
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El senyor Esteve Martínez,  portaveu del grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el seu grup municipal no creu que l’organització

del carnestoltes hagi d’obrir cap procés de renovació i molt menys que s’hagi de fer aquest

codi  ètic  que propugna  aquesta  proposta de resolució.  Fins  i  tot  em semblaria  una mica

contradictori aquest codi ètic que vostès reclamen amb la defensa que també fan de respectar

l’esperit crític, irònic i satíric d’aquesta festivitat. El problema és on posem els límits. I el que

per a vostès o per a mi pot resultar ofensiu o poc encertat, segurament per a altres persones

no seria així. Si hi ha d’haver límits —que crec que no n’hi ha d’haver—, en tot cas els han de

posar els jutges en un moment determinat, si creuen que s’està traspassant alguna llei que

lesioni els interessos o els drets d’algú altre. En tot cas, el nostre Ajuntament no hauria de

posar cap mordassa a una festa que té com a objectiu subvertir l’ordre i el poder durant uns

dies i fer-ne mofa, escarnint-los amb la màxima intensitat. Per tot això, votarem negativament

aquesta proposta de resolució.

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

seu suport  a la  proposta de resolució.  Nosaltres creiem que per carnaval,  no tot  s’hi  val.

Creiem que la llibertat d’expressió ha de tenir certs límits i unes línies vermelles que mai es

poden sobrepassar. La mateixa garantia dels nostres drets més fonamentals ha de comportar

un seguit  de límits  per fer  possible una convivència a la nostra societat,  per arribar  a un

equilibri. Crec que sense límits no té sentit parlar de llibertat i molt menys defensar-la.

El que hem vist en aquest carnestoltes del nostre municipi és intolerable. No es pot tolerar que

s’hagin rigut d’una persona a la qual van provocar un dany irreparable mentre treballava. No

només s’han mofat d’aquesta persona, sinó que també van insultar i van atacar els diferents

cossos de seguretat, inclosa la nostra Policia Local.  Creiem que és important incidir en el

tema perquè no es torni a produir quelcom que s’està repetint any rere any.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta que si no hi

hagués hagut la disfressa que tots coneixem avui no estaríem parlant d’aquest tema. Una

disfressa que personalment  considero patètica,  que com defineix  el  Diccionari  de l’Institut

d’Estudis Catalans (DIEC) vol dir “que desvetlla emocions vives, especialment penoses”. 
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Però  aquesta  és  la  meva  opinió  i  està  clar  que  hi  ha  moltes  altres  opinions  igualment

respectables. Amb tot el respecte a tots els grups municipals, és una polèmica absolutament

oportunista per als grups que fan propostes, també per part del govern municipal. Tothom aquí

ha  contribuït  a  fer-ne  una  bola  de  neu  imparable.  Nosaltres,  amb  els  nostres  vots,  no

contribuirem a la criminalització del Carnestoltes de Mataró. Per tant votarem negativament. I

ja anuncio igualment el nostre vot negatiu a la proposta del punt 24. 

 

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

respon al Sr. Safont-Tria que el nivell polític d’aquest ple és molt baix, efectivament. Fins i tot,

hi  ha  regidors  que  no  saben  que  s’han  d’absentar  en  dos  punts  perquè  els  afecten

personalment i, per tant, no haurien d’haver participat en la votació. Aquest és el nivell. Jo he

dit que no volia parlar de l’edició d’aquest any. La nostra opció avui era retirar la proposta,

perquè d’alguna manera se’ns havia fins i tot demanat, i aquesta era la nostra intenció. 

Com que es demana que parlem clar, de molt baix nivell, per exemple, és el que va succeir fa

dos anys, en què una família va haver de denunciar l’Ajuntament perquè una comparsa oficial

feia mofa del seu pare, que feia poc que havia mort a la ciutat. A això es pot posar límit o no.

Cadascú pot tenir el nivell ètic que vulgui, però això expliquin-ho als fills del senyor que va

morir enverinat pel problema dels bolets i de qui una comparsa oficial feia mofa. “Per Carnaval

tot s’hi val”... a això ens estem referint. 

També estem una mica farts de rebre lliçons de gent que són incapaços de condemnar, per

exemple, l’assalt a Mataró Ràdio, el que va passar fa dos anys al Palau, a la nostra Policia

Local i el que es va fer amb els Mossos d’Esquadra. “No n’estem segurs”, “jo no hi era”, “ja ho

estudiaré  i  ja  ho  condemnaré”...  Oportunistes?  Sí,  com  tothom.  Si  fan  mofa  de  mi,  cap

problema;  de la  Rita Barberà,  mofa merescuda;  però en algun lloc  hi  ha d’haver  el  límit,

sobretot quan no es tracta de polítics. Podem estar alimentant aquesta polèmica, que no és la

primera vegada que succeeix, o decidir posar-hi límits. Aquí hi ha un exemple clar: per Santes

surt una revista satírica que fa mofa de tothom, però mai ningú no s’ha queixat, perquè es

tracta de polítics. Per tant, comparem el que genera un i el que genera l’altre. 
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El senyor Xavier  Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,

apunta que aquí sembla que s’està donant la sensació que el Carnestoltes és una disbauxa

sense límits, caòtica. Vull recordar que la versió del Carnestoltes que tenim a dia d’avui és la

més ensucrada de tota la història d’aquest país. A mi si alguna cosa em preocupa és que el

Carnestoltes d’avui no té la rauxa ni la gresca que de ben segur tenia molts anys enrere. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular

de Catalunya (5), corresponent als membres del grup municipal de

Plataforma per Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit

(1).

Vots en contra: 19, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

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

(8),  corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

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

Abstencions: Cap. 

23  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA

I ALTERNATIVA PER TAL DE DIFONDRE A LA CIUTAT DE MATARÓ LA

LLEI CONTRA L’HOMOFÒBIA

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:

“Atès que el passat 18 d'octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 10 d'octubre,
coneguda com a “Llei contra l'homofòbia”, i aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei
és un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar
l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTBI.
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Atès que aquesta llei estableix un règim d'infraccions i sancions per fer front a comportaments
i accions de caire homòfob.

Atès que la llei en els seus articles 5, 6, 10 i 11 contempla que les administracions públiques
de Catalunya facin efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.

Atès que l'objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret
a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.

Atès el compromís de la ciutat de Mataró amb la defensa dels drets i llibertats de les persones
del col·lectiu LGTBI.

Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Fer  divulgació  de la  Llei  als  mitjans públics  de difusió  municipals:  Mataró Ràdio,
M1TV i a la web de l’Ajuntament de Mataró, així com negociar un acord amb els setmanaris
Capgròs i Tot Mataró i el mensual Tribuna Maresme per tal que col·laborin en aquest tema i
facin difusió també del contingut de la Llei.

Segon.-  Incorporar  un  banner  a  la  web  de  l’Ajuntament  de  Mataró  amb  un  enllaç  amb
informació sobre la nova Llei contra l’Homofòbia, per tal de fer difusió dels continguts entre la
població.

Tercer.- Instar la Diputació de Barcelona a implementar la Llei a tots els municipis de la seva
demarcació, i en concret a oferir formació als funcionaris, treballadors i professionals a qui
afecta  la  llei  11/2014.  Aquesta  implementació  s'ha  de  fer  d'acord  amb les  entitats  LGTBI
impulsores de la llei.

Quart.- Fer arribar aquesta proposta de resolució al  Front d’Alliberament Gai de Catalunya
(FAGC);  a la  Plataforma  d’Entitats  LGTB de  Catalunya;  i  a  l’Àmbit  LGTB de  CCOO  de
Catalunya.”

El Sr. Alcalde indica que el grup municipal de Convergència i Unió ha presentat una

Esmena a la  totalitat  a la  Proposta de Resolució que presentava  el  grup municipal

d’ICV-EUIA per tal de difondre a la ciutat de Mataró la Llei contra l’Homofòbia. 

