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ACTA NÚM. 16/2015 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2015. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  TINENT D’ALCALDE       (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA  no adscrita 
 

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

Plataforma per Catalunya i el Sr. Xavier Caravaca Domínguez, regidor del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciudadania.. 
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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 

8211/2015 de 2 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de novembre 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 novembre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
ORDRE DEL DIA 

 
1 Aprovació,  si s'escau,  de les Actes de les sessions: extraordinària de 31-8-2015 i 

ordinàries de 3-9-2015  i  del 1-10-2015. 
 
2 DESPATX OFICIAL  
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

27-10-2015, en relació a la suspensió del Règim Especial d’Autonomia de gestió del 
Consorci Sanitari del Maresme 

 
2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

2-11-2015, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de suport a la creació de la 
prestació   “Garantia +55”.  

 
2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

2-11-2015, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en 
motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís companys i Jover. Justícia 
universal i memòria històrica. 
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2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 
2-11-2015, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport a 
les represaliades polítiques. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
3 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 7586/2015 de 8 d’octubre, de modificació 

retribucions  regidors de la Corporació. 
 
4 Declaració de compatibilitat del regidor Juan Carlos Casaseca Ferrando, Portaveu del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
   
5 Modificació composició Comissió Informativa Municipal d’Acció Social. 
 
6 Modificació provisional representants en la Fundació Privada Unió de Cooperadors. 
  
  
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
7 Aprovació inicial modificació articles 8 i 20 dels estatuts de l’EPE Parc Tecnocampus 

Mataró.  
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 
   
 Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 
   
8 Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat municipal de la 

Plaça de Cuba 
 
 Direcció de Serveis Econòmics   
 Servei de Gestió Econòmica 
 
9 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 
2012, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2015. 

 
10 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la 

morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat 
en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2015. 

 
11 Ratificar el decret núm. 7990/2015 de 26 d’octubre, que interposa recurs contenciós 

administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució de 
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17-7-2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprova la liquidació definitiva de la 
participació de l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 
2013.   

  
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
12 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

principal presentada per JMN. 
 
13 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

principal per JLRM. 
 
14 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

principal per MTBS. 
 
15 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

principal per MAVP. 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  
 Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
16 Aprovació provisional del Text Refós de la modificació puntual de les normes 

urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Mataró, referent als “Paràmetres 
reguladors d’usos i activitats” (Capítol V del Tít8ol II, Arts. 128 a 143, 277, 319 i 324). 

 
17 Aprovació provisional del Pla Especial del Centre Natació Mataró i entorns. 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Direcció De Cultura 
18 Nomenament dels membres de la Comissió del Nomenclàtor 
 
 Direcció d’Educació 
19 Nomenament dels membres del Consell Escolar 
 
 
 PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RENUNCIA REGIDOR 
 
20 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Miquel Rey i Castilla a l'Acta de 

Regidor d'aquest Ajuntament. 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
sobre les condicions de concessió del Carnet Blau. 

 
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal VOLEMataró sobre la situació 

dels treballadors i treballadores de la cadena de fleques/pastisseries Daunis. 
 
  
 PRECS I PREGUNTES 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró relativa a les negociacions 

sobre el futur del  “Corte Inglés” a Mataró.  
 
24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat dels 

elements reductors de velocitat a diferents vials de la ciutat. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el projecte CUT (Clínica Universitària Tecnocampus). 
 
26 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre la Festa al Cel. 
 
27 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa sobre les mesures per sancionar les entitats financeres i altres grans 
empreses que tenen immobles permanentment desocupats. 

 
28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la redacció 

dels Plecs d’adjudicació de diferents serveis a la nostra ciutat. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el retard en la concessió de llicència als castanyers. 
 
30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la difusió dels actes de les associacions. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

actes institucionals i activitats que es realitzaran per aquest Ajuntament el dia de la 
Constitució el proper 6 de desembre de 2015. 

 
32 Prec que presenta la regidora no adscrita sobre el destí de l’import d’assignació grup 

municipal. 
 
33 Pregunta que presenta la regidora no adscrita per la millora de l’estat del Parc del Palau, 

la seva neteja i conservació en suport dels veïns del Palau. 
 
34 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la 

catàstrofe humanitària als campaments de refugiats sahrauís de Tinduf. 
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les 

obres d’accés a la C-32 per la Plaça de França. 
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36 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes 
d’orientació. 

 
 
 

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

 

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

EXTRAORDINÀRIA DE 31-8-2015  i  ORDINÀRIES DE 3-9-2015  i  DEL 

1-10-2015.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
2 -  DESPATX OFICIAL  
 
 
L’Alcalde informa als presents que aquest passat diumenge 1 de novembre, a l’edat de 

90 anys va morir el Sr. Excel·lentíssim Antoni Martínez i Coll que va estar regidor des 

del 2 de febrer de 1958 fins els 2 de febrer de 1964 i que va ésser alcalde d’aquesta 

ciutat des del 26 de juliol de 1972 fins el 16 de setembre de 1973. 

COMPROVAR (NO ES Marti Coll ?)  

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

en Junta de Portaveus. 

 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 27-10-2015, en relació a la suspensió del Règim Especial d’Autonomia de 
gestió del Consorci Sanitari del Maresme 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus extraordinària de 27 d’octubre de 2015, amb els 
vots favorables de l’Alcalde i dels grups municipals de PSC, CIU, PPC, ICV-EUIA, ERC-
MES, PxC i  VOLEMataró (22), i els vots en contra del grup municipal de la CUP (2), 
absents en el moment de la votació el grup municipal de C’s. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords:  

 

“PRIMER. L’Ajuntament de Mataró EXIGEIX  al Govern de la Generalitat que retorni el 
Règim Especial d’Autonomia de gestió CSdM, donat és necessària una gestió laboral 
més propera i àgil per a poder incrementar l’activitat assistencial que el CSdM  requereix 
per a revertir la seva economia deficitària . 

SEGON. L’Ajuntament de Mataró EXIGEIX al Govern de la Generalitat una solució 
definitiva al finançament del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli el 
rescabalament del deute històric de la Generalitat amb el CSdM, les inversions 
necessàries i l’increment dels ingressos via el contracte programa amb el CatSalut. 

TERCER L’Ajuntament de Mataró demana a tots els Grups parlamentaris que continuïn 
treballant per garantir la suficiència econòmica i de gestió del CSdM i el bon 
funcionament de la sanitat pública a Mataró.  

QUART. L’Ajuntament de Mataró EXIGEIX al Departament de Salut que mantingui la 
moratòria  pel trasllat de pacients de sociosanitari des de l’Hospital de Sant Jaume a 
l’Hospital de Mataró, fins a que s’hagi presentat i debatut el Pla Director Sociosanitari. 
Aquest pla ha de contemplar l’assignació dels recursos públics necessaris, en titularitat i 
en provisió del Servei, a curt i mig termini. 

CINQUÈ L’Ajuntament de Mataró demana a la ciutadania la conscienciació en defensa 
de la Sanitat Pública i Universal a Mataró. 

SISÈ. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, la 
Conselleria d’Economia i Coneixement, als diferents Grups Parlamentaris, al Consell 
Comarcal del Maresme i al Consell Rector del CSdM.” 

 
 
2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de suport a la 
creació de la prestació   “Garantia +55”.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de novembre de 2015, amb els vots 
favorables de l’Alcalde, i dels grups municipals PSC, ERC, VOLEMataró i CUP (15) i 
les abstencions dels grups municipals CIU, C’s i  PPC (10). *No van assistir a la reunió 
els Grups Municipals de PxC i  IVC-EUiA. 

    
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
“1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit 
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la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i 
que contempla:  
 
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent  
 
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la 
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.  
 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta 
Social Europea.  
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració 
de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les compatibilitat de les 
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 
rendes (salarials o no). 
 
4) Finalitzar amb l’estigmatitza-hi de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar 
l’ocupabilitat d’aquestes persones.  
 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 
formació amb continguts reals.” 

 
 
 
2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís 
companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de novembre de 2015, amb els vots 
favorables de l’Alcalde, i dels grups municipals PSC, CiU, ERC, VOLEMataró i CUP 
(20), l’abstenció del grup municipal C’s (3)  i el vot en contra del grup municipal  PPC 
(2). *No van assistir a la reunió els Grups Municipals de PxC i  IVC-EUiA. 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
“Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions 
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.  
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
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dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar 
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals 
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat 
en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari 
perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes 
legals procedents.  
 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal 
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió 
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i 
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i 
la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa 
al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de 
revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys 
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a 
l’arxiu d’Àvila. “ 

 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Maria Modesta 

Rodríguez, en representació de l’Associació Grup Recerca de la Memòria Històrica de Mataró, 

qui expressa en nom del grup de recerca de la memòria històrica de Mataró l’acord 

incondicional amb aquesta declaració. El que desitgen va més enllà de la justícia i la reparació 

de la memòria del President Companys, president de tots els catalans, sinó la de totes les 

persones que van patir a la Guerra Civil i altres guerres. Molt s’ha parlat de la reconciliació i de 

passar pàgina, doncs bé, amb la llei de memòria històrica tenim una eina per fer-ho, per mirar-

nos als ulls i posar en marxa actituds plenament democràtiques, no les desaprofitem. Pel 

nostre president Lluís Companys, veritat, reparació i justícia. 

 
 
2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 2-11-2015, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular de suport a les represaliades polítiques. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de novembre de 2015, amb els vots 
favorables dels grups municipals ERC, C’s, VOLEMataró i CUP (11), l’abstenció de 
l’Alcalde, i dels grups municipals PSC, CiU (12)  i el vot en contra del grup municipal  
PPC (2). *No van assistir a la reunió els Grups Municipals de PxC i  IVC-EUiA. 
 
  
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 
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“PRIMER.-  DEMANAR  a  la  Generalitat  de  Catalunya  que es  retiri  com  a  part  
acusatòria en el procés contra Adrià Vilà, Joan Pujades, Carles Escrig i Albert Escrig. 
 
SEGON.- TRASLLADAR aquests  acords  al govern de la Generalitat de Catalunya,  al 
govern de l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. “ 

 
 
 
2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 5-11-2015, presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les Dones. 25 de novembre. 

 
 
 Acord adoptat en Junta de Portaveus de 5 de novembre de 2015, per unanimitat de tots 

els grups municipals 
 

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

1. “L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Manifest del Dia Internacional per a 
l’Eliminació  de la Violència envers les Dones. 

2. Fer una crida a la ciutadania a participar als actes organitzats a l’entorn del dia 25 de 
novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. 

3. Fer un agraïment a les persones i col·lectius que participen en l’organització del 
programa d’actes del 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones.” 

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 
3 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7586/2015 

DE 8 D’OCTUBRE, DE MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS  REGIDORS DE 

LA CORPORACIÓ. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent 

Decret 

DECRET 

7586/2015 de 8 d'octubre 

Assumpte: Modificació de retribucions a dos regidors de la Corporació. 

Òrgan: Secretaria General 
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En data 28 de setembre de 2015, el regidor Xavier Caravaca Domínguez ha presentat escrit a la 
Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró, renunciant a partir del dia 6 d’octubre de 2015 a 
la seva retribució com a portaveu del grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, ja 
que ha rebut un nomenament de funcionari en pràctiques motivat per l’inici d’un curs selectiu 
per ingressar en el cos de gestió (A2) de l’Administració Civil de l’Estat.  
 
En la data de 06/10/2015 ha estat presentat a la Secretaria General escrit signat pels tres 
regidors que conformen en el grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, designant 
com a portaveu d’aquest grup municipal al Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando, davant 
l’absència del Sr. Caravaca. 
 
Així mateix en la data de 06/10/2015 el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando ha presentat escrit 
davant la Secretaria General en el que sol•licita se li retribueixi com a portaveu de grup 
municipal en un 95 % a partir d’aquesta data. 
 
L’acord Plenari de 8 de juliol de 2015 relatiu a les retribucions dels regidors per aquest mandat 
acorda en el seu punt tercer:.  
 
“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de 
modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud d’un grup municipal, 
sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions 
previstos a l’apartat segon del present acord.” 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte la retribució corresponent al regidor Xavier Caravaca Domínguez 
de dedicació parcial del 95% de la jornada com a portaveu de grup municipal, amb efectes a 
partir del 06/10/2015, aquest inclòs..  
  