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

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, presenta la ESMENA A LA TOTALITAT::

“El passat dia 18 d’octubre va entrar en vigor la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, coneguda com
a “Llei contra l’Homofòbia”, aprovada pel Parlament de Catalunya. La llei és un compendi de
normatives  i  disposicions  que  tenen  com  a  objectiu  fonamental  eradicar  l’homofòbia,  la
transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de totes les persones.
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Aquesta llei, com moltes altres, estableix un règim d’infraccions i sancions, en aquest cas per
fer front a comportaments i accions de caire homofòbic.

Tenint  en  compte que,  tant  en aquest  cas  com en altres,  és  bo que  la  ciutadania  pugui
conèixer amb facilitat el contingut de les diferents lleis que garanteixen els seus drets i també
defineixen quins són els seus deures, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció del següent ACORD:

El  govern  municipal  estudiarà  la  possibilitat  d’incloure  al  web  municipal  una  pàgina  que
contingui una breu descripció i el corresponent enllaç a les lleis i altres textos normatius que
en el seu objectiu hi figuri el fet de garantir els drets i definir  les obligacions de qualsevol
col·lectiu en l’àmbit social i de la convivència.

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

manifesta que una de les lleis de les quals està orgullós que s’hagi aprovat al Parlament de

Catalunya és la Llei contra l’Homofòbia. Crec que és una llei important i suposa una de les

lleis més avançades a nivell mundial en defensa de les persones que tenen opcions sexuals

diferents a l’heterosexualitat. També he de dir que, si bé és una llei molt bonica, caldrà posar-

la en pràctica perquè desenvolupa un seguit de sancions per aquelles persones que, d’una

forma  vexatòria  o  violenta,  ataquen  les  persones  amb  opcions  sexuals  diferents  a

l’heterosexualitat.  Per  tant,  donarem  el  nostre  total  suport  a  la  proposta  que  presenta

Iniciativa. Per altra banda, no entenem l’esmena a la totalitat de CIU. Què vol dir això d’“El

govern  municipal  estudiarà  la  possibilitat  d’incloure  al  web  municipal...”?  Estudiarà  la

possibilitat?  No  entenc  com  al  segle  XXI  l’homosexualitat  suposa  un  tabú  per  a  certs

col·lectius de persones. Penjar un enllaç en un web només necessita voluntat política i no pas

un estudi per veure si hi cap o no hi cap. Em sembla que això és una sortida per la tangent. 

Per tant, el nostre vot serà contrari a l’esmena a la totalitat de CIU.

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

Esquerra Unida i Alternativa, expressa que no li sorprèn que es presenti aquesta esmena a la

totalitat 17 minuts abans que s’exhaurís el termini. No em sorprèn perquè en el tema de les

formes vostès fa temps que estan suspesos, però em molesta una mica perquè la nostra

proposta la vam presentar fa 15 dies. M’atreviria a dir que aquest acord que vostès proposen

aquí  és  una  burla  als  col·lectius  que  volen  defensar  aquesta  llei.  I  no  entenc  aquest

eufemisme d’“estudiarà la possibilitat d’incloure al web municipal”, perquè és dir clarament que
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no ho faran. Perquè, què han d’estudiar? A què té por CIU en referència a aquest tema? L’únic

que està demanant aquesta proposta de resolució és implementar la llei:  “Atès que la llei en

els seus articles 5, 6, 10 i 11 contempla que les administracions públiques de Catalunya...” —

vostès són administració pública de Catalunya— “...facin efectiu el contingut i coneixença de

la mateixa.” Òbviament, vostès amb aquest estudi que no volen fer, estan incomplint la llei. I

nosaltres el que demanem és precisament que compleixin la llei. 

Clar que, com que ja estan acostumats a no fer cas de les propostes de resolució aprovades,

segurament si prosperés la nostra proposta de resolució vostès no la desenvoluparien, la qual

cosa ens sabria molt greu i seria una ofensa per a aquests col·lectius de persones que tant i

tant han patit i que desgraciadament necessiten una llei per exercir els seus drets. Per tant, jo

li  demanaria a aquest  govern que si  té una mica de dignitat  retirés aquesta esmena a la

totalitat i que, si la nostra proposta és aprovada, es faci cas dels acords que incorpora.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, no entén

que es porti a votació un tema que ja recull una llei. Quan ens van presentar aquesta proposta

la pregunta que ens vam fer és si a la nostra ciutat hi havia problemes d’homofòbia. Suposo

que s’hauran documentat en aquest aspecte i agrairia que ens diguessin quantes denúncies hi

ha hagut  a  Mataró  per  discriminació  en aquest  sentit  i  quantes  víctimes hi  ha hagut  per

homofòbia a la nostra ciutat. En base a això podrem saber si és necessari incidir en això, o no.

Si no és així, semblaria que vulguin encasellar una part de la societat i buscar problemes on

no n’hi ha. Arran de llegir la proposta, he parlat amb persones de la ciutat i amics que són

homosexuals i  la primera opinió al llegir aquesta proposta és que si no teníem coses més

interessants que votar en aquesta sala de plens.  Si  això ja t’ho diu el  propi  col·lectiu,  en

aquest cas, un amic meu que és homosexual, ja ens podem imaginar què pot pensar la resta

de ciutadans i el que pensem nosaltres. Hi ha països on l’homosexualitat està perseguida, on

és il·legal i on està castigada amb la mort. I són precisament aquells que algunes formacions

polítiques  tant  defensen  i  tant  sobreprotegeixen,  són  aquests  que  en  la  seva  majoria

persegueixen i discriminen aquest col·lectiu. Per tant, nosaltres entenem que, en tot cas, si

s’hagués de difondre el contingut d’aquesta llei,  s’hauria de fer una especial  èmfasi cap a

aquestes  persones  que  vostès  tant  defensen  i  tant  sobreprotegeixen.  Nosaltres  ens

abstindrem en la  proposta inicial  perquè entenem que és incoherent  defensar  el  col·lectiu

homosexual  i,  alhora,  no  fer  res  contra  aquells  col·lectius  que  atempten  contra  els  drets
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fonamentals d’aquestes persones. Votarem en contra de l’esmena a la totalitat de CIU perquè

no compartim l’estratègia d’algunes formacions polítiques de presentar contrapropostes. 

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

sembla malament això que ha fet CIU de presentar l’esmena a la totalitat a última hora perquè

hi ha hagut 15 dies per poder parlar del tema. Com que ja no és la primera, ni la segona, ni la

tercera vegada que ho fan, i com que em sembla una mala praxi política i una mala manera

d’actuar, no entro ni en el fons de l’esmena perquè no comparteixo aquestes formes.

Les persones amb altres tendències sexuals han de tenir la seva dignitat i  els seus drets

completament garantits sempre. Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta presentada

per Iniciativa. Només que hi hagi una sola persona a la ciutat que tingui aquesta orientació

sexual que sigui menyscabada i que se senti discriminada es mereix tant respecte, tant suport

i tant recolzament d’aquest ple i de tothom a la ciutat com es pot merèixer una sola persona a

qui obliguin a portar la cara tapada pel carrer. Ho dic perquè no sé per què en alguna ocasió

han demanat en aquest ple que es tingui un especial control que a les dones no se les obligui

a anar pel carrer amb la cara tapada, perquè algun dels arguments que s’han dit aquí per no

votar aquesta proposta també podrien servir per justificar la resta. 

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

l’esmena a la  totalitat  que presenta CIU, per les formes i  perquè la  seva proposta no se

sembla de res a la  d’Iniciativa.  Votarem que sí  a la  proposta d’Iniciativa perquè hi  estem

d’acord, perquè vam donar suport parlamentari a la llei i perquè creiem que el web municipal

també es pot fer servir per a aquestes coses. També els he de dir que no sóc gaire optimista

que si això s’aprova no passi res. Estaré molt atent a veure si hi ha nota de premsa, o no.

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

celebra que la Sra. Lora tingui un amic homosexual i li recomana que visiti organitzacions que

representen i defensen persones bisexuals, homosexuals i transsexuals, perquè segur que li

donaran una visió molt més profunda de la seva realitat.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, expressa

que ella només ha posat un exemple del que havia pensat respecte d’aquesta proposta una

persona homosexual. Creiem que és innecessari votar una cosa que ja està regulada en una

llei.  Ens  abstindrem per  això  i  per  la  incoherència  de  que  algunes  formacions  polítiques

defensin tant  certs col·lectius que atempten directament contra els drets més fonamentals

d’aquestes persones que estem defensant nosaltres ara en aquesta sala de plens. 

El senyor Alcalde posa a votació la Esmena a la totalitat presentada pel grup municipal de

Convergència i Unió: 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 8,  corresponent als membres del grup municipal de Convergència

i Unió.  

Vots en contra: 19,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (8),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (5),  corresponent  als  membres del  grup municipal  de

Plataforma per Catalunya (2),  corresponent als membres del grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa  (2),  corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura  d’Unitat  Popular  (1)  i  corresponent  al  regidor  no

adscrit (1).

Abstencions: Cap. 

No s’aprova la Esmena a la Totalitat.

A continuació el  Sr. Alcalde posa a votació la proposta de Resolució presentada pel  grup

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa:

VOTACIÓ:  Ordinària
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Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (8),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de  Candidatura

d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra: 8,   corresponent als membres del grup municipal de Convergència

i Unió .

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.   

24  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA DE CONDEMNA PELS

FETS OCORREGUTS EN EL CARNESTOLTES DE MATARÓ.

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

la proposta següent:

“Per el carnestoltes de Mataró un grup de quatre persones van celebrar l'esdeveniment amb
una disfressa que feia referencia al Guàrdia Urbà que va patir un cop al cap provocant que es
quedes tetraplègic.

Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya creiem que és lamentable que s'utilitzi
una  desgràcia  humana  per  riures  d'algú.  I  creiem  que  aquest  tipus  d'actituds  s'han  de
condemnar vinguin d'on vinguin.

És  per  això  que  presentem  aquesta  proposta  de  resolució  per  fer  una  condemna  ferma
d'aquesta actitud,  atès que com a institució  s'ha de defensar  l'honorabilitat  no  només del
Guàrdia Urbà que es va quedar tetraplègic, sinó també dels nostres cossos de seguretat que
amb aquesta actitud s'han vist atacats i insultats tal i com ens han fet arribar aquests dies
molts d'ells.

Per  altre  banda,  també  volem  demanar  la  rectificació  pública  de  les  persones  que  van
participar en aquesta mofa donant així l'oportunitat de rectificar i reconduir aquesta situació, i
que siguin ells mateixos que ho facin i no mitjançant terceres persones tal i com hem vist fins
a dia d'avui amb un comunicat de “Col·lectiu Ronda”.
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També creiem que atès que d'acord amb l'article 8 de l'ordenança de civisme de l'Ajuntament
de Mataró on fa referencia a la dignitat de les persones i més concretament on hi diu “les
persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insult, burla,
molèsties intencionades i innecessàries,seran sancionades d'acord amb l'ordenança”.

És  per  això  que  demanem a  l'Ajuntament  de  Mataró  estudii  per  aquest  fet  l'aplicació  de
l'ordenança  de  civisme  a  aquestes  quatre  persones,  per  tal  de  savalguardar  la  dignitat  i
l'honaribilitat del Guàrdia Urbà i també dels nostres cossos de seguretat, atès que ha sigut
quelcom que ha tingut transcendecia mediatica i ha atacat la moral del servei de la comunitat
de policies, i això ha suposat un atemptat a la convivència ciutadana. 

És per això que el  grup municipal  de Plataforma per Catalunya  a l'Ajuntament  de Mataró
presenta els següents acords:

1.- L'Ajuntament de Mataró condemna fermament els fets ocurreguts per el grup de quatre
persones que anaven disfrasades i que hem mencionat a la part expositiva de la proposta.

2.-  L’Ajuntament  de  Mataró  demana  la  rectificació  publica  i  en  primera  persona  de  les
persones que van participar en aquest fet ocurregut en el carnestoltes de Mataró.

3.-  Estudiar  l'aplicació  de  l'ordenança  de  civisme  a  les  quatre  persones  protagosnistes
d'aquests fets per tal de salvaguardar i defensar la dignitat i l'honarabilitat del Guàrdia Urbà
que va quedar tetraplegic i també dels nostros cossos de seguretat.

4.-  Comunicar  els  acords  a  l'Ajuntament  de  Barcelona,  al  Cos  de  Guardia  Urbana  de
Barcelona, a la Policia Local de Mataró i a la familia del Guàrdia Urbà. “ 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, manifesta que, si bé està d’acord amb els

punts de resolució, havent votat una proposta de resolució que va entrar en temps i forma del

grup municipal del Partit Popular, es pot qualificar aquest proposta de resolució de vil, que es

fa ressò del patiment de la gent i que això és lamentable. Ensenyi els comptes, Sra. Lora.

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

expressa  que  aquesta  és  una  d’aquelles  propostes  que  li  fan  sentir  vergonya  personal  i

col·lectiva  de  pertànyer  a  aquest  consistori.  Com a mostra  de rebuig  i  en  defensa de  la

intel·ligència col·lectiva, durant el debat d’aquest punt m’absentaré. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez,  portaveu del grup

municipal de Convergència i Unió.

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

recorda que el seu grup municipal va presentar una proposta de resolució que va retirar i que

la que presenta la Sra. Lora ara té un paràgraf i mig sencer calcat de la que el seu grup va

presentar. Quan dic calcat, vull dir que fa servir exactament les mateixes expressions. És més,

si algú mira la proposta que vam presentar el mes de setembre del 2013 després de fets dels

quals hem parlat abans que van succeir amb la nostra Policia Local i amb el cos de Mossos

d’Esquadra, aquesta proposta de resolució té molt de l’esperit que ja recollíem allà. Haver de

votar una còpia, quan ja he parlat amb els sindicats de la Guàrdia Urbana i de la Policia Local,

quan els sindicats han acceptat les disculpes de tothom i quan se’m presenta una proposta de

resolució que jo mateix he decidit retirar, no li podem donar suport. Ja ha quedat molt clar què

pensem de tot això i no té molt de sentit continuar parlant-ne.

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

que aquesta proposta l’han redactat conjuntament amb alguns agents de la Policia Local de

Mataró. Qui sap, potser s’han copiat de la seva proposta. Si s’està explicant un succés que ha

tingut lloc a la nostra ciutat, potser és lògic que hi hagi paraules que no es puguin canviar. Ja

n’hi ha prou, senyors del PP, perquè sempre estan amb el mateix discurs.

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

manifesta que efectivament ja n’hi  ha prou del  mateix,  que ja  n’hi  ha prou de copiar  una

proposta que va fer el govern municipal de posar WhatsApps per avisos, que la Sra. Lora va

demanar que es posés, després de rebre un premi, per exemple. Després el que no vull que

quedi com a interpretació és que alguns no donem suport a la Policia Local i a la Guàrdia

Urbana, perquè ja n’hi ha prou del mateix. Jo estaré encantat de lliurar a la premsa de Mataró,

de la comarca i d’allà on vulgui la proposta de resolució que presenta vostè i la que vam

presentar i que, posteriorment, vam retirar.

VOTACIÓ:  Ordinària
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Vots favorables: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per

Catalunya.  