Segon.- Concedir al regidor Sr. Xavier Caravaca Domínguez les assignacions que en dret li 
corresponguin per la seva assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar-se per assabentat del nomenament del Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando com 
a nou portaveu del grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 
 
Quart.- Atribuir al Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando com a portaveu del grup municipal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía la retribució establerta a l’acord segon, apartat A.4 de 
l’acord plenari de 08/07/2015, en règim de dedicació parcial consistent en el 95 % de les 
retribucions totals, amb efectes a partir del 06/10/2015. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a les persones interessades, al servei de Gestió Econòmica 
i al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Sisè.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri.” 
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4 -  DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL REGIDOR JUAN 

CARLOS CASASECA FERRANDO, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 

   

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

següent 

 
"En la data de 6 d’octubre de 2015 ha estat presentat a la Secretaria General d’aquesta 
Corporació escrit del nou portaveu del Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, el 
regidor Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando, en el que es sol·licitava s’acordés la seva 
retribució a partir de l’ esmentada data com a portaveu de grup municipal, amb una dedicació 
del 95 % per regentar el despatx professional Multigestions, Assessorament Integral 
d’Empreses, SLP amb una dedicació que en cap cas arribarà al 40 % de la jornada habitual. 
 
L’article 75.7 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix 
que els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, 
formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que 
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
L’article 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques manifesta que l’exercici d’activitats professionals, laborals, 
mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement 
de compatibilitat i que la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la 
incompatibilitat es dictarà en el termini de dos mesos, atribuint aquesta facultat al Ple de la 
Corporació Local. 
 
Per tot l’anterior aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat del regidor Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu 
del Grup Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb una segona activitat en el sector 
privat consistent en el desenvolupament d’activitat econòmica en despatx professional 
regentant el despatx Multigestions, Assessorament Integral d’Empreses, SLP.  
 
Segon.- La dedicació a la segona activitat en el sector privat no podrà comportar 
modificacions en la jornada de treball i horari de l’interessat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persones interessada i al servei de Recursos Humans 
de l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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5  - MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA 

MUNICIPAL D’ACCIÓ SOCIAL. 

 

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

“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
En data 31 d’agost de 2015 la regidora d’aquest Ajuntament Anna Maria Caballero Sancho 
presenta al registre general d’aquesta Corporació escrit comunicant el seu abandonament del 
grup municipal VOLEMataró. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 6483/2015 de 31 d’agost,  es va fer efectiva la baixa de la 
regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró a l’ajuntament de Mataró passant a 
tenir la condició de regidora no adscrita. 
 
La Sra. Anna Maria Caballero Sancho formarà part de les Comissions Informatives com a 
regidora no adscrita. Les Comissions Informatives funcionen pel sistema de vot ponderat. 
 
Per tot l’exposat és necessari modificar la composició de la CIM d’Acció Social. 
  
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Únic.-  Modificar la composició de la CIM d’Acció Social : 
 
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 

 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent:  Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
Vicepresidenta: Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
Vocals :  Ignasi Bernabeiu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

6  -  MODIFICACIÓ PROVISIONAL REPRESENTANTS EN LA 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ DE COOPERADORS. 

  
  
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de 
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa 
en els seus òrgans de govern. 
 
En data 14 d’octubre de 2015 el govern municipal comunica que cal canviar provisionalment 
les persones que es van nomenar com a representants municipals en la Fundació Privada 
Unió de Cooperadors. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.-  Canviar provisionalment els representants de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació 
Privada Unió de Cooperadors, en els termes següents: 
 
FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS 

Nombre de representants:  President: Alcalde – David Bote Paz- 
2 persones amb responsabilitat en el món de la promoció 
econòmica i de l’urbanisme de Mataró 
Miquel Rey i Castilla  (CiU) 
Núria Calpe i Marquet (CiU) 
  

1 vocal per grup municipal 
 
Maria Carme Maltas Freixas (PSC) 
Anna Salicrú Maltas.(ERC) 
Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
Xavier Caravaca Domínguez (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Joan Jubany i Lorente (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Francesc Villà  (ICV-EUiA) 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
7  - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ARTICLES 8 I 20 DELS 

ESTATUTS DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.  
 
 
El senyor Joaquim Fernández, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, presenta 

la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, segons disposen 
els seus estatuts.    
 
En la Comissió Especial d’Organització de data 25 de setembre de 2015, es va tractar la 
proposta de modificació dels articles 8 i 20 dels Estatuts per tal d’introduir en l’EPE Parc 
Tecnocampus Mataró un sistema de vot ponderat en el Consell d’Administració en els termes 
de la presència que cada grup municipal te en el Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels articles 8 i 20 dels Estatuts de l’EPE Parc 
Tecnocampus Mataró, en els termes següents: 
 
 
“Art. 8.- Concepte, composició i reunions 
 
El Consell d’Administració assumeix el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies 
d’actuació de l’entitat. 
 
Està format per : 

a) El President de l’entitat pública empresarial, que també ho serà del Consell. 
b) Un vocal en representació de cada grup polític municipal de l’Ajuntament de Mataró. 

 
Assistirà també el Secretari i el Director General, amb veu però sense vot. 
 
El Consell es reunirà obligatòriament i, com a mínim, dos cops a l’any. La convocatòria 
correspondrà al president, ja sigui a iniciativa pròpia o quan així ho demani almenys una 
tercera part dels seus membres. 
 
El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o 
representats, la tercera part dels seus components, i com a mínim tres. La representació 
s’haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un conseller que 
assisteixi a la sessió.  



 16 

El Consell podrà delegar en un o més Consellers total o parcialment les seves atribucions, 
fixant en cada cas les condicions de tal delegació, de conformitat amb el què s'estableix en els 
presents Estatuts. 
 
 
Art. 20.- Adopció d’acords dels òrgans col·legiats de govern 
 
1. Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple dels membres presents o 

representats a la sessió. Els vots emesos pels representants dels grups municipals es 
computaran de forma ponderada en funció del nombre de regidors que tingui cada grup en 
el Ple de l’Ajuntament. El vot del President tindrà caràcter unipersonal. 

 
2. Si es produeix un empat es repetirà la votació i, si aquest persisteix, decidirà la 

Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan de govern també podran 

abstenir-se de votar.” 
 
 

Segon.-   Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de 
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. “  
 
 

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

manifesta que respecte a aquesta modificació dels estatuts de l’Entitat Publica Empresarial 

TecnoCampus, no la compartim. Se’ns proposa un vot ponderat que no hi estem d’acord,  

entenem que ha de ser una persona, un vot, en tots els organismes de representació. D’altre 

banda, dir-vos que, en el consell d’administració EPE TecnoCampus, del 14 d’octubre passat, 

també se’ns va incorporar, així subreptíciament en el Consell d’Administració, un membre de 

la Fundació TecnoCampus dient-nos que això seria bo per la interrelació que hi hauria entre la 

fundació i la empresa pública TecnoCampus. La persona designada és el Sr Miquel Angel 

Vadell, la qual cosa significa una sobrerepresentació dels membres del Govern en l’EPE 

Tecno Campus, la qual cosa, nosaltres denunciem; anunciem el vot negatiu en aquest punt.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
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grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal 

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

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

Candidatura d’Unitat Popular.  
Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 
 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Direcció d’Ocupació i Promoció Economica 

   

8  - LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 

PARADA NÚM. 19 DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA 

 

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

proposta següent: 

 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el 2 d’octubre de 2014, va convocar la 
licitació per a l’adjudicació de la concessions administratives de l’ús privatiu i explotació de les 
parades 19, 20 i 23 del Mercat municipal de la Plaça de Cuba.  Respecte la parada núm. 19 
no es va presentar la documentació requerida el que va provocar que la concessió d’aquesta 
parada restés deserta. 
 
En data 30 de juny, el regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, per decret núm. 
5220/2015 va aprovar l’ inici de l’expedient de licitació de la parada 19 del mercat de la Plaça 
de Cuba, en aquest cas en règim de llicència, per un termini de 3 anys i únicament per la 
denominació: Aliments dietètics, herboristeria i parafarmàcia, obrint als efectes un termini fins 
el 4 de setembre per a la presentació de proposicions. Transcorregut aquest termini no es va 
presentar cap proposta al registre de l’Ajuntament, per la qual cosa es va declarar deserta la 
licitació. 
 
El cap del Servei de Promoció de ciutat i Comerç emet un informe el passat 1 d’octubre, en el 
que sol·licita, un cop més, l’ inici del expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió 
administrativa de l’ús privatiu i explotació de la parada 19 del mercat de la Plaça de Cuba per 
un termini màxim de 15 anys, i en aquesta ocasió, obert a totes aquelles denominacions 
previstes al reglament i no presents actualment en el mercat. 
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Consten a l’expedient informe jurídic de data 13/10/2015, respecte del contingut del plec de 
clàusules econòmic administratives particulars que regirà la concessió, així com del Servei 
d’Ingressos de data 15/10/2015, respecte del càlcul del preu de sortida proposat per a la 
concessió de la parada. 
 
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 la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, qui 
subscriu, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, PROPOSA AL PLE 
MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió administratives de l’ús privatiu i 
explotació de la parada 19 del Mercat municipal de la Plaça de Cuba. 
 
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la 
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert. 
 
 
Tercer. En compliment del que disposa l’article 232.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’hauran de sotmetre 
els esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de 
20 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 20 dies 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 de 
proposicions pels interessats, si bé la licitació s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es 
formulin reclamacions contra els plecs aprovats.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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Direcció de Serveis Econòmics 
 -Servei de Gestió Econòmica- 

 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9, 10 i 11 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 
9  - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 

D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012, 

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent:  

 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’ esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments als 
proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels plans d’ajust 
trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior també se’n donarà 
compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció 
anterior es deixa de complir. 
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L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en 
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions 
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2015.  
 
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals, o qui legalment el/la substitueixi, 
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l’anterior acord.” 
 

10  - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL TERCER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l’Ajuntament.  
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D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 
Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 3r trimestre de 
2015. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 

Resum de pagament realitzats en el 
tercer trimestre

Període mig de 
pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total
Ajuntament de Mataró 62,84 2865 6.081.291,62 1213 3.517.253,41
Mataró-Audiovisual 17,75 51 61.321,23 11 3.133,44
Consorci TDT 28,03 9 17.642,28 4 509,12
CMAC 33,63 44 48.418,66 2 12.178,25
PUMSA 50,07 705 634.038,59 69 108.609,78
Aigües de Mataró 50,47 439 1.805.717,24 167 1.302.046,00
Fundació Tecnocampus 37,97 514 569.906,52 63 127.791,71
Parc Tecnocampus 36,57 150 350.172,49 7 19.875,54
Fundació Hospital 9,07 141 90.201,44 3 7.865,00
Fundació Unió de Cooperadors 19,23 18 11.444,12 0 0,00
Fons Català Cooperació Desenvolup. 13,15 36 16.571,82 0 0,00
TOTAL 56,96 4.972 9.686.726,01 1.539 5.099.262,25

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

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 56,96 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.511 pagaments, 
d’import global 14.785.988,26€.  
 
 

 
 
 

Durant el 3r trimestre de 2015, l’empresa PUMSA ha liquidat interessos de demora per import 
de 388.424,42€ pel deute pendent de les obres de construcció de l’edifici del Rengle a 
l’empresa FCC Construcción, SA 
 
 

 
 
 

 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

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

final del tercer trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 33,67 2042 4.113.786,03 316 545.008,83
Mataró-Audiovisual 2,29 7 18.788,48 1 350,19
Consorci TDT 8,52 6 19.389,34 0 0,00
CMAC 17,73 19 22.749,09 0 0,00
PUMSA 23,53 127 158.234,94 2 17.600,22
Aigües de Mataró 52,27 174 830.912,83 24 43.519,82
Fundació Tecnocampus 26,04 117 116.672,06 24 15.827,08
Parc Tecnocampus 17,10 36 114.946,92 0 0,00
Fundació Hospital 33,75 15 6.521,09 1 4.235,00
Fundació Unió de Cooperadors 30 3 1.797,85 0 0,00
Fons Català Cooperació Desenvolup. 1,68 6 4.815,73 0 0,00
TOTAL 35,32 2.552 5.408.614,36 368 626.541,14

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 
trimestre

Fora del període legal de pagament al 
final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 35,32 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 2.920 operacions pendents de pagament d’import acumulat 6.035.155,50€.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2014 PMP global variació
setembre 20,35
octubre 21,05 0,70
novembre 21,71 0,66

* desembre 16,97 -4,74

2015 PMP global variació
gener 17,98
febrer 26,91 8,93
març 19,42 -7,49
abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14

Evolució PMP global

 
 
(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.  
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 
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Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.” 
 