Vots en contra: 23, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

i Unió (7), corresponent als membres del grup municipal Socialista

(8),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular  de  Catalunya  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Abstencions: Cap. 

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

municipal  de Candidatura  d’Unitat  Popular  i  el  Sr. Joaquim Fernàndez,  portaveu del  grup

municipal de Convergència i Unió.

25  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL  DE  LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  PER  UN

MODEL ALTERNATIU DE TRANSPORT PÚBLIC.

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

presenta la proposta següent :

“Des  de  l’any  2013  s’està  elaborant  el  nou  Pla  de  Mobilitat  Urbana  de  Mataró,  que
revisarà l’actual Pla, en vigor des del 2005 i que caducava el 2011. 

El govern ha encomanat al nou Pla de Mobilitat Urbana de Mataró els objectius de potenciar la
mobilitat sostenible, complir amb la legislació vigent en aquesta matèria, realitzar una diagnosi
tècnica  del  sistema  de  mobilitat,  formular  un  programa  d’actuacions  amb  les  fases
d’implementació i costos, i calcular els indicadors objectius per tal d’avaluar el grau d’aplicació
de les propostes.

92



El nou Pla també hauria de servir per estudiar les necessitats del transport públic a la ciutat
tenint en compte que l’actual contracte amb la concessionària del MataróBus està prorrogat i
enguany caldrà convocar un nou concurs.

Una empresa externa a l’Ajuntament  s’encarrega d’elaborar  el  Pla  de mobilitat  urbana de
Mataró, amb un cost que assumirà l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

El  16  de  juliol  de  2014  la  CUP va  presentar  públicament  el  document  titulat  “LA NOVA
MANERA DE  MOURE’NS  PER  MATARÓ,  principis  per  un  model  alternatiu  de  transport
públic”. Aquest document s’ha debatut en assemblees obertes en diferents barris de Mataró.
Durant el procés de debat s’han recollit aportacions de veïns que s’han incorporat al document
final. El Comitè de treballadors del MataróBus avala aquest document i hi dóna suport.

Des de la CUP pensem que és necessari establir criteris polítics que defineixin quina mobilitat
urbana  i,  per  extensió,  quin  model  de  ciutat  volem.  No  ens  podem  quedar  només  amb
objectius  i  definicions  abstractes  com “sostenibilitat”,  si  al  darrere  no  hi  ha  unes  accions
concretes  veritablement  transformadores  que  plantegin  canviar  d’arrel  l’actual  sistema  de
mobilitat urbana ineficient i contaminant.

És per tot això que el Grup municipal de la CUP proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de
Mataró l’adopció de l’acord següent:

El  nou  Pla  de  Mobilitat  Urbana  de  Mataró incorporarà  els  següents  criteris,  principis  i
propostes polítiques:

1.  La ciutat de Mataró aposta decididament pel transport públic col·lectiu com a mitjà de
gran capacitat perquè disminueix l’embús circulatori, la contaminació atmosfèrica i els
accidents de circulació.

2.  L’aposta decidida per un transport públic passa per oferir una alternativa al vehicle
privat  que sigui competitiva en temps de desplaçament, en cost econòmic i en millora
de les condicions socials.

a. Crear una xarxa de transport públic urbà que faciliti una mobilitat àgil entre les
zones  més  distants  de  la  ciutat:  desplaçaments  pendulars  mar-muntanya  i
llevant-ponent.

b. Simplificar  les  línies  per  establir  una  xarxa  de  transport  entenedora  que
connecti els centres de referència de la ciutat de la forma més ràpida i directa.

c. Augmentar  la  freqüència  i  la  velocitat  comercial  del  transport  públic  dins  la
ciutat de Mataró:

i. Reduir el temps d’espera a 10 minuts en les línies vertebradores de
ciutat.

ii. Establir prioritat circulatòria per l’autobús davant del cotxe privat.
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d. Establir una jerarquia de línies prioritzant unes línies d’altes prestacions amb
una freqüència horària més ràpida.

e. Racionalitzar els horaris de pas i establir una cadència horària fàcil de recordar
per fidelitzar els usuaris.

f. Ampliar l’horari nocturn del MataróBus especialment durant el cap de setmana
entre l’estació de trens, les parades de bus interurbanes i les zones d’oci.

g. Sincronitzar l’horari del MataróBus amb el tren de rodalies des de primera hora
de la matinada.

h. Aplicar preus populars per incentivar l’ús del transport públic:

i. Preu del bitllet senzill a 1€.

ii. Recuperar la T-10 pròpia de Mataró a 0,7€ viatge.

iii. Crear una T-mes pròpia de Mataró a un preu de 29,5€ amb viatges
il·limitats a  durant 30 dies.

3. Crear una estació comarcal d’autobusos interurbans connectada amb l’estació de trens
i el MataróBus de manera que permeti desplaçaments intermodals.

4. Municipalitzar la gestió del MataróBus directament des de l’administració pública i no a
través d’una empresa privada.

5. Establir un model territorial urbà pensat per a les persones.  Definir la ciutat compacta
que eviti llargs desplaçaments. Explicitar i establir la preferència circulatòria en aquest
ordre: primer les persones, segon les bicicletes, tercer el transport col·lectiu i per últim
el cotxe privat.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ernest Carretero, en

representació de la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, qui agraeix que al ple es

parli  del transport públic en positiu i que es faci una proposta que de debò representi una

alternativa real a l’excés de vehicles privats que es mouen per la ciutat i que millori la qualitat

de vida dels ciutadans.

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

Esquerra  Unida  i  Alternativa,  explica  que  abans  del  ple  ha  parlat  amb el  Sr.  Safont-Tria
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d’aquest tema. Nosaltres, en línies generals, estem d’acord amb el que aquí es proposa i, de

fet, nosaltres també hem defensat moltes de les coses que es diuen aquí, però al Sr. Safont-

Tria li he expressat la necessitat de fer algunes aportacions i de demanar alguns aclariments

que ens semblen interessants. Bàsicament, el que voldríem és acabar de treballar-la en comú,

per tant, en aquest sentit, ens hi abstindrem.

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

l’abstenció del seu grup municipal a aquest punt de l’ordre del dia, perquè el que es proposa

són criteris i principis i propostes polítiques. És cert que hi ha alguns punts amb els quals

estem d’acord com, per exemple, el tema de la municipalització de la gestió del servei del

Mataró  Bus  o  la  rebaixa  del  preu  per  incentivar  l’ús  del  transport  públic  vers  el  privat.

Entenem, però, que aquesta proposta va molt més enllà i necessita una profunda reflexió, un

profund estudi i un debat. Aquest és el motiu de la nostra abstenció.

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

creu que tota la proposta es pot resumir en la frase següent del Sr. Safont-Tria: 

“Des de la CUP pensem que és necessari establir criteris polítics que defineixin quina mobilitat

urbana i, per extensió, quin model de ciutat volem.” Nosaltres podríem coincidir amb alguna

part d’aquest model de ciutat i amb algunes de les propostes que vostès fan aquí també, però

tenim models de ciutat diferents.

Aquí estan passant dues coses, una és que s’està retardant molt aquest Pla de Mobilitat per

part del govern i l’altra és que en època preelectoral vostè ens està portant aquí el “seu” model

i ens demana que nosaltres acceptem el “seu” model, quan s’afarta de defensar sempre la

participació real, sense que hi hagi aquí una participació dels grups polítics. Algunes de les

propostes que porta vostè aquí s’han votat en aquest ple ja tres o quatre vegades. Cada cert

temps apareix aquí de forma recurrent el tema de l’estació d’autobusos, amb el que podríem

estar d’acord, però, per altra banda, no estaríem d’acord amb la privatització del servei.