11   - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 7990/2015 DE 26 D’OCTUBRE, 

QUE INTERPOSA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA CONTRA LA 

RESOLUCIÓ DE 17-7-2015 DE LA SECRETARIA GENERAL DE 

COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, QUE APROVA LA 

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT CORRESPONENT A 

L’EXERCICI 2013.   

  

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta a ratificar el 

següent Decret: 

 

DECRET 

7990/2015 de 26 d'octubre 

Assumpte: Interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, contra la resolució dictada el 17 de juliol de 2015 per la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

Que en fecha 6 de agosto de 2015 se ha notificado la resolución de la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local de 17 de julio de 2015, por la que se aprueba la liquidación 
definitiva de la participación del Ayuntamiento de Mataró en los tributos del Estado correspondientes 
al ejercicio 2013, por un importe de 1.327.480,20 euros. 
 
La resolución adjunta un documento en el que se detallan los datos, cálculos y documentación 
correspondiente a aquella liquidación consistente en un informe titulado “FINANCIACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE MÁS DE 75.000 HABITANTES, CAPITALES DE PROVINCIA O DE 
COMUNIDAD AUTÓNOMA, Y DE LAS PROVINCIAS Y ENTES ASIMILADOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013” 
 
El Ayuntamiento de Mataró no está conforme con la liquidación practicada, especialmente con la 
metodología seguida para obtenerla, que a nuestro entender infringe claramente los arts. 111 a 126 y 
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concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
La liquidación practicada advierte que en el caso de disconformidad se puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
Visto el informe de la Intervención General sobre la liquidación definitiva de la participación en los 
tributos del Estado del ejercicio 2013 de fecha 13 de Octubre de 2015. 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.k) de la Ley de Bases de Régimen Local, de 
2 de abril de 1985, 
 
RESUELVO 
 
Primero.- Interponer recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.1.k) de la Ley de Bases de Régimen Local, y en los artículos 10.1.j) y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la resolución dictada 
por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local de 17 de julio de 2015, por la que se 
aprueba la liquidación definitiva de la participación del Ayuntamiento de Mataró en los tributos del 
Estado correspondientes al ejercicio 2013, por un importe de 1.327.480,20 euros. 
 
Segundo.- Designar para la representación y defensa del ayuntamiento al procurador de los tribunales 
Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas y al letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Mataró 
Sr. Manuel Monfort Pastor. 
 
Tercero.- De conformidad con el artículo 129 y siguientes de la Ley Jurisdiccional solicitar que se 
acuerde como medida cautelar la suspensión de la liquidación practicada por el importe de 
1.327.480,20 euros y que se adjunta como documento número 1. 
 
Cuarto.- Al amparo del artículo 21.1.k) de la Ley de Bases de Régimen Local, dar cuenta al Pleno de 
la corporación del ejercicio de la interposición de este recurso en la primera sesión que se celebre, para 
su ratificación.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12, 13, 14 i 15 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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Direcció de Recursos Humans 
 
12  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER JMN. 

 

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

següent 

 

“I. Supòsit de fet: 
 
El Sr. Jordi Merino Noè, funcionari interí per execució de programes de caràcter temporal de 
l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de Coordinador de Llei de Barris, ha presentat 
(registre núm. 0812130008-1-2015-037105-1) sol·licitud de declaració de compatibilitat de 
segona activitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 
Corporació amb una activitat pública secundària com a professor associat a la Universitat de 
Girona. 

 
La durada de la relació laboral seria pel segon semestre del curs escolar 2015-16 (febrer-
agost 2016), amb una jornada laboral setmanal de 6 hores i una retribució mensual de 315 
euros bruts.  
 
 
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, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) 
i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
 
2. L’article 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de 
la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el 
personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 
3. L'art. 3 de l’ esmentada Llei estatal d’incompatibilitats, estableix que només es podrà 
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en els 
supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a l’exercici de la segona 
activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà 
modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte 
compliment en ambdós.  
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L’art. 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública 
o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  
 
4. L’art. 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, disposa que es podrà autoritzar la 
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un 
lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari associat en règim de dedicació no 
superior a la de temps parcial i amb una durada determinada.  
 
Així mateix, l’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són supòsits de 
compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre 
d’altres: “a) La compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat 
en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.” 
 
5. La compatibilitat interessada pel Sr. Jordi Merino Noé com a professor universitari associat 
a la Universitat de Girona és, segons es fa constar, per al segon semestre del curs 2015-2016 
(febrer-agost 2016) i del còmput de les hores dedicades se’n desprèn la dedicació a temps 
parcial. 
 
6. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 
 
7. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada ordinària de treball 
és de trenta-set hores i mitja setmanal de mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de 
treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 hores, 
de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a 
divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores.  
La jornada i l’horari que tingui assignats l’interessat a la Universitat de Girona no podrà 
interferir en la jornada de treball ni l’horari que ha de complir el Sr. Merino a l’Ajuntament de 
Mataró.  
8. L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit necessari per 
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat  total percebuda per 
ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de 
l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim 
de dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup A o personal 
de nivell equivalent (actual grup A1, que és al qual pertany l’interessat). 
 
Analitzada la sol·licitud del senyor Merino, la remuneració global no superaria els límits 
establerts a l’article 7. 
 
9. L'art. 333.a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitats.  
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament el senyor Jordi Merino Noé, funcionari interí per execució de 
programes de caràcter temporal amb la categoria de Coordinador de Llei de 
Barris, amb una activitat pública secundària com a professor associat a la 
Universitat de Girona en règim de dedicació a temps parcial i per al segon 
semestre del curs 2015-2016 (febrer-agost 2016), sense que aquest 
reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
- L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de 
caràcter molt greu.  

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

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

13   - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PER JLRM. 

 

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

següent 

 

“I. Supòsit de fet. 
 
El senyor José Luis Rodríguez Montes, treballador de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat, 
en data 15 de juny de 2015, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com 
a professional d’arquitectura tècnica, per compte propi. Refereix en la seva petició que 
aquesta es formula per a donar compliment al requisit de col·legiació professional i així poder 
exercir, per compte propi, la professió. 
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L’Ajuntament de Mataró contractà el senyor Rodríguez Montes interí per vacant, a temps 
complet, com a oficial primera trasllats, el dia 26 d’octubre de 2013. El senyor Rodríguez 
Montes està adscrit al Servei d’Espais Públics i les funcions assignades, amb caràcter 
general, al seu lloc de treball són la realització i/o coordinació de treballs propis de la seva 
especialització i, en general, tots aquells en què cal traslladar mobiliari o material, muntatge, 
recollides, etc. 
 
 
II. Fonamentació jurídica. 
 
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 

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 será 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.”. 

 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 

3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  

 
En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 

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

  
4. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
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5. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
 

6. 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. 
7. L'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

8. 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.  

 

9. 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. 

 
10. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat presentada pel senyor José Luis Rodríguez 

Montes, entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament amb una 
activitat privada secundària de caràcter professional, com a arquitecte tècnic 
per compte propi. 
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SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
- L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de 
caràcter molt greu.  

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

14   - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PER MTBS. 

 

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

següent 

 

“I. Supòsit de fet. 
 
La senyora M. Teresa Borràs Serra, treballadora de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat, en 
data 14 de juliol de 2015, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, per a 
la realització d’activitats en l’àmbit de la figuració, màrqueting i per a la realització 
d’enquestes, per compte aliè (amb ETT’s i/o empreses dedicades a càsting). Aquestes 
activitats es realitzarien de forma esporàdica (potser 4 cops l’any, la durada de les quals seria 
de 4 a 5 hores diàries) i la remuneració oscil·laria els 50 euros bruts diaris. 
 
La senyora Borràs Serra fou nomenada de forma interina per vacant per Decret 1688/2010, 
de 25 de febrer, com administrativa a temps parcial, adscrita al Servei de l’Oficina d’Atenció al 
ciutadà. Des d’aleshores la seva jornada ha anat patit diverses modificacions, ampliant-se o 
reduint-se, segons necessitats del servei, arribant en alguns moments a realitzar 
temporalment la jornada completa. 
 
 
II. Fonamentació jurídica. 
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11. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 

12. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.”. 

 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 

13. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  

En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 

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

  
 Atès que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinar horari de 

treball i que a més l’horari de la senyora Borràs també pot patir variacions, a la vista dels 
antecedents, cal fer especial incís en aqueixos preceptes. 

 
14. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 

15. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
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16. 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. 
17. L'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

18. 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.  

 

19. 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. 

 
20. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat presentada per la senyora M. Teresa Borràs Serra, 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat 
privada per a la realització d’activitats en l’àmbit de la figuració, màrqueting i per 
a la realització d’enquestes, per compte aliè (amb ETT’s i/o empreses 
dedicades a càsting), en els termes recollits en la part expositiva de la present 
resolució. 

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
- L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de 
caràcter molt greu.  

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

15  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PER MAVP. 

 

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

següent 

 
 
“I. Supòsit de fet. 
 
La senyora M. Àngels Vidal Paulus, treballadora de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat, en 
data 14 de juliol de 2015, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada de 
caràcter mercantil, per compte propi, com a col·laborador -“auxiliar”- extern, per a la 
distribució de productes d’assegurances per compte de l’agència esmentada, que consistirà 
en la captació de clientela per a tal agència com a agència d’assegurances exclusiva de 
Santa Lucía, S.A. (tal i com es desprèn de la documentació aportada). 
 
Aquesta activitat, que no està subjecte a cap tipus de jornada o horari, segons manifesta la 
pròpia interessada, es realitzaria durant dues hores diàries (entre 10 i 12 setmanals). La 
remuneració es correspon amb els incentius a la producció i/o comissions sobre la prima de 
tarifa de les pòlisses captades, que segons refereix la senyora Vidal, oscil·len entre 300 a 500 
euros mensuals. 
 
La senyora Vidal Paulus fou nomenada de forma interina per substitució per Decret 
4869/2015, de 12 de juny, com auxiliar administrativa, des del 18 de maig de 2015, i fou 
adscrita al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública (actual Servei d’Assessorament, Gestió 
i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic). Fou durant aquest nomenament que 
presentà la sol·licitud que ens ocupa. 
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Posteriorment, per Decret 7320/2015, de 29 de setembre, la senyora Vidal Paulus ha estat 
nomenada  interinament també per substitució, com a auxiliar administrativa des del dia 19 
d’agost de 2015 i fins al 20 de setembre de 2015.  
 
Segons dades obrants a la Direcció de Recursos Humans, la senyora Vidal ha superat un 
recent procés de selecció intern per a poder ser nomenada interinament en la mateixa 
categoria i per a les mateixes funcions assignades als llocs de treball ocupats en els 
nomenaments previs. 
 
La senyora Vidal ha manifestat recentment que manté la seva sol·licitud de compatibilitat, 
presentada en el seu dia. 
 
 
II. Fonamentació jurídica. 
 
21. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 

 
22. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  

de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.”. 

23. 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. 

24. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  

En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 

 Atès que l’activitat privada sol·licitada no està subjecte a horari de treball i que a més 
l’horari de la senyora Vidal també pot patir variacions, cal fer especial incís en aqueixos 
preceptes. 

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

26. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 



 35 

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. 

27. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  

28. 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. 
29. L'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

30. 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.  

31. 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. 

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

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reconèixer la compatibilitat presentada per la senyora M. Àngels Vidal Paulus, 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament amb una activitat 
privada de caràcter mercantil, per compte propi, com a col·laborador -“auxiliar”- 
extern, per a la distribució de productes d’assegurances per compte de 
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l’agència esmentada, que consistirà en la captació de clientela per a tal agència 
com a agència d’assegurances exclusiva de Santa Lucía, S.A., en els termes 
recollits en la part expositiva de la present resolució. 

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

 
- L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada 

sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de 
caràcter molt greu.  

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

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 

 

16 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MATARÓ, REFERENT ALS 

“PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS” (CAPÍTOL V 

DEL TÍT8OL II, ARTS. 128 A 143, 277, 319 I 324). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El 3 de juliol de 2015, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va 
suspendre la resolució definitiva, sense entrar a valorar el seu contingut, de la Modificació 
puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal referent als 
paràmetres reguladors d’usos i activitats, Capítol V del Títol II, articles del 128 al 143, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, que incorpori les 
prescripcions següents: 
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1. En relació amb la regulació dels usos: Per tal d’establir la compatibilitat o no dels nous usos 
cal ampliar la modificació prevista a tots els articles corresponents a les zones urbanístiques 
per a les quals es prevegi alterar les condicions d’ús, així com altres articles que es consideri 
necessari.  
 
2. En relació amb la possible compartimentació en zones industrials, es considera que 
aquesta modificació ha de ser objecte d’una anàlisi més profunda i una justificació explícita de 
l’ interès públic més exhaustiva. 
 
3. En relació amb la modificació dels articles relatius a les reserves de places d’aparcament, 
cal redefinir i justificar la delimitació dels àmbits d’exempció proposats, atès que part dels sòls 
urbans exclosos, formen part d’un teixit continu amb característiques urbanístiques molts 
similars a sòls que sí s’inclouen. Per tant, hi ha zones del nucli urbà que per les seves 
característiques de centralitat en la trama urbana, no poden ser excloses de l’exigència de 
l’article 142. 
 
4. Cal sol·licitar els informes sectorials següents: Direcció General de Protecció Civil; Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial; Direcció General de Qualitat Ambiental; 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Direcció General 
de Desenvolupament Rural); Direcció General de Transports i Mobilitat (Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona) i, si s’escau, incorporar les consideracions que se’n derivin.  
 
En compliment de la primera prescripció, d’establir la compatibilitat o no dels nous usos a tots 
els articles afectats indirectament, ha estat ampliada la modificació puntual proposada als 
articles 277, 280, 319.5 i 324.6.1 de les Normes urbanístiques del Pla general, relatius a les 
condicions i regulació d’usos d’algunes qualificacions urbanístiques.  
 
Respecte a la segona prescripció, no és la intenció de la modificació proposada la possible 
compartimentació en zones industrials, sinó introduir nous conceptes i paràmetres per regular 
la intensitat d’ús per activitats econòmiques, és una proposta genèrica i coherent amb la resta 
de les Normes urbanístiques. No obstant això es modifica el redactat proposat en l’aprovació 
provisional de l’article 135, en especial es substitueix la paraula “densitat” per “intensitat”, així 
com s’adapten els conceptes relacionats, a fi d’evitar confusions. 
 
D’acord amb la tercera prescripció, ha estat ampliat l’estudi justificatiu de la modificació de les 
reserves de places d’aparcament, i l’Autoritat del Transport Metropolità ha informat 
favorablement l’adaptació i actualització en funció de les determinacions del pla mobilitat 
urbana. Si bé s’ha reforçat la possibilitat d’implantar l’escreix del 30% de places d’aparcament 
en les noves plantes soterranis superiors a 600 m2 enlloc de 800 m2, amb algun condicionant 
de caràcter constructiu. 
 
Conforme a la quarta prescripció, han estat sol·licitats els informes a altres organismes 
afectats amb el resultat següent: 
 
- El 2 de setembre de 2015, la Direcció General de Protecció Civil informa favorablement. 
- El 23 de setembre de 2015, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

informa favorablement. 
- El 6 d’agost i el 10 d’agost de 2015, la Direcció General de Qualitat Ambiental, emets els 

informes corresponents del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i 
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Lluminosa, i del Servei de Vigilància i Control de l’Aire, respectivament, sense 
prescripcions al planejament general proposat.  

- El 3 de setembre de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, informa favorablement.  

- El 23 de setembre de 2015, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) 
informa: 
a) No resulta necessari un estudi de mobilitat generada, perquè no comporta una nova 

classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
b) Considera positiu l’obligatorietat de previsió de places d’aparcaments de bicicletes 

segons estàndards. 
c) Considera raonable l’ increment de dotació d’aparcament per a turisme per a cadascun 

del usos previstos en el planejament, en aquells àmbits de la ciutat on es constata 
dèficit, i la seva adaptació i actualització. 

d) Considera recomanable s’hagués aprofitat aquesta modificació per adaptar-lo al Reial 
decret 1053/2014, de 12 de desembre, en relació a la infraestructura per al recàrrega 
del vehicles elèctrics.  

 
Pel que fa a la última recomanació de l’ATM, resulta que no és propi d’un planejament general 
fixar les infraestructures dels edificis, d’acord amb l’article 57 del Decret Legislatiu 1/2010, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 

 
Vist l’informe jurídic precedents, i els articles 57 i 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Text refós de la Modificació puntual de les Normes 
urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal referent als paràmetres reguladors d’usos 
i activitats (articles del 128 al 143 del Capítol V del Títol II, i articles 277, 280, 319.5 i 324.6.1), 
promogut per l’Ajuntament, d’acord amb les prescripcions establertes a la resolució del 
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 3 de juliol de 2015, per 
la qual suspèn la resolució definitiva fins la presentació d’un text refós. 
 
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: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

 

 

 

17  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL CENTRE 

NATACIÓ MATARÓ I ENTORNS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
“  La Junta de Govern Local, el 20 d’abril de 2015, va aprovar inicialment el Pla especial 
Centre Natació Mataró, redactat i promogut per l’Ajuntament.  
 
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes,  mitjançant 
publicació al BOP de 4 de maig de 2015, al diari La Vanguardia de 24 d’abril de 2015, al tauler 
d’edictes de la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública s’ha presentat l’al·legació següent: 
 
- Joan Salrach i Ricós, en relació a la supressió de barreres arquitectòniques i en benefici 

del col·lectiu amb mobilitat reduïda, proposa reconvertir el lateral dret de l’actual espigó, 
del costat que dóna al Centre Natació, a refugi de les inclemència dels temporals marítims, 
en una zona amb rampa urbanitzada des del nivell del passeig fins a dins de l’aigua, que 
permetria el fàcil accés a l’aigua i protegits de les envestides de les onades. 

 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat el següent:  
 
- El 29 d’abril de 2015, la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, Ministeri de 

Foment, informa favorablement. 
- El 7 de maig de 2015, l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i 

Sostenibilitat, informa favorablement. 
- El 15 de maig de 2015, ADIF, Direcció de Patrimoni i Urbanisme, Àrea Nordest, informa 

favorablement. 
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- El 19 de maig de 2015, l’Autoritat del Transport Metropolità informa de la necessitat 
redactar el corresponent Estudi d’avaluació de la mobilitat generada o de justificar la seva 
innecessarietat en la documentació del Pla atès que no hi ha modificació de la qualificació 
urbanística de l’àmbit, ni tampoc no s’incrementa els sostre, motius pels quals no cal. 

- El 2 de juny de 2015, el Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, Departament de Territori i Sostenibilitat, informa favorablement. 

- El 31 de juliol de 2015, el Servei de Ports de la Direcció General de Transports i Mobilitat, 
Departament de Territori i Sostenibilitat, informa favorablement amb observacions. 

- El 14 de setembre de 2015, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, Departament 
de Territori i Sostenibilitat, informa favorablement amb consideracions.  

- El Ministeri de Medi Ambient, Demarcació de Costes en Catalunya, no ha tramès l’informe 
sol·licitat amb entrada el 28 d’abril de 2015, en relació a expressar el punt de vista 
corresponent a les seves competències, per tant transcorreguts dos mesos es pot 
prosseguir les actuacions, d’acord amb l’article 117 de la Llei 22/1988 de Costes i l’article 
83.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
 
Arran de l’al·legació presentada i els informes sectorials emesos, els canvis introduïts són: 

 
1. D’acord amb les observacions de l’informe del Servei de Ports, corregir les diferents 
referències al domini públic i a l’òrgan competent en matèria de ports de la Generalitat de 
Catalunya, i també concretar que l’aparcament es gestionarà posteriorment i en cas de gestió 
tarifada es formalitzarà el títol d’ocupació del domini públic portuari. 
 
2. Respecte als informes de l’ATM i de Carreteres de la Generalitat, en relació a l’estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, com que no hi modificació de la qualificació urbanística 
de l’àmbit, ni increment de sostre, ni increment de l’aforament inferior a 2.000 persones de 
l’edifici singular, amb la qual cosa l’accessibilitat motoritzada al sector no s’intensifica, es 
preveu estudiar els temes de mobilitat motoritzada i fluxos de trànsit de la zona, d’una manera 
més global i no tant puntual, quan es redacti el Pla especial d’ordenació de tot el front marítim 
de la ciutat. Si bé s’ha considerat important reforçar la mobilitat sostenible i segura, amb el 
foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. El projecte que desenvolupi aquest Pla haurà de 
contenir les mesures de mobilitat establertes en el planejament. També s’adquireix el 
compromís de què el dia que es desenvolupi el Projecte d’Urbanització dels entorns del Club 
Nàutic de Mataró, pel que fa al disseny de l’estacionament, es tinguin en compte i s’incorporin 
les prestacions que el pla de Mobilitat hagi pogut contemplar en aquest àmbit. 
 
Pel que fa la consideració de l’informe de Carreteres en relació a les prescripcions 
relacionades amb el compliment de les intervencions i la definició de les línees de protecció de 
la carretera N-II, resulta que l’ordenació del Pla incideix únicament amb la zona d’afectació de 
30 metres i respecte a la reorganització de l’aparcament de la vorera del Pg. Marítim, per tant 
per a qualsevol actuació en aquesta zona caldrà autorització de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat.  

 
3. S’estima en part l’al·legació de Joan Salrach i Ricós, en el sentit que la urbanització 

dels accessos inclourà la instal·lació de servei per a persones amb mobilitat reduïda, en la 
platja del Varador, just en la línia d’entrada a la sorra, consistent en una cabina de wc per a 
minusvàlids, una dutxa, un banc, un rentapeus i una passera de formigó modulat sobre la 
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sorra. Els usuaris d’aquestes instal·lacions disposaran de reserva de 6 places al costat de 
l’inici de la passera.  

 
Pel que fa a la intervenció proposada en la zona d’afectació del domini públic marítim 

terrestre és de competència de la Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya, la qual 
davant de la consulta efectuada ha observat que no obstant fer-se la rampa a la part interna 
de les onades, qualsevol tipus d’instal·lació adossada o acollada al moll, acaba vencent a la 
forta empenta del mar quan les onades sobrepassen l’alçada de l’espigó. 

 
4. Relacionat amb la urbanització de l’entorn, s’identifiquen en els plànols de l’estat actual 

els serveis afectats de clavegueram, ja que la franja litoral està intensament afectada pels 
col·lectors de pluvials i la xarxa unitària, i conseqüentment també es veuran afectades per les 
obres d’urbanització dels accessos a la platja, que el projecte d’urbanització haurà de resoldre 
amb una solució compatible per la utilització dels espais. 
 
Les modificacions introduïdes no tenen la consideració de canvis substancials d’acord amb 
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe jurídic, els articles esmentats i els articles 85 i 112 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial Centre Natació Mataró, redactat i promogut 
per l’Ajuntament, amb les modificacions introduïdes arran de l’al·legació presentada i dels 
informes dels organismes afectats amb competències sectorials. 
 
Segon.- Estimar en part l’al·legació presentada per Joan Salrach i Ricós, d’acord amb la part 
expositiva, amb tramesa del full del PE on consta l’informe de resposta a la seva al·legació; 
afegir també el compromís relatiu a la incorporació en el futur Projecte d’Urbanització dels 
entorns del CNM de les prescripcions del Pla de Mobilitat que s’aprovi el seu dia. 
 