Per tant,  vostè no ens està demanant que hi  participem i  que fem aportacions, vostè ens

demana que diguem sí o no a una proposta seva. Vostè, com fem tots de forma legítima, fa

uns  actes  de  partit  per  la  ciutat  i  fa  passar  això  per  participació.  Sense  aquest  procés

participatiu del qual fem gala i que quan ens interessa el fem servir i quan no ens interessa el
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deixem de banda, aquesta no deixa de ser una proposta més d’un partit polític. Per tot això,

nosaltres hi votarem en contra.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, recorda que des del principi

del mandat s’ha referit al fet que calia que es donessin pressa a fer la nova redacció del Pla

de Mobilitat;  per  tant,  ja  fa  quasi  quatre  anys.  Aquest  és  un dèficit  d’aquest  govern,  que

deixarà aquest tema sense donar-li resposta després de quatre anys.

Aquesta  proposta,  sense l’eina  imprescindible  del  Pla  de Mobilitat,  és difícil  poder  tirar-la

endavant. Per aquest motiu i algun altre no podrem donar suport a la proposta. 

Hi  ha  punts  d’aquest  document  que  avui  ens  presenta  que  podríem  compartir,  en  altres

podríem arribar a un consens i en altres aspectes crec que caldrà en un futur, fins i tot, ser

molt més agosarat i molt més atrevit per trobar solucions als nous reptes que es presentaran a

la ciutat per l’increment i la millora del transport col·lectiu. Ara hem tingut un temps d’uns set

anys de pau al voltant de la mobilitat pel fet que la crisi a propiciat una baixada important en

l’ús del cotxe privat i s’hauria d’haver aprofitat aquesta pau per abordar el tema de la mobilitat

a la ciutat. Estaríem d’acord en augmentar la freqüència de pas, en la velocitat comercial, en

establir prioritats de circulació, però hi ha altres coses en les que no estaríem d’acord. De fet,

vostè de facto està demanant sortir de l’AMTU, que és aquella eina que els ajuntaments que

no pertanyíem a l’ATM vam crear en el seu moment —Mataró amb cinc ajuntaments més—,

per tal d’accedir a les subvencions al transport públic que, d’altra banda, és obligat per llei. 

També parla de rebaixar el preu del bitllet senzill a 1 euro. Recordo que quan nosaltres vam

presentar en un pressupost baixar de 2 euros a 1,5 euros el preu del bitllet senzill vostè va fer

gairebé mofa dient que no era important. Respecte al punt cinc, en què vostè parla d’un nou

model territorial  pensat en definir  una ciutat compacta, vull  recordar-li  que ja vivim en una

ciutat compacta; gran, però compacta. Quan parla d’establir prioritat o preferència circulatòria,

crec que s’oblida de la moto. Tots sabem que la moto és un vehicle privat però en l’ordre, i

sobretot si no és contaminant (que n’hi ha de no contaminants), estarien més a prop del grup

de les bicicletes que no pas en el grup del cotxe privat.

Volem la millora del transport col·lectiu, hem treballat insistentment en aquesta millora amb

encerts i errors, però, en tot cas, creiem que ara no és el moment oportú donat que ens falta

una eina tan important com és assolir un gran consens de ciutat per tal de poder ser molt més

agosarats de cara al futur.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, per

economia processal comenta que donarà per reproduïts els arguments exposats pel Sr. López

i el Sr. Melero perquè en molts punts són coincidents. Nosaltres no podem donar suport a

aquesta proposta perquè aquest model de transport públic que vostès proposen no deixa de

ser una proposta política fàcil de vendre, però crec que feta amb poc rigor per dos motius:

primer, perquè, com ha dit el Sr. Melero, no podem aprovar una nova xarxa d’autobusos tenint

pendent  l’aprovació  d’un  nou  pla  de mobilitat  i,  segon,  perquè  té  molt  poc  rigor  tècnic  i,

sobretot, molt poc rigor pel que fa a la sostenibilitat econòmica. Crec que no s’han parat a

pensar en el  cost  de totes les propostes que vostès fan. A més, hi  ha conceptes que no

compartim  com,  per  exemple,  municipalitzar  el  servei.  Per  tot  l’exposat,  no  podem donar

suport  a aquesta proposta.  Tots volem millorar  aquest  servei  a Mataró,  però  d’una forma

raonable, participada i sostenible.

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

mostra la seva satisfacció pel fet que diguin que el seu grup municipal de forma recurrent

porta temes al ple relacionats amb el transport públic. Aquesta proposta fa vuit mesos que la

vam presentar  públicament  i  crec  que hi  ha  hagut  temps  perquè  s’hagi  pogut  estudiar  o

discutir  allà  on fes falta.  S’ha dit  una cosa que és falsa:  nosaltres no proposem sortir  de

l’AMTU, de la mateixa manera que és fals que jo m’oposés a la rebaixa del bitllet senzill del

Mataró Bus. Jo mai he estat en contra d’abaixar el preu d’un servei públic com és el transport.

Vostè defensa que a Mataró tenim una ciutat compacta, però, malauradament, quan vostès

governaven van construir habitatges en zones allunyades com el veïnat de Valldeix i això no té

res de ciutat compacta. Aquesta és una proposta política, com deia la Sra. Calpe, però que

encomana un treball tècnic amb uns criteris i uns principis polítics. Jo crec que la política ha

de funcionar així i no a la inversa, és a dir, que siguin uns criteris tècnics els que finalment

acabin definint com ha de ser la ciutat. Vostè ha parlat de poc rigor, però jo no sé el rigor que li

mereixeran  entitats  com  Promoció  pel  Transport  Públic,  una  entitat  que  es  dedica  a

assessorar molts  ajuntaments del  país  com,  per exemple,  el  propi  Ajuntament  de Mataró.

Aquesta proposta es fonamenta en experiències que han reeixit  en moltes altres ciutats a

nivell europeu on el transport públic funciona. Diu que és poc sostenible, doncs vagi a altres
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ciutats de l’Estat espanyol i veurà com aquests preus que aquí proposem permeten que el

transport públic allà funcioni,  demostrant que és del tot sostenible i  que, a més a més, té

rendiments  econòmics  molt  millors  dels  que  presenten  vostès  amb  el  Mataró  Bus,  que

presenta un seguit de deutes importants i pèrdues milionàries cada any. És veritat, jo només

faig propostes per municipalitzar i vostès només fan propostes per seguir privatitzant el que és

de tots. Evidentment, tots volem millorar el transport públic,  almenys portes enfora, però a

l’hora de la veritat quan s’han de fer accions polítiques, llavors els trobo a faltar.

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

lamenta la poca consideració que té pel treball dels tècnics i que ha quedat ben explicitat avui.

Tenim uns tècnics que ens omplim tots la boca de felicitar-los, però vostè acaba de dir que cal

donar-los ordres, potser perquè pensa que no saben fer la seva feina o perquè creu que no

són de la seva ideologia.  Per què he d’acceptar jo aquesta proposta i  no puc acceptar la

proposta de la tarifació social dels preus, de la que comparteix vostè paternitat amb el Sr.

Martínez? Si em demana la meva opinió, doncs potser podem arribar a un acord. Que ha

treballat vostè aquest tema moltíssim? Efectivament, li reconec. Igual que ens treballarem tots

moltíssim  el  nostre  pla  electoral,  però  no  per  això  jo  li  demanaré  que  voti  vostè  el  meu

programa electoral en el ple, que és el que està fent vostè. A vostè se li omple la boca de

participació, però on és la participació aquí? Que porta vuit mesos treballant aquest tema igual

que jo puc portar deu mesos treballant-me el meu programa, i no per això es pot dir que hi

hagi hagut participació.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 2,   corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de  Candidatura

d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra: 21, corresponent als membres del grup municipal de Convergència

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

(8)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  del  Partit

Popular de Catalunya (5).
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Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya (2) i  corresponent als membres del grup municipal

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

PRECS I PREGUNTES

26  - PREGUNTA  I  PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS-ESQUERRA  UNIDA  I

ALTERNATIVA SOBRE EL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I

L’ASSOCIACIÓ TOURING CLUB MARESME.

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta i prec següent:

“A través d’un conveni de col·laboració signat en data 5 de maig de 2004 entre l’Ajuntament de
Mataró i l’Asociación Recreativa Social  Touring Club Maresme (en endavant  Touring Club),
s’establia una sèrie de càrregues urbanístiques econòmiques a càrrec de l’associació Touring
Club.  L’import  a satisfer  per aquesta associació  és de  950.206 euros, dels  quals  904.192
euros corresponen a la valoració de les càrregues urbanístiques inicials i  46.014 euros a les
obres d’urbanització pròpies del Touring.

D’aquest  import,  l’ajuntament  n’hauria  de  destinar  583.047  euros a  efectuar  les  millores
urbanístiques  que  cregui  més  adients  a  l’àmbit  de  Mata-Valldeix,  preferentment  a
desenvolupar altres trams de l’itinerari paisatgístic de l’eix Valldeix, segons consta en el mateix
conveni.  La  resta,  367.159  euros,  es  destinarà  a  l’execució  per  part  de  l’Ajuntament  de
l’urbanització del vial del Torrent de Can Bruguera, que incorpora l’itinerari paisatgístic de l’eix
Valldeix  i  les  obres  complementàries  de  redefinició  d’aquest  límit:  nou  mur  de  contenció,
reubicació de xarxes generals de serveis en sòl públic i particulars en sòl privat.

Es tractaria, doncs, d’una partida finalista, i per tant el seu destí hauria de ser exclusivament
dedicat a la millora d’aquest itinerari paisatgístic.

El 20 de setembre de 2011 la regidora d’Urbanisme i la societat Touring Club Mataró S.L. van
signar una segona addenda al conveni de 5 de maig de 2004 sobre el compliment de les
condicions prèvies a la publicació del pla especial del Touring Club Mataró S.L. i de l'execució
de dit conveni.

Dita  addenda  contempla  que  Touring  Club  Mataró  S.L.  ha  de  fer  efectiva  una  sèrie  de
pagaments, el primer dels quals es va satisfer el 22 de juny de 2011 per import de 120.202
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euros, i la resta, fins a 9 pagaments de diferents imports, s’han de satisfer en els anys vinents,
amb data límit l’any 2020.

En virtut d’aquests compromisos i per conèixer l’estat i el desenvolupament dels mateixos, el
Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta una sèrie de preguntes i un prec:

PREGUNTES:

1.- Touring Club Mataró S.L. ha complert amb els seus compromisos? Si és així, quants diners
tenim consignats a l’Ajuntament?

2.-Aquests diners estan compatibilitzats? Es tracta, tal com s’ha exposat abans, d’una partida
finalista? Si és així, el govern té previst elaborar algun projecte per fer realitat aquesta millora
de l’entorn paisatgístic a què fa referència i obliga el conveni?

En cas que la resposta del govern a aquesta pregunta sigui negativa, el Grup Municipal d’ICV-
EUiA formula el següent 

PREC:

El govern es compromet a tenir enllestit, en un termini que no excedirà dels dos mesos, un
projecte de millora de l’entorn paisatgístic de l’eix Valldeix, tal com està previst al conveni de
col·laboració urbanística sector Touring Club, signat el 5 de maig de 2004 entre l’Ajuntament
de Mataró i l’Asociación Recreativa Social Touring Club Maresme.”

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

Sostenibilitat, explica que efectivament a l’any 2011 es va fer una addenda al conveni de l’any

2004 signat  amb l’Asociación  Recreativa Social  Touring Club Maresme.  Aquesta  addenda

comprèn  diversos  compromisos  a  complir  al  llarg  del  temps  fins  a  l’any  2023.  Els

compromisos que s’estan efectuant són els següents: 

L’Ajuntament  va  complir  amb  el  compromís  de  redacció,  tramitació  i  aprovació  de  la

modificació puntual del Pla General de l’àmbit.

Touring Club va redactar el Pla Especial i l’Ajuntament va tramitar-lo i aprovar-lo.

Touring Club es va fer càrrec de l’adquisició de la petita porció triangular de la finca veïna

situada al límit nord del sector, que completa la superfície del sector de planejament per a la

regularització de la parcel·la.

Touring Club està en fase de cedir gratuïtament a l’Ajuntament els vials i els espais lliures

derivats del planejament, juntament amb la corresponent regularització de límits.  

Respecte al projecte d’urbanització i les obres de caràcter privat, el Touring Club ha presentat,

de  conformitat  amb  el  planejament,  el  projecte  consistent  en  l’ampliació  del  tram  de  la
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carretera de Valldeix, torrent de Can Bruguera  i de la riera de Ca l’Ametller, davant de la seva

finca. Aquesta ampliació consistirà en la creació d’una vorera dotada d’arbrat, segregada de

l’actual  calçada,  que  millorarà  la  mobilitat,  especialment  pels  vianants.  Aquesta  obra  es

preveu efectuar per fases, atès el grau de dificultat que implica retirar quatre metres totes les

seves  instal·lacions  per  poder  ampliar  el  vial  públic.  Les  obres  també  comporten  el

soterrament  en  aquest  tram  de  la  línia  de  mitja  tensió  que  subministra  corrent  a  les

urbanitzacions.

Touring Club s’està fent càrrec de les càrregues urbanístiques contemplades pel planejament.

Segons  conveni,  el  seu  pagament  s’estipula  en  terminis  a  efectuar  en  10  anys  des  de

l’aprovació definitiva del planejament.

Pel que fa als imports consignats a l’Ajuntament fins ara, d’acord amb la segona addenda del

conveni de 20 de desembre del 2011, corresponen a  l’import acumulat de 454.834 euros, que

comprenen els anys 2011, 2012, 2013 i 2014. Queden pendents els corresponents pagaments

anuals  fins  al  2020  fins  arribar  a  la  quantitat  final  d’1.020.202  euros.  Per  tant,  queden

pendents de consignar 565.368 euros.

En relació amb la segona pregunta, sí, aquests diners estan comptabilitzats, són finalistes i

figuren a la documentació del pressupost del 2015, concretament a la proposta de la partida

700100/15301R/60900  “Millores  urbanístiques  a  l’àmbit  Mata-Valldeix”  i  l’import  total  són

454.834 euros.

El proper mes el govern tramitarà el projecte d’urbanització presentat pel Touring Club per a la

seva aprovació definitiva, per tal que posteriorment es puguin efectuar les obres establertes

per fases al  propi  document.  Atès que les obres d’urbanització  i  ampliació del torrent  per

garantir l’itinerari paisatgístic van relacionades amb les obres interiors del  Touring Club, de

gran complexitat, i amb la legalització de l’activitat com a càmping, el planejament contempla

que aquestes s’efectuïn en un termini de 12 anys. Serà en aquest temps que es programaran

la resta d’obres de millora de l’itinerari  paisatgístic  eix Valldeix fins a exhaurir  els  imports

acordats al conveni.

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

Esquerra Unida i Alternativa, pregunta que si això vol dir que no hi haurà un paisatge com cal

fins d’aquí a 12 anys.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i

Sostenibilitat  respon que tot  això  s’haurà d’anar  fent  per passos pels  motius que ha anat

explicant. El propi conveni preveu que el projecte es vagi fent en un termini de 12 anys. Com

qualsevol planejament, es va efectuant per terminis de temps. Qualsevol planejament de la

ciutat  és així.  En aquest cas,  com que depenem majoritàriament d’aquests diners que ha

d’aportar aquesta societat, s’anirà fent tot en funció de l’arribada pactada d’aquests diners.