Tercer.- Transmetre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un 
document tècnic en suport informàtic. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 

 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu no 

tenen res a dir respecte a les actuacions a l’interior del recinte del centre de natació. La 

caldera de biomassa, que van instal·lar, que per cert, considerem que és una bona opció i que 

molts dels equipament municipals de la nostra ciutats haurien de seguir aquest exemple, vist 

el desgavell del tub verd, el cobriment del porxos que ens proposa, etc., son qüestions que 

afecten al seu recinte. Pel que afecta als entorns, des del grup municipal de la CUP ja vam 

reclamar el seu dia l’ enderroc de l’escola Universitària bàsicament perquè era un edifici que 
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vulnerava la llei de costes però també varem reclamar que calia recuperar l’espai buit que 

quedava com a espai públic, i que calia definir un pla d’usos; l’anterior Govern el va convertir 

en un aparcament de cotxes, sembla ser l’ únic que se’ls hi acut als nostres governants. ¿Era 

aquesta l’ única opció?, o ¿és que hi ha manca d’imaginació?. En aquest cas, la participació 

ciutadana també va brillar per la seva absència. Ara ens troben amb que la proposta que se’ns 

plateja es la de construir un aparcament al lateral del centre de natació, per 210 cotxes, 54 

motos, i 60 bicicletes. Nosaltres considerem que és un pla fet a mida del centre de natació, 

que es perd espai públic, hi ha una part de platja que es perd també i es torna a privilegiar els 

cotxes particulars. Nosaltres entenem que no és de rebut, qualsevol forat, qualsevol solar que 

trobeu ens hi poseu un aparcament de cotxes. Ha passat recentment a la zona dels Salesians, 

i nosaltres entenem que no anem bé. No es té en compte altres possibles usos, em pregunto, 

¿la participació ciutadana, en aquest aspecte, on es queda?. ¿El pla de mobilitat és o no és 

una prioritat? Ara la Sra. Calpe a ultima hora ens deia que us introdueixo una referència al pla 

de mobilitat per si ens voteu a favor. Nosaltres ja li diem al Govern municipal que en compte 

de cotxes nosaltres hi trobem a faltar per exemple, una parada de bus. ¿Hi ha una parada de 

bus allà? ¿Volem realment apostar pel transport públic o no? Nosaltres entenem que això 

seria una bona opció perquè la gent que es vol desplaçar a la platja ho pugui fer en transport 

públic, els esportistes que acudeixen al centre de natació també puguin usar el transport 

públic això sense perjudici que puguin anar a peu perquè és molt saludable, o en bicicleta, per 

tant ho lamentem però en aquest punt no podem estar d’acord i per tant votarem en contra de 

la proposta que ens planteja el Govern. 

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

que votaran a favor de la proposta del govern perquè ens sembla interessant, també de la 

modificació que s‘ha introduït al final. De fet si li preguntéssim a tota la ciutadania segurament 

tindríem un aparcament quatre vegades més gran del que tindrem, però a nosaltres el que ens 

interessa és que ara començarem a posar ordre en una zona privilegiada de la ciutat El Sr. 

Cuellar parlava de vulneració de la llei de costes i de situacions jo no diria il·legals, però si, 

al·lega’ls; el dia que tinguem la sort  que s’acabi de fer el passeig marítim, probablement tota 

aquella part de la nostre façana marítima canviarà i canviarà molt, segurament no pel gust de 

tothom, si ens hem d’ atenir a les lleis, ja li haig de dir, però nosaltres mentre això passa, i 

mentre arriba el moment de parlar del pla de mobilitat, ens sembla que començar a posar 

ordre en una de les zones que més hem de mimar de la nostra ciutat i que més ens aporta de 

valor afegit a la nostra ciutat, ens sembla interessant i per això, votarem favorablement. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía, manifesta que “nuestro grupo se va a abstener dado el compromiso 

expuesto por la regidora Nuria Calpe de estudiar dentro del plan de movilidad la situación de 

acceso a la fachada marítima y la necesidad de aparcamiento que en ella creemos que se 

necesitará. No obstante queríamos puntualizar que dada la necesidad que hay en la fachada 

marítima de asegurar un acceso a la playa con un nivel de confort para todos, tanto si se vive 

en la calle Colon como si se vive en la calle Pineda. Evidentemente, las personas que viven 

en el barrio de La Llantia lógicamente tienen unas necesidades para acceder a la playa, un 

nivel de confort y con un nivel de calidad que lógicamente otras personas que por suerte 

pueden acceder de forma peatonal. No obstante, ya que surge este tema, mencionar nuestro 

más profundo desacuerdo, ya lo comentamos en la comisión informativa, en que cada vez que 

existe un plan urbanístico, la consecuencia casi siempre es la reducción de las plazas de 

aparcamiento. De alguna manera consideramos que si bien es verdad, que hay que priorizar 

que la ciudad es para las personas, no para los vehículos, igual que hay que hacer 

concienciar de un uso responsable del vehículo, también es verdad que hay que defender que 

el vehículo es una gran conquista de las clases populares, como fueron por ejemplo las 

vacaciones, otra conquista. Esta conquista de alguna manera tiene que conllevar que hay que 

ser respetuoso con los vehículos en el sentido que, no solo son una fuente de ingresos de 

tasas o una fuente de ingresos de forma más atípica, a nivel de sanciones, de los 4.000.000 € 

que nos cuesta si no que el vehículo realmente es una gran conquista social, el hecho que 

cualquier persona de clase muy humilde tenga hoy en día vehículo para desplazarse a la 

playa con sus niños,  y después puedan acceder a su casa igualmente en un nivel de confort, 

pues todo esto es un valor a tener en cuenta.  Como todo en la vida hay que conjugar 

situaciones contradictorias, es verdad que existen y que somos una ciudad de 125.000 

personas que lógicamente esto crea dificultades, no podemos ir los 125.000 a lo mejor en 

coche, pero sí que es verdad que desde el punto de vista el Ayuntamiento ha de tener en 

cuenta esto y facilitar el aparcamiento y el acceso. Los técnicos que elaboran estos planes 

tienen que valorar el mantenimiento del aparcamiento como un valor igual al que pueda ser la 

accesibilidad. Es un derecho que tenemos que defender el poder acceder de forma 

confortable con su propio vehículo.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que començarà pel final, tot i que serà breu. Ser respectuós 

amb un objecte inanimat em semblaria una frivolitat, quan el que realment hem de respectar 

son a les persones; en tot cas defensaria l’ús del vehicle elèctric per damunt del vehicle 

contaminant que tenim en aquest moment. Una contaminació que tothom sap que mata cada 

any milers i milers de persones i que és responsable principal de l’escalfament global. Això no 

vol dir, que hem d’acabar amb els cotxes però si que els hem d’anar reciclant cap a mitjans 

que siguin menys contaminants i evidentment que no ocupin absolutament tot l’espai públic 

com fins ara. El Sr. Lopez ha dit que segurament si preguntéssim a la ciutadania allà davant 

tindríem 4 vegades més cotxes i nomes cal donar-se un passeig els dies de platja per veure 

que fins i tot alguns pràcticament estan aparcats a la sorra, molt a prop de l’aigua, per tant, 

crec que com administració publica, que vetlla per l’ interès de la ciutadania i per la seva salut, 

hem de fer un esforç tots plegats, per evitar que en un lloc, que a més a més defensem com 

un balcó privilegiat on normalment anem a respirar, a fer esport, a passejar, s’acabi omplint de 

cotxes, com deia el Sr. Cuellar, i també estic absolutament d’acord amb ell, una parada 

d’autobús, una aposta pel transport públic, segurament redundaria en benefici de tots els 

ciutadans i ciutadanes que volguessin accedir a la platja en condicions favorables per anar i 

tornar d’ aquest indret. Això per una banda, per tant, defensa acèrrima d’una ordenació que 

vagi cap a un model que nosaltres defensem com ecològic al 100% sostenible i de màxima 

qualitat, com és precisament l’ indret del que estem parlant. La segona qüestió, dir prèviament 

que pensàvem votar en contra, bàsicament i ho vam dir a la comissió informativa, perquè 

se’ns plantejava una modificació que pensàvem que barrejava dos temes que segurament 

podien anar per separat, una era concretament la necessitat que té el Centre de Natació 

Mataró, que tampoc entrarem a qualificar-la perquè ens sembla justa i raonable, amb una 

reordenació de tot l’espai, quan encara no és l’hora d’haver començat a discutir tots plegats un 

nou pla de mobilitat. Ens assemblava que no era de rebut aquest tema, i que per tant, el pla 

de mobilitat lògicament podria acabar per modificar substancialment les condicions o els usos 

els quals vostès, o pels quals vostès estan apostant actualment, per tant, nosaltres aquí 

estàvem absolutament en desacord. 

Aquesta incorporació a la que fan vostès, Sra. Calpe, farà que el nostre vot, sigui d’abstenció. 

No se si serà un vot de confiança, però la possibilitat de que això es pugui debatre en el pla de 

mobilitat ens decanta per l’abstenció. Sí que li hagués agraït que ens hagués informat amb 

una mica més d’antelació, i no pas en el ple amb un redactat que no tinc, i per tant no puc 

valorar, la qual cosa doncs diu molt poc en favor seu. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que en 

principi, no pensaven intervenir, pensaven votar favorablement, tot i que al principi estàvem en 

contra tal i com a dit ICV i els companys de la CUP, però desprès hi ha hagut uns canvis, i 

volem donar aquest vot de confiança molt entre cometes, o sigui esperem que això sigui tal i 

com s‘ha dit aquí i que evidentment sigui per escrit. Els arguments que ha esgrimit el Sr. 

Ferrando són del segle passat, perquè això de que les persones humils, una ciutat per anar en 

cotxe perquè ens fa molta il·lusió és del segle passat. Les persones humils hem evolucionat i 

som ecologistes, moltes de nosaltres i desitgem una ciutat neta, una ciutat més ecològica, una 

ciutat on el transport públic tingui el seu valor, que li estem reclamant a aquest Govern, i 

esperem que faci la seva tasca, com ens ha promès, i evidentment estem a favor de la parada 

de bus, que ha dit el company de la CUP, clar que sí, però a més volem, hem de tenir en 

compte, que aquesta ciutat és una de les més contaminades de Catalunya, i això vull que 

quedi molt clar, per tant hem de conscienciar a la gent i hem de parlar amb la gent que no ho 

tingui clar, perquè ens va la salut. Com que ens va la salut, hem de defensar una platja en 

condicions, neta, i el més ecològica possible, i un model de ciutat que sigui sostenible, i cotxes 

elèctrics; i si hem de marcar les línees politiques des del nostre municipi hem de ser valents i 

ho hem de fer, i segurament si li expliquem amb claredat i amb arguments la gent no voldrà 

més aparcaments. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa breument que 

també, en el moment de veure la proposta vam estar parlant amb la regidora i també ens 

donava la impressió, com ja s‘ha dit, per part d’alguns companys d’aquesta dualitat.  

En primer lloc, el centre de natació que fa unes obres de millora significatives, importants pels 

seus socis, i per altre banda, el pla que regula tot l’entorn. Aquest pla pensem que té efectes 

també molt positius, de fet, dona una continuïtat a tot el passeig que ara, en aquest moment 

queda tallat, a l’alçada de les cases del “Callao” i es fa molt estret, donant una prioritat 

absoluta a la funció d’aquest passeig i els vianant però per altre banda, també pensàvem 

votar-hi en contra bàsicament perquè com ja s’ha dit, aquí es fa una previsió d’aparcaments 

sense tenir en compte una cosa que durant aquests últims anys, ha estat aturat que és el pla 

de mobilitat, donat que el govern es compromet, a no fer res allà que no estigui pactat i inclòs 

en el pacte de mobilitat, que inclourà allò que entre tots pensem que sigui més convenient 
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sobre l’accés a aquesta part de la platja, sobre la necessitat que hi hagi l’aparcament o no. Si 

n’hi ha d’haver més o menys, si ha d’anar l’autobús o no, etc... En base a això el nostre vot 

serà favorable a la proposta.  

 

 

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

a tots la capacitat de trobar un consens per solucionar aquest escull que teníem entre el pla 

de mobilitat encara amb elaboració i el fet de poder tirar endavant aquesta reforma, per tant 

els hi agraeixo que haguem estat entre tots capaços de trobar aquesta solució. 

Només dues coses, per que quedin clares i que no hi hagi cap malentès. Sr. Cuellar, vostè ha 

plantejat el tema dels usos d’aquest espai com si fos un espai municipal, del qual en 

tinguéssim disposició, i poguéssim determinar mitjançant algun procés participatiu quins usos 

li volíem donar. Permetin que li recordi i posi en coneixement de tots els que no ho saben que 

aquest espai no és un espai municipal, és una franja que pertany a la franja de costes i que 

per tant, qualsevol cosa que s’hi faci en allà com activitat, té que ser aprovat no només per la 

Generalitat si no també pel Ministerio, i per tant, els usos d’activitat que allà només li permeten 

son usos relacionats amb l’espai on amb el front marítim. Això ja es va discutir al seu dia quan 

vam prendre la decisió de enderrocar l’antic edifici per tant, en allà no podem determinar 

doncs, que hi volem posar-hi, ni una fira d’antiguitats, ni un hotel, ni res del que pugui sortir 

d’un procés de participació. El que preveu aquesta modificació és deixar-ho com espai públic; 

una part s’utilitzarà com estacionament, i una altre part, si s’ha mirat bé el projecte, el que fa 

justament i ha explicat molt el Sr. Teixidor, és ampliar el passeig i fer una sortida adaptada des 

del pas soterrat per poder obtenir una continuïtat i que no quedi tallat amb aquell mur que 

tenim actualment. Per tant, respectant evidentment les opinions de tothom, només volia deixar 

això clar, per la gent que no hagi pogut estudiar amb deteniment el pla i els plànols que es 

porten a aprovació. Si em permeten una llicència humorística, sobre el tema de la parada de 

l’autobús, en el seu dia ho podrem determinar quan estudiem el pla de mobilitat, tindrem un 

petit problema i és que l’autobús no podria entrar pel pas soterrat de Laia l’Arquera, però 

tindríem dificultats per treure’l del Passeig Marítim, per que ni el pas del Cargol ni el de Sant 

Simó tenen capacitat ni gàlib suficient per a que pugui sortir. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).  