27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  LES  ATRIBUCIONS  DELS

COORDINADORS DE L’EXTINTA PROHABITATGE.

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

presenta la pregunta següent:

“Durant els últims mesos hem vist i comprovat el descontrol que regnava a tot el que feia
referència a les adjudicacions de les vivendes socials a Mataró, la manca de rigor, la manca
de  recollida  i  seguiment  dels  expedients  i  un  llarg  seguit  de  situacions  que  denoten una
organització deficient en el sí de Prohabitatge.

L’organització i estructura de l’empresa Municipal d’Urbanisme PUMSA delimitava clarament
que Prohabitatge era qui  tenia l’encàrrec i  la  responsabilitat  de dur a terme les polítiques
d’habitatge a la ciutat.

En aquest sentit  hi havia un coordinador/a d’aquestes polítiques que entenem que seria el
màxim responsable tècnic de les mateixes.

Interessa a aquest Grup Municipal conèixer exactament quins han estat els Coordinadors de
Prohabitatge des de la seva creació fins a l’integració en PUMSA i el sou dels mateixos, i
també quines eren les seves responsabilitats.

Per aquests motius presentem les següents preguntes:

1.-Quins han estat els coordinadors/es de Prohabitatge des de la seva creació fins a la seva
integració en PUMSA?

2.-Quines funcions tenien?
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3.-Quin era el seu sou?

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

Sostenibilitat, contesta, pel que fa a la primera pregunta, que els coordinadors han estat el Sr.

Sergi Penedès i Pastor, des del 2 de febrer del 2005 fins al 18 de juny del 2007, i la Sra.

Mireia Azuara i Robles, des de l’1 d’abril del 2009 fins al 4 de novembre del 2014. Entre el

juny del 2007 i l’abril del 2009 les tasques de coordinació les va assumir el mateix Gerent de

PUMSA. Pel que fa a la segona pregunta, segons acord del Consell  d’Administració de la

societat municipal Prohabitatge d’1 de febrer del 2005, les tasques de coordinador d’habitatge

són les següents: Gestionar el Pla de l’Habitatge de Mataró i coordinar les línies estratègiques

a  desenvolupar  per  l’empresa  municipal  en  concordança  amb  les  línies  polítiques  de

l’habitatge  de  l’àrea  de  Serveis  Territorials  i  l’àrea  de  Serveis  Municipals.  Així  també  es

responsabilitza de la concertació amb els diferents agents socials de la ciutat i amb les altres

administracions.  Respecte  a la  tercera pregunta,  el  Sr. Sergi  Penedès  cobrava 54.223,68

euros bruts anuals i la Sra. Mireia Azuara, 41.890,25 euros bruts anuals.

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

sol·licita que li sigui facilitada la informació per escrit.

28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DEL COBRAMENT

DE LES CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE

CAN QUIRZE.

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

presenta la pregunta següent:

103



“A l’últim Consell de PUMSA es va donar a conèixer als membres del mateix la situació en la
que es troba el cobrament per les càrregues d’urbanització de l’Urbanització de Can Quirze,
una  situació  que  s’arrossega  des  de  gairebé  ja  fa  una  dècada  i  que  ara  suposarà  una
important càrrega per a una bona part dels mataronins residents en aquesta urbanització.

De les informacions que es van traslladar durant el Consell esmentat ens van cridar l’atenció
dos aspectes, un els temps que ha passat sense que es passessin a cobrament aquestes
obres i l’altre, un cop més, el desmesurat sobrecost que havia tingut l’obra.

Posats en contacte amb alguns residents en aquesta zona ens han fet saber a més a més la
pèssima qualitat de les obres realitzades, amb voreres malmeses al cap de poc temps i també
amb la mort de molts dels arbres que s’hi van plantar al cap de poc temps.

També ens han traslladat que hi ha una part de les obres que se’ls pretenen carregar que ja
estaven realitzades a anterioritat i pagades i que hi havia hagut un compromís per part de la
direcció de PUMSA de no cobrar aquestes càrregues,  i  que així  ho recullen les actes de
l’associació de propietaris de reunions a les quals hi van assistir directius de PUMSA.

Davant d’aquesta situació el Grup Municipal Popular planteja les següents preguntes:

-En quina situació es troba hores d’ara el cobrament d’aquestes càrregues?
-Quins imports es van disparar en les obres i sota quins conceptes?
-Va existir realment aquest compromís per part de la direcció de PUMSA?”

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

Sostenibilitat, explica que les obres es van acabar el 5 d’abril de l’any 2006. Segons consta en

tota la documentació, finalment les obres van ser recepcionades el 31 de març del 2010.

En efecte i segons s’ha pogut comprovar, resten pendents unes despeses d’obres executades

en posterioritat a la liquidació d’una cinquena derrama, que han estat avançades per PUMSA

per un import de 436.443,87 euros. Amb aquesta indicació, en aquests moments s’ha procedit

a fer la liquidació definitiva i mirar de girar la sisena derrama, com correspon, de conformitat a

la llei. Els veïns han presentat, amb data d’ahir, un escrit en el qual ens expressen que des del

2006 i el 2008 se’ls va dir que ja s’havia acabat tot i que no es girarien posteriors derrames.

Fins i tot argumenten i acompanyen uns documents amb els quals diuen que responsables de

la societat PUMSA van manifestar que no pujarien les obres més d’un 8% i que ja estaven

pràcticament  liquidades.  Per  tant,  els  propietaris  posen sobre la  taula  la  legalitat  de girar

derrames després de 7 anys. Nosaltres volem estudiar les consideracions que argumenta el

veïnat i veure la realitat i la seva possibilitat jurídica en tots els àmbits. Ens ho volem estudiar

amb els tècnics de la casa i valorar què és el que ha passat.
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Pel que fa a la segona pregunta, segons la informació que se m’ha facilitat  per part  dels

responsables de PUMSA, els conceptes generals d’escreix en la liquidació econòmica de les

obres  són  tres:  contracte  principal  d’obres  amb  l’empresa  Ferrovial,  contracte  de  línies

elèctriques de mitja i baixa tensió amb l’empresa Elecma i treballs complementaris necessaris

per acabar les urbanitzacions en compliment dels reglaments vigents i requisits de recepció

per part de l’Ajuntament.  Amb l’empresa Ferrovial  l’escreix de liquidació econòmica va ser

d’un 28,4%, que suposa 1.332.096,06 euros degut  als  diversos  conceptes,  els  quals  ens

exposen que són els següents: 

Retard de diversos mesos en l’adquisició dels terrenys per urbanitzar el pla parcial; aquesta

tasca  crítica  va  complicar  l’execució  dels  nous  accessos  i  va  afectar  la  producció  de

l’empresa.  Constants  ruptures  de  l’aigua  de  particulars  a  Can  Quirze  per  discórrer  molt

superficialment  i  sense  traçat  definit,  amb  les  corresponents  reparacions  i  variacions

d’instal·lacions per adaptar les dues xarxes prèviament a l’obra i  amb manca d’informació

gràfica  i  escrita  de  la  xarxa  d’aigua  particular.  De  tot  això  hi  ha  un  informe  del  tècnic

corresponent on figura una llista llarga que els puc lliurar si ho desitgen. 

Amb l’empresa hi ha una desviació del 6%, els motius de la qual també consten a l’informe. 

En  referència  a  la  tercera  pregunta,  consta  una  acta  en  la  qual  el  Gerent  de  PUMSA

manifestava a una associació que la desviació no seria superior a un 8%. Això és el que ens

consta per escrit.

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

demana  que  se’ls  enviï  tota  la  documentació  i  els  tingui  informats  de  com  van  les

negociacions.

El senyor Joan Mora, alcalde president, afirma que se’ls enviarà tota la informació. Crec que

de  tota  manera  aquesta  informació  també  s’ha  posat  en  consideració  al  Consell

d’Administració de PUMSA i s’anirà donant compte.