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

d’Unitat Popular.  
Abstencions: 4,    corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció De Cultura 
 
 

18  - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DEL 

NOMENCLÀTOR 

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

la proposta següent: 

 
“Per continuar els treballs d’elaboració del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró és necessària la 
constitució de la comissió assessora que, integrada per representants dels grups municipals 
amb presència al consistori, ciutadans coneixedors de l’onomàstica de Mataró i el seu 
patrimoni històric i tècnics assessors de l’Ajuntament de Mataró, puguin realitzar informes-
propostes en temes de nomenclatura d’acord amb el que estableix al reglament d’aquesta 
comissió aprovat en data 8 de novembre de 2001. 
 
Per aquest motiu, aquest Conseller-delegat eleva a l’Ajuntament Ple l’aprovació de la següent: 
PROPOSTA 
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1) Cessar als anteriors membres de la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró 
nomenats per acord de Ple de 1 de desembre de 2011, 6 de febrer i 6 de març de 
2014 i, expressar l’agraïment de l’Ajuntament de Mataró pels serveis prestats. 

 
2) Constituir la Comissió Assessora del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró. 

 
3) Nomenar president de la Comissió el senyor Joaquim Fernàndez i Oller,  Conseller-

Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró.  
 

4) Nomenar vice-president de la Comissió el senyor Josep Puig Pla (PSC). 
 

5) Nomenar com a vocals membres de la Comissió els següents representants dels grups 
municipals: 

- senyora Ma José Recoder Sellares (CiU) 
- senyora Mònica Lora Cisquer (PxC) 
- senyor Joan Jubany i Itxart (CUP) 
- senyor Manuel Roca Cuadrada (PP) 
- senyor Xavier Caravaca Dominguez (Ciutadans) 
- Carles Forns Ros (VOLEMataró) 
- Jaume Calsapeu Cantó (ERC) 
- Margarida Colomer Rovira (ICV-EUiA) 

 
6) Nomenar com a vocals suplents membres de la Comissió els següents representants 

dels grups municipals: 
 

- senyor Francisco López Jordà (PSC) 
- senyor Marcel Martínez i Bruguera (CiU) 
- senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando (Ciutadans) 
- Juan Carreras Riera (VOLEMataró) 
 

7) Nomenar com a vocals membres de la Comissió els següents ciutadans coneixedors 
de l’onomàstica de Mataró i del seu patrimoni històric a proposta de la Comissió 
Informativa de Participació i Serveis a les Persones: 

 
- senyor Joan Giménez i Blasco 
- senyor Ramon Salicrú i Puig  
- senyor Nicolau Guanyabens i Calvet 
- senyora Roser Trilla i Prujà 
- senyor Robert Lleonart i Casadevall 

 
8) Nomenar com a tècnics assessors de l’Ajuntament de Mataró a la comissió: 
 

- senyor Joan Masdeu i Jurnet, Coordinador de Projectes del Servei de Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Mataró. 

- El/la Director/a del Museu de Mataró. 
 

9) Actuarà com a secretària de la Comissió per delegació de la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Mataró la senyora Anna M. Miró i Lligoña. 

 
10) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 
 

Direcció d’Educació 
 

19  - NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 

 
 
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, presenta la proposta 

següent: 

 
 
“Relació de fets 
 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 2011 es va 
publicar, íntegrament, el text del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró, que ha 
esdevingut definitiu un cop finalitzat el termini per presentar al·legacions i/o suggeriments.  
 
L’article cinquè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que la seva 
composició, entre altres vocals, és la següent: 
 
 Corporació Municipal: 8 vocals. 

La representació de l'Ajuntament estarà formada pels representants proposats pels 
grups municipals que tinguin representació en el consistori mataroní i en la mateixa 
proporció que cada grup municipal tingui en la Comissió Informativa de Serveis 
Personals o la que en el seu dia tingui les competències d'Ensenyament. 

 
L’article setè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que el 
nomenament i cessament dels vocals s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, en el cas 
dels representants de la Corporació Municipal, i del Decret d’Alcaldia en la resta de vocals.  
 
D’acord amb l’informe de la cap del Servei d’Escolarització i Centres de data 6 d’octubre de 
2015, cal fer el nomenament de: 
 

- Sr. Agustí Sancho Caballé, com a representant del Grup municipal CiU.  
- Sr. Víctor Manuel Paramés Soteras, com a representant del Grup municipal Ciutadans. 

I, com a suplent, el Sr. Xavier Caravaca Domínguez. .  
- Sra. Mònica Lora Cisquer, com a representant del Grup municipal Plataforma per 

Catalunya. 
- Sr. Sergio Luque Manjón, com a representant del Grup municipal PSC. I, com a 

suplent, la Sra. Beatriz Delgado Castro. 
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- Sra. Cuca Calsapeu Layret, com a representant del Grup municipal ERC-MES-AM. 
- Sr. Francesc Villà Pardo, com a representant del Grup municipal IcV. 
- Sra. Maria Sans Vidal, com a representant del Grup municipal CUP. I, com a suplent, 

la Sra. Juliana Bacardit i Garriga. 
- Sr. Jesús Agea Aragoneses, com a representant del Grup municipal VOLEM. 
- Sra. Elena Ballesteros Senra, com a representant del Grup municipal PP Mataró. 

 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.- Nomenar com a vocals del Consell Escolar Municipal les persones següents: 
 

- Sr. Agustí Sancho Caballé, com a representant del Grup municipal CiU.  
- Sr. Víctor Manuel Paramés Soteras, com a representant del Grup municipal Ciutadans. 

I, com a suplent, el Sr. Xavier Caravaca Domínguez.  
- Sra. Mònica Lora Cisquer, com a representant del Grup municipal Plataforma per 

Catalunya. 
- Sr. Sergio Luque Manjón, com a representant del Grup municipal PSC. I, com a 

suplent, la Sra. Beatriz Delgado Castro. 
- Sra. Cuca Calsapeu Layret, com a representant del Grup municipal ERC-MES-AM. 
- Sr. Francesc Villà Pardo, com a representant del Grup municipal IcV. 
- Sra. Maria Sans Vidal, com a representant del Grup municipal CUP. I, com a suplent, 

la Sra. Juliana Bacardit i Garriga. 
- Sr. Jesús Agea Aragoneses, com a representant del Grup municipal VOLEM. 
- Sra. Elena Ballesteros Senra, com a representant del Grup municipal PP Mataró. 
 

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RENUNCIA REGIDOR 
 

20  - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 

PEL SR. MIQUEL REY I CASTILLA A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST 

AJUNTAMENT. 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que aquest punt de l’ordre del dia es 

tractarà al final de la sessió. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, assenyala que es tractarà primer el punt núm. 22 

de l’ordre del dia, degut a que hi ha una Associació de Veïns que va demanar la paraula.  

 

22 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL VOLEMATARÓ SOBRE LA SITUACIÓ DELS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA CADENA DE 

FLEQUES/PASTISSERIES DAUNIS. 

 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta 

següent: 

 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La situació en la qual es troben els treballadors i treballadores de la cadena de 
fleques/pastisseries Daunis, de fort arrelament en el nostre municipi i, amb quatre 
establiments oberts en aquests moments, és veritablement indignant.  
 
Els treballadors/as vinculats a aquesta empresa porten bastant temps amb impagaments i 
retards en la nòmina. Aquesta situació ha donat lloc al fet que molts d'ells i elles hagin acudit 
als tribunals havent obtingut sentències d'extinció dels contractes per falta de pagament, uns 
altres es troben en procés amb demandes interposades i hi ha una sèrie de treballadors i 
treballadores que encara segueixen vinculats a l'empresa, això sí, sense percebre el salari 
puntualment i amb un deute per impagaments endarrerits.  
 
Encara continuen en l'empresa uns 30 treballadors/es i aproximadament unes 20, o bé ja 
s'han desvinculat de la mateixa i en són creditors, o bé es troben en procés pendents de judici.  
 
S'estan realitzant mobilitzacions per part dels treballadors i treballadores davant algunes de 
les botigues, sol·licitant que l'empresa compleixi amb les seves obligacions.  
 
És important recalcar que els treballadors/es de fleques/pastisseries Daunis, malgrat no 
percebre el salari puntualment de la nòmina, han complert i segueixen complint puntual i 
fidelment les seves tasques en els seus llocs de treball, malgrat l' incompliment, per part dels 
gestors de l'empresa, de les seves obligacions i responsabilitats. Els treballadors i 



 52 

treballadores afectades pel conflicte generat a causa dels incompliments de l'empresa, han 
d'estar recolzats i assistits en tot moment per tots i cadascun dels agents socials i polítics de 
l'administració, en el nostre cas l'Ajuntament de Mataró, en defensa de les famílies del nostre 
municipi afectades directa i indirectament, moltes d'elles en una situació d'especial precarietat 
a causa de l'incompliment per part de l'empresa de les seves obligacions i responsabilitats.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró que s'adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1.  L’Ajuntament de Mataró mostrarà públicament el seu suport als emprats/es i famílies 
afectats pels incompliments de la cadena de fleques/pastisseries Daunis. 
 
2. L’ajuntament a traves dels seus recursos mirarà en la mesura del possible de facilitar tota 
d’informació i recursos aliens a cada cas. Sempre d’acompanyament i sense extralimitar-se o 
passar per endavant altres casos ja en tramitació o llistes d’espera. 
 
3. L’Ajuntament de Mataró posarà al servei dels afectats de la cadena de fleques/pastisseries 
Daunis, els serveis del municipi per atendre d'urgència qualsevol estat de necessitat.” 
 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Agustí Suarez, en 

representació de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui exposa els problemes que estan 

tenint els empleats de la cadena Daunis amb la seva empresa i l’agraiment als ajuntaments 

que els hi estan donant suport. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que des del seu grup municipal evidentment la nostra 

solidaritat amb el col·lectiu de treballadors. 

En segon lloc, volem posar en valor el fet que aquests treballadors, tal i com diu la proposta 

de la resolució continuïn complint amb les seves tasques, els honora tot i que no tindrien 

obligació de fer-ho.  

En tercer volem denunciar l’actitud irresponsable i incívica d‘aquesta empresa, que incompleix 

clarament la legislació laboral i maltracta als seus treballadors i treballadores. Finalment dir-

vos a tots vosaltres companys, companyes que recolzarem aquesta proposta de resolució que 

presenta avui el grup VolemMataró i que com a grup municipal tant jo com a regidor i portaveu 

del grup municipal com el meu grup ens posem a la vostre disposició per el que calgui i us 

donarem suport a totes les reivindicacions que porteu a terme . 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que des del grup municipal de la CUP reiterar el que ja ha dit el meu company 

d’ICV. Us donem ple suport a la vostre lluita, en la vostra reivindicació de recuperació de tot el 

que us han pres, de tot el que us han robat aquest empresaris, dir-vos que, bé, per nosaltres 

es un motiu de preocupació, que ens hauria de fer reflexionar, que en els últims anys, al 

centre de Mataró han proliferat moltes fleques, molts forns de pa, i aquesta circumstancia ens 

hauria de fer reflexionar que aquesta competència capitalista voraç ja veiem qui la està 

pagant, en aquest cas els treballadors/es del grup Daunis. Això ens obliga a estar alerta i 

penso que com Ajuntament, com a representant de la ciutadania hem de estar al vostre costat 

per part nostre des del grup municipal de la CUP podeu comptar amb nosaltres. 

 

 

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

diu que estan d’acord amb la proposta i que en la mesura del possible i de les dificultats que 

suposa a un Ajuntament, com a Administració, incidir en la seva situació, els treballadors 

tenen la raó i cal ajudar als que pitjor ho estan passant. Per això votaran a favor. 