Entenc que si els veïns han presentat un escrit, val la pena que s’estudiï, perquè el Consell

d’Administració ja va prendre una decisió, que no podia ser una altra que complir la llei i girar

aquestes derrames, però s’ha de mirar si hi havia alguna cosa a tenir en compte. Ha estat
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aquest  govern i  aquesta presidenta que, en una revisió de la documentació de la darrera

etapa de PUMSA, s’ha detectat que no s’havia cobrat aquesta derrama.

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  LES  CONCENTRACIONS  DE

PERSONES  EN  SITUACIÓ  IRREGULAR  QUE  S’HAN  PRODUÏT  A

MATARÓ DURANT ELS ÚLTIMS DIES.

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit en el període més breu possible.

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT D’UNA

CONCENTRACIÓ  D’INMIGRANTS  SUBSAHARIANS  EL  DIA  26  DE

FEBRER DE 2015.

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit en el període més breu possible.

31  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA

PER CATALUNYA PER REGULAR L’APARENÇA DE LOCUTORIS.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta

el prec següent:

“Atès que en els darrers anys han proliferat establiments de serveis de comunicacions per via
telefònica i internet per a ús públic, coneguts com a locutoris, fins a arribar als prop de 2.000
locals d’aquesta tipologia censats a Catalunya d’acord amb dades de 28 maig de l’any 2013,
dia en que es va presentar oficialment el Gremi de Locutoris de Catalunya.

 Atès  que  cal  garantir  uns  estàndards  de  qualitat  dels  béns  i  serveis  que  ofereixen  els
establiments  que  conformen  el  teixit  comercial  del  municipi,  que  actua  com  a  xarxa
d’abastiment immediata per als veïns a més d’element cohesionador. 

Atès que l’aspecte exterior  de molts locutoris trenca amb l’harmonia  del  paisatge urbà en
presentar  una  estètica  bigarrada  en  els  rètols,  façanes  i  aparadors,  amb  la  presència
excessiva de taques cromàtiques (cartells, anuncis, elements publicitaris i adhesius), amb el
consegüent deteriorament de la imatge del comerç de proximitat i del seu entorn.

Atès que a Mataró ens hem adonat que hi ha locutoris que en alguns casos els cartells i
ofertes de les activitats que ofereixen omplen la totalitat del vidre de l’aparador, impedint-ne la
visibilitat del que succeeix a l’interior del local i impossibilitant-ne la detecció, des de la via
pública,  de possibles  activitats  o  successos que requereixin  d’una  actuació  policial  o  una
eventual assistència sanitària de caràcter urgents.

És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de Mataró fem
els següents precs:  

Primer.- Que l’Ajuntament de Mataró reguli l’aspecte que han de presentar els locutoris de
Mataró. 

Segon.- Fixar un calendari per tal que els locutoris adeqüin la seva aparença d’acord amb tots
aquells aspectes previstos que estipuli l’Ajuntament en un termini de temps concret, moment a
partir del qual s’aplicarà el règim sancionador corresponent.”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, no pot acceptar

el  prec.  No li  puc acceptar perquè,  com vostè bé diu,  no existeix  una ordenança que es

refereixi a un tipus concret d’establiment. A nivell de la regulació dels establiments i a nivell de

la catalogació, amb el Consell del Patrimoni implicat, si es tracta d’aquest tipus d’edificis, el

que hauríem de fer, si tenim  evidències o indicis que hi ha algun problema en algun local,

estigui com estigui l’aparador, el que cal fer és denunciar-ho o anunciar-ho a Llicències o on

toqui i revisarem cas per cas, sigui quin sigui el tipus d’establiment i sigui quina sigui la seva

localització a Mataró.
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32  - PREC-PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT

PER  DEMANAR  INSPECCIONS  EN  LES  INSTAL•LACIONS  DE

TEMPORADA DE PLATJA.

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta el prec – pregunta següent:

“En varias reuniones que he mantenido me han llegado quejas sobre el incumplimiento de
algunas concesiones al ofrecer y vender productos alimentarios, tanto bebidas cómo comida
que no se atienen a lo que pueden ofrecer por la licencia correspondiente.

Creo que es justo que se aumenten las inspecciones para que cada uno se dedique a vender
lo que por licencia puede.

La zona de playa es muy golosa y comporta que gente sin licencia cómo el “top manta”,
vendedores ambulantes sin licencia, se beneficien de la zona para hacer competencia desleal
y molestar con sus ofrecimientos a los usuarios de la playa.

Creo que es necesario un aumento de la vigilancia policial para que la imagen del turismo que
empieza a repuntar en nuestra ciudad no se vea manchada por los numerosos vendedores
ambulantes que en la última temporada a aumentado de manera desorbitada.

Se necesita aumentar la sensación de seguridad, y para eso es imprescindible la presencia
constante de la Policía Local en el paseo marítimo y en la playa no únicamente en controles
con el vehículo haciendo una ronda cada determinado tiempo.

PREC:

-  Que se  aumenten  las  inspecciones  de  todas  las  instalaciones  de  temporada  de  playa,
quioscos  de  comida  y  bebida,  quiosco  bar  y  restaurantes,  puntos  de  alquiler  de
embarcaciones,  zona recreativa,  poniendo especial  énfasis  en que cada uno se ciña a la
licencia correspondiente en su caso y que en temporada alta sean más frecuentes.
- Que se destinen más efectivos policiales a la vigilancia de la zona del paseo marítino y de la
zona de playas.

Preguntas:

- Se levantaron actas por la venta de bebidas y comida a establecimientos que no disponían
de licencia específica para ofrecerlos.

- Se levantaron actas por uso de equipos de sonido durante el horario comprendido entre las
10 de la mañana hasta las 18 h? ( pregunto por las quejas de usuarios atormentados por el
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excesivo volumen en horario de baño que hacía que no escucharan su propia música en el
dispositivo personal por parecer discotecas en vez de playas en un radio bastante amplio
alrededor de los quioscos de comida-bebida.”

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

vista a les dades dels últims anys, en què ha anat augmentant la vigilància, el compliment ha

anat millorant.  Considerem que respecte a l’any passat no caldria  augmentar la vigilància

perquè les dades que tenim així ens ho indiquen. No descartem, però, valorar el tema de la

policia de platja d’acord amb la resta de serveis i de forma prou equilibrada. 

Respecte a les preguntes, actes específiques sobre aquests dos temes no n’hi ha hagut. El

que sí que hi ha són les actes estàndard de totes les inspeccions que es fan, pràcticament

setmanalment. En una d’elles hi ha, efectivament, una concessió de lloguer d’embarcacions

sense motor en què es va veure que es venien begudes per als que havien estat nedant o

fent caiac o pàdel surf, i que entenem que tampoc és una infracció massa greu, ja que si tu

tornes d’estar una hora practicant un d’aquests esports, trobo bastant normal que t’ofereixin

una beguda. Dit això, com que no està indicat en el pla d’usos, el que s’ha fet és especificar-

ho perquè es puguin oferir. Respecte a la música, estem al mateix punt que l’apartat anterior.

No hi ha hagut actes concretes dins d’aquest horari. Es fa un control exhaustiu que crec que

ha donat bons resultats fins al moment. De tota manera, recopilarem més dades. De moment

en tenim unes que estaré encantat de facilitar-li, Sr. Ponce.

I  en  no haver-hi  més assumptes per  tractar,  a  les  23 hores i  25  minuts  de la  nit,  el  Sr.

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

L’ALCALDE EL SECRETARI GENERAL
Joan Mora i Bosch Manuel Monfort Pastor
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	Segon.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró, per a l’any 2015
	Tercer. - Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Cultura, al Director General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, al Consell Municipal de Cultura de Mataró i al Centre Catòlic de Mataró.