 
 

El senyor Jan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía diu literalment: “Manifestar nuestro apoyo y solidaridad desde Ciudadanos 

evidentemente estamos con vosotros, apoyaremos tanto institucionalmente como socialmente 

vuestra lucha, creemos que realmente estáis padeciendo una situación de injusticia, que la 

empresa no solo no está cumpliendo sino que formalmente no está actuando de una forma 

reglamentaria, que había otras formas digamos de actuar con lo cual ya no solo es que no se 

os paga, si no que se está haciendo todo un trámite que no es lo que toca, y por nosotros, 

tener nuestro apoyo institucionalmente. Vamos a votar a favor, pero también igualmente en la 

medida que se pongan a vuestra disposición todos los recursos existenciales y de situaciones 

de necesidad que contempla el ayuntamiento”. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que per fixar la 

posició del nostre grup, que serà favorable en aquesta proposta de resolució, comparteixen 
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els arguments que ha dit el Sr. Martínez, els compartim plenament, i destacaria un d’ells que 

es la responsabilitat en el fons de les bones persones que segueixen treballant fins l’últim 

moment malgrat no tenir el recolzament de la seva empresa. 

 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i 

Habitatge,manifesta: primer de tot agrair a la companya de VolemMataró que haguem pogut 

salvar aquestes diferencies tècnico jurídiques en la redacció del document, perquè ja sap que 

la postura del nostre grup en el fons del contingut era evidentment d’acord amb el que 

s’estava demanant. Creiem en la reivindicació d’aquests treballadors, perquè una de les 

prioritats tant del nostre grup municipal com del equip del govern ja varem dir, que eren primer 

les persones i després la promoció de ciutat i evidentment, la promoció de ciutat no inclou els 

empresaris dolents per dir-ho d’alguna manera. Per tant el nostre recolzament, ja ho avancem 

que recolzarem la seva proposta i evidentment recolzen als treballador. 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, manifesta que també 

recolzen la proposta, i també, com a membres del consell econòmic i social traslladarem 

aquest escrit perquè el considerin i vegin quin tipus de solució podem trobar. Tant mateix 

afegir que també existeixen altres dispositius a nivell de ajuntament, com es el serveis 

d’ocupació de Mataró que també pot trobar solucions en aquests casos. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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21  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES 

CONDICIONS DE CONCESSIÓ DEL CARNET BLAU. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que durant les últimes setmanes han estat nombrosos els mataronins i mataronines que 
s’han adreçat a nosaltres amb preocupació per la revisió del Carnet Blau i sobre la pèrdua del 
dret a gaudir-ne de l’esmentat document. 
 
Atès que la principal condició per gaudir-ne de les bonificacions del Carnet Blau és l’econòmic 
en concret no excedir dels 782,85€ anuals per una persona que cobri una pensió mínima de 
jubilació amb cònjuge a càrrec i més de 65 anys, o 601,80€ si no és amb cònjuge a càrrec. 
 
Atès que entre les condicions per no poder accedir al Carnet Blau es troba la de disposar de 
dret de propietat , possessió o usdefruit de bens diferents a l’habitatge habitual, una sola plaça 
d’aparcament i un traster. 
 
Atès que ens podem trobar d’un grup important de persones que malgrat tenir més propietats 
de la vivenda habitual no tenen més ingressos que els de la pròpia pensió ja que no poden 
llogar o vendre les seves propietats diferents a l’habitatge habitual degut a l’enfonsament del 
mercat immobiliari i que per tant aquestes no els proporcionen cap ingrés extra i sí despeses 
de gestió de les mateixes.  
 
Atès que entenem que els topalls marcats com a pensió màxima a percebre per tal de gaudir 
del dret al carnet blau no són cap xifra desorbitada i sí una pensió més aviat modesta. 
 
Atès que en el seu dia es va deixar bloquejada una Comissió Especial sobre la Tarifació 
Social que seria convenient recuperar per tal d’implementar-la en situacions com ara l’accés al 
Carnet Blau. 
 
Atès que entenem que aplicant la tarifació social podríem incrementar el nombre de 
passatgers de pagament al MataroBus i incrementar i incentivar l’ús del transport públic. 
 
Per tot el que hem exposat proposem a la consideració del Ple els següents Acords: 
 
-L’Ajuntament de Mataró revisarà les condicions d’accés al Carnet Blau per tal de que siguin 
realment realistes i estiguin en consonància amb els ingressos reals de les persones que en 
poden tenir dret a gaudir-ne de les seves avantatges. 
 
-El Govern Municipal reactivarà la Comissió que va estudiar la possible implantació de la 
Tarifació Social realitzant una prova sobre el seu funcionament amb el Carnet Blau.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que el vot del meu grup serà favorable a introduir aquest 

elements de tarifació social. Crec que toca, desprès de quatre anys llargs que puguem 

abordar aquesta manera de fer pagar, en teoria més a qui més té, o si més no, no tant a qui 

no té tant, permeti’m el joc de paraules, em sembla que és interessant. Confio plenament amb 

el senyor Jerez, amb la seva bona predisposició, però tot advertint, que la bona predisposició 

també era en el govern anterior, però hem estat quatre anys que la cosa no ha reixit. Sí que li 

agrairia, malgrat el munt de comissions, reunions i llocs als quals hem d’acudir, que aquest és 

un tema important i que pot afectar a molta gent. Nosaltres hem defensat sempre i entenem 

que s’ha de fer un estudi seriós i en profunditat perquè podem trobar disfuncions, i potser el 

que sembla que pot ser una eina interessant per accedir a determinats serveis podria devenir 

a la pràctica difícil d’aplicar en alguns casos. No sé sí serà el carnet blau però mirem-ho, 

perquè crec que és important fer això i entenc que aquests acords el que pretenen és 

precisament obrir aquesta possibilitat i treballar sobre un reglament en que també ens tornem 

a mirar el carnet blau. En les circumstàncies actuals, molta gent està passant un moment molt 

difícil i per tant la necessitant de tenir aquest carnet blau és més que mai necessària. No per 

un euro més, una persona és rica, i en canvi no té dret al accés a un servei que potser 

necessita. Em sembla injust, i des de l’administració pública el que hem de fer és buscar eines 

per apaivagar i disminuir aquestes injustícies. Per tant espero i desitjo que aquesta comissió, 

que en breu funcionarà, tingui un objectiu clar, un calendari el més curtet possible i que podem 

desenvolupar aquest nou carnet blau amb la màxima brevetat possible. 

 

 

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

exposa, ampliant el que ha dit el company d’ICV, que nosaltres donarem suport a aquesta 

proposta de resolució. També volíem introduir altres elements, que és aquest del barem, que 

si és o ric o pobre, i sempre deixa aquelles famílies amb aquesta franja intermèdia, està a la 

franja baixa dels rics i que llavors moltes vegades està en aquest límit, i això cal solucionar-ho, 

fent trams per renda, trams que defineixin la capacitat econòmica de la unitat familiar. 

Nosaltres des de la CUP pensem que seria una manera més justa de definir les necessitats de 

les persones, de les famílies. També voldríem introduir aquesta tarifació social a nivell 

integrat, és a dir fàcilment per aquelles famílies que necessiten aquestes bonificacions en el 

serveis de bus, segur que també necessitaran aquestes bonificacions al servei d’aigua o en 
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l’IBI o en el serveis de la brossa. Aquesta tarifació social integrada facilitaria molt els tràmits 

del ciutadà, penso que també és un argument que cal tenir en compte, més que res, perquè 

tot això facilitaria a les famílies que tenen tot el dret a accedir a aquesta bonificació, a fer 

aquest tràmit molt més fàcil. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votarem 

favorablement tot i que pensem que és insuficient perquè ens agradaria molt que es plantegés 

quan es torni a obrir tot el tema de mobilitat , una revisió de totes les targetes que hi ha. Seria 

molt positiu, per exemple, com es fa a Barcelona amb el tema de la targeta rosa, que 

ampliaria molt l’ús d’aquestes targetes i ajudaria molt a les famílies que estan en aquests 

trams, com be a dit la Sra. Polvillo, per no repetir-me, poguessin utilitzar el transport públic, 

ens aniria molt bé per un tema de ecologia i salut. Seria bo que això ho integréssim en el 

nostre vocabulari del dia a dia, i a més faré una molt bona promoció del transport públic, 

pensem que és necessari per a molta gent la targeta blava, ja que li facilita la vida, perquè hi 

ha molta gent amb pocs recursos, que el fet de poder agafar el bus la ajuda a socialitzarse i li 

facilita i li dona comoditat i li dona equitat. 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía, diu: “primero posicionarnos a favor evidentemente de la propuesta, que todo 

lo que avance en el tema de justicia y aplicación del carnet es positivo. Creo que más o 

menos iba a repetir casi los argumentos que han dado los compañeros pero simplemente 

puntualizar un tema que es importante, que es reiterativo, sobre el tema este de la tarificación. 

Lo importante es huir de factores que podríamos decir elementos objetivos, segundo vehículo 

o segunda vivienda creo que en este momento, dado la complejidad de la situación, no son 

buenos instrumentos de medición de estos elementos que entendíamos como elementos 

objetivos. Porque se puede estar sin comer casi y sin tener dinero para pagar la luz pero se 

puede tener a lo mejor dos vehículos que estén ahí aparcados sin moverse o se puede tener 

una segunda residencia o una casa en el pueblo que se ha heredado y que casi no se puede 

habitar fuera de los meses de verano. A la hora de paliar los criterios de estos objetivos hay 

que ser muy cuidadoso, hay que buscar sistemas de transparencia para que no haya abuso o 

utilización fraudulenta de las cosas o buscar otro sistema de tarificación fuera de estos 

factores objetivos que cada día son menos objetivos” 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa per posicionar 

el seu grup amb el vot que serà favorable en aquesta proposta. El grup d’ Esquerra sempre 

ha propugnat introduir criteris de justícia social i de equitat amb tot el que fa referència a 

tributs i ordenances, i en aquest cas em sembla, que és una bona manera d’aplicar una 

primera progressivitat en aquest tema del carnet blau. Votarem a favor també perquè volem 

que comenci a treballar aquesta comissió de tarifació social. Aquest matí el regidor Jerez ens 

ha passat un resum de les activitats d’aquesta comissió de tarifació social a l’anterior mandat, 

que va fer tres reunions, la última de les quals va ser el 16 de juliol del 2012. Estic convençut 

que aquesta comissió començarà a treballar i que aconseguirem aquest proper 2016 que les 

ordenances de l’any que estableixin aquest criteris i aconseguir una primera progressivitat. 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

manifesta que fa unes quantes setmanes vaig fer una proposta alternativa al Sr. López en la 

mateixa línea, o sigui d’alguna manera ja haviem comentat el tema. A més, a les ordenances 

fiscals que darrerament es va aprovar ja es contempla el tema de la discapacitat superior al 

33% i la possibilitat de dos trams quan és superior al 65%. També s’ha comunicat i avançat 

que es faria aquesta comissió de tarifació, per tant, el que es diria en dret seria una carència 

sobrevinguda de l’objecte, que portaria a la desestimació de la petició, però votarem a favor. 

El que si m’ agradaria és aclarir alguns conceptes que el Sr. López ha explicat, que crec que 

no son reals o no son certs, quan ha dit que si es passa de 600 euros ja no paga. El 

reglament es va fer al 2014 i el que estem fent ara és la revisió de que es compleixin els 

requisits del reglament, agafant els criteris que ja hi havia en el 1992 i ampliant aquesta quota 

que estava en un moment amb el salari mínim interprofessional i ampliar-la fins als 782 euros 

o sigui en 14 pagues 10.000 euros. Això va ampliar les possibilitats de persones que es 

podien incloure dintre d’aquest límit; és cert que un tant per cent important s’han quedat sense 

el carnet blau, però també que des de el 1992 que no es feia cap revisió, i havia molta gent 

que havia mort, molta gent que havia demanat duplicats i que ara només es compta com a un, 

molts que en els seu moment no teníem la possibilitat de detectar si es donaven o no els 

requisits, i un cop que s’ ha pogut verificar que no es donaven, evidentment se’ls hi ha retirat. 

D’alguna manera nosaltres ja haviem proposat una alternativa i em sorprèn que d’alguna 

manera un cop que ja l’havíem proposat per part del servei de Benestar Social, i per part del 

company senyor Jérez, es porti endavant la proposta. Dit això votarem a favor. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

agraeix el suport de tots els grups en aquesta proposta de resolució, però li sorprèn que a la 

Sra. Martinez li sorprengui que l’oposició faci propostes, més desprès de haver dit que hem 

estat des del 1992 fins 2013, fins que es va revisar el reglament, amb les mateixes normes. 

Ha explicat molt bé el senyor Martínez que anem a crear una comissió de tarifació social que 

el governa de CiU va prometre i que no va tirar endavant perquè no els va interessar. Quan es 

va aprovar el reglament, vam presentar aquestes mateixes esmenes i ens van dir que ja ho 

parlariem. Si no he netés malamente vostés ens proposen ara canviar el reglament en el tema 

del segon vehícle, i és que al final han canviat el vot perquè la resta de l’oposició s’ha posat 

d’acord, i com que el govern té 11 regidors i el ple 27, avui 25, es veu obligat. Vosté va tenir la 

delicadesa de no presentar una esmena a la totalitat, sino que ha intentat negociar, cosa que li 

agraïm, però no es sorprengui que la oposició presenti propostes.  

 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

replica que el que estava fent era una matisació en els continguts que ell havia esmentat 

respecte a que la revisió començava l’any 2015, això posava el reglament,i  l’únic que s’ha fet 

és una ampliació perquè aquelles persones que son grans i no havien pogut fer la revisió 

tinguessin temps per fer-la, però recordem que el reglament és de gener del 2014 i aquest sí 

estipulava la revisió; nosaltres la vam començar a fer al gener - març del 2015, o sigui, no és 

que ens l’ haguem tret ara de la màniga. Per això li he dit que quan al principi ho vam 

comentar, pensàvem que havíem d’ampliar el període de revisió. Un cop ha quedat clar, això 

li he explicat al principi, no hi ha cap element obstatiu perquè arriben a un acord, és més 

estem d’acord des de el primer moment. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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PRECS I PREGUNTES 

 
 

23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ RELATIVA A LES NEGOCIACIONS SOBRE EL FUTUR 

DEL  “CORTE INGLÉS” A MATARÓ.  

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la pregunta 

següent: 

 

“Els últims dies el govern ha emet a traves dels mitjans de comunicació local, la recuperació 
de les negociacions del futur '' El Corte Inglés'' a Mataró. 
 
Les nostres preguntes son les següents: 
 
1. ¿ En quin punt es situen les negociacions amb el Corte Inglés? ¿Amb qui s'ha 
parlat des de l'ajuntament? 
2. ¿Quan vindrà la multinacional? ¿En quines condicions? ¿Què documents s'han 
signat? 
3. ¿Què acords existeixen? ¿De què pressupost parlem? ¿quin projecte existeix? 
4. ¿Pla director a seguir? ¿Terminis del projecte? 
5. ¿ Com esta el tema dels judicis?” 

 

 

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

contesta: a la primera pregunta que des del govern el que hem fet al inici del mandat va ser 

contactar amb els representats del Corte Inglés perquè ens ratifiquessin la seva voluntat de 

mantenir l’aposta per el centre de Mataró, i així va ser, ens ho van ratificar. La reunió la varen 

mantenir directament el senyor alcalde i jo mateixa. 

En quant a la segona pregunta que quan vindrà la multinacional i en quines condicions i quins 

documents s’han signat, dir li que jo no li puc contestar quan vindrà la empresa, crec que no 

és multinacional, però bé, no ho sabem perquè la seva implantació depèn de molts factor que 

no controlem des de l’Ajuntament, com és el pla d’inversió que pugui fer aquesta empresa, i 

una condició que sí que es van deixar sobre la taula, és que estiguin resolts d’alguna forma, 

tancats els recursos judicials pendents sobre el sector. El que sí que li puc dir que és que des 

de l’ajuntament estem treballant per tenir tot a punt perquè quan decideixin iniciar les obres no 
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hi hagi cap entrebanc ni tècnic ni jurídic. Les condicions en que vindrà aquesta empresa, 

evidentment seran les dels concurs públic, que va guanyar el centre comercial i que constava 

en el plec de condicions més aquelles que ells van oferir com a millora, i que totes elles 

estaven recollides en el acte i en els posteriors contractes de adjudicació que es van aprovar 

en el any 2007, en dues fases, el primer el juny del 2009 i el darrer al gener de 2011 amb 

escriptures públiques que estan inscrites en el registre de la propietat.  

Els acords li reitero que son els del concurs públic que van guanyar i que es van adjudicar el 

dia 17 de març de 2007 per PUMSA. Els termes econòmics d’aquest concurs són (amb IVA 

inclòs): 29 milions per adquirir el solar, 2’8M per despeses d’urbanització de l’entorn, 4’5M per 

construcció d’un aparcament públic, 1’3M per preservació del patrimoni i un Canon anual a 

partir del desè any de 120.000 euros cada any; un total de gairebé 38 milions d’euros. A part 

d’això la inversió que tenia prevista el centre comercial per a la construcció de l’edifici posada 

en marxa és d’ aproximadament 140M més. Apart de la quantitat que ja li he dit, no hi ha un 

pla director encara en concret, com comprendrà el Corte Inglés ens ha manifestat la seva 

voluntat de continuar amb el projecte de instal·lar-se a Mataró, però amb una inversió com a 

avanç; el que tenen clar és que no continuaran invertint i gastant diners a la ciutat fins que no 

es retirin o resolguin favorablement tots aquest recursos, alguns dels quals encara queden, de 

forma que no hi hagi cap mena de inseguretat jurídica sobre el planejament urbanístic i el seu 

entorn que pugui d’alguna forma malmetre aquesta gran inversió.  

La cinquena pregunta de com està el tema dels recursos judicials, dir que en relació a totes 

les actuacions que es van portar a terme des de el any avanç del 2007 per el planejament  del 

“Ronda Barceló i la illa de Can Fabregas i Queralt” es varen interposar un gran nombre de 

contenciosos mes de 70, dels quals a dia de avui, encara queden pendents, i que poden 

afectar directament o indirectament al projecte de el Corte Inglés son un recurs presentat l’any 

2008 pel partit de la CUP contra la venda de la parcel·la per part de PUMSA a el Corte Inglés, 

recurs que està pendent de resolució d’apel·lació si be, el que l’ha interposat va demanar la 

suspensió del procediment, suspensió que s’acaba el 14 de novembre de 2015, un segon 

recurs interposat per l’Assemblea Pagesa l’any 2013 contra la modificació del pla general de 

ordenació municipal de la illa de Can Fabregas i de Caralt que va ser el que va possibilitar el 

trasllat de la fabrica, i també contra la modificació de l’article 28 del pla especial del catàleg 

del patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró pel trasllat que es va fer de la nau. Hi ha un 

altre recurs interposat el 2013 per l’Associació de propietaris i afectats de la Ronda Barceló 

contra la modificació del pla general d’ordenació municipal i de la illa de Can Fabregas també 

que va possibilitar el trasllat de la fàbrica i que en relació al planejament de la unitat d’actuació 
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87 de entorns del carrer Biada que està vinculat amb la illa de Can Fabregas i de Caralt. Per 

últim, un recurs interposat, aquest any 2015 per una de les propietàries de l’entorn Biada . 

 

 

24  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DELS ELEMENTS 

REDCTORS DE VELOCITAT A DIFERENTS VIALS DE LA CIUTAT. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“Durant els últims anys s’han anat instal·lant a diferents vials  de la nostra ciutat elements 
reductors de la velocitat dels vehicles que hi circulen, actuacions que d’altre banda compartim 
i en alguna ocasió hem demandat que es realitzés. 
 
Però també hem vist el deteriorament que molts d’aquests elements han sofert durant els 
últims mesos, i el que ens preocupa més és que els desperfectes en ocasions triguen molt de 
temps en ser reparats. Bon exemple del que diem són una mena de pivots que s’havien posat, 
que nosaltres tinguem constància, als carrers Irlanda i Foneria per tal de que els vehicles no 
envaïssin el carril contrari i que han durat en bon estat i realitzant la seva funció molt poc 
temps per no dir dies quedant d’aquests elements a la via només la base. 
 
Desconeixem qui va decidir fer servir aquest sistema per tal d’evitar l’ invasió del carril contrari 
però queda clar que a hores d’ara no estan fent la seva funció; de la mateixa manera hi ha 
una sèrie de bandes reductores de material elàstic i composades per diferents elements a les 
que els manquen parts o bé alguna d’aquestes parts queda agafada al ferm per un sol cargol, 
en resum creiem que no s’està fent el manteniment/substitució  correctes de les mateixes i  és 
per això que presentem el següent Prec: 
 
1.- El servei corresponent de l’Ajuntament de Mataró revisarà que s’estigui fent el correcte 
manteniment i/o substitució dels elements reductors de velocitat instal·lats a diferents vials de 
la nostra ciutat per tal d’assegurar-nos que realitzen la seva funció i no generin cap problema 
als vehicles que hi circulen. Pel que fa als pivots dels Carrers Irlanda i Foneria es procedirà a 
estudiar una alternativa més duradora a la que s’ha fet servir per tal d’evitar que alguns 
vehicles envaeixin el carril contrari.” 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

respon que acceptarà el plec, perquè d’ altre banda, estem totalment d’acord. Sí que es cert el 

que vostè està senyalant, i li volia explicar que, el manteniment i la substitució d’aquests 
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elements reductors de velocitat es realitza per una empresa que està contractada i sempre es 

fa a petició, la qual prové de diferents vies, o be del propi servei municipal, per inspeccions, 

per policia local, detecten que està en mal ús, o bé, per una altre banda, pels avisos que 

rebem de la pròpia ciutadania. 

Quan es detecta, s’avalua si nomes s’ha de reposar aquesta peça que estigui trencada, o per 

una altre banda, si s’ha de substituir tota la banda. I si bé s’han detectat aquests dos punts 

que parla, que es el del carrer Irlanda i Foneria, doncs be li agraeixo que ens ho digui i li 

agrairem que ho comuniqui. Però sí que també li haig de dir, que sí que teníem constància, el 

que com vostè a senyalat el del carrer Irlanda com be sap hi ha un creuament allà, que tenim 

una sortida de pàrking per una banda, per una altre banda tenim un carril autobús i per una 

altre banda també tenim el Mercadona. Li dic perquè vaig anar personalment a veure quin era 

el problema, perquè certament aquestes bandes reductores van durar molt poc, i s’està 

estudiant des del serveis tècnics de posar unes bandes reductores d’un material que en 

primer lloc pugui resistir i que per una altra banda evitin aquest creuament que s’està donant, 

que d’aquí vé el trencament d’aquestes vies reductores. El que és el del carrer Foneria, els 

serveis tècnics estan avaluant fer-la d’obra, però en tot cas també es valorarà quin serà el 

resultat de la instal·lació del carrer Irlanda per acabar posant un material o un altre. 

 

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

replica: agrair a la senyora Moreno que accepti el plec, però hi ja una cosa que sincerament 

no entenc, si ha una empresa que està fent el manteniment i es fa un seguiment, perquè el 

del carrer Foneria portaven mesos des de molt abans de l’estiu, i no sé avui perquè no he 

passat, però ahir estaven encara sense, o sigui, o es fa el manteniment i el seguiment o no es 

fa, i passen coses com al carrer Foneria i insisteixo i agraeixo que accepti el plec però siguem 

una mica conseqüents amb el que realment passa. 

 

 

 

 

 

 



 64 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

PROJECTE CUT (CLINICA UNIVERSITÀRIA TECNOCAMPUS). 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“A l’ordre del dia de la darrera reunió del Patronat del TCM, dins l’apartat “Informacions de la 
Presidència i la Direcció General” es va informar els patrons sobre el projecte de la Clínica 
Universitària del TecnoCampus. 
 
Ja inclús abans de la seva inauguració l’any 2010, el TecnoCampus va ser projectat amb 
vocació de parc tecnològic i d’innovació, per establir una estreta relació entre uns estudis 
universitaris de qualitat i la realitat empresarial de la comarca, contribuint a un canvi de model 
productiu. 
 
Un dels clústers existents a la comarca és el vinculat a la Salut i al Benestar. De fet, Mataró i 
la seva àrea d’influència ja van ser reconeguts com a pol de localització d’alt impacte en els 
àmbits de salut i benestar per la Generalitat de Catalunya. Fruit d’això, el Centre de 
Competències d’Integració, els graus de Ciències de la Salut, de CAFE, d’Infermeria,…  
 
La Fundació TecnoCampus, CETEMMSA (o el que queda de CETEMMSA), Fundació TIC-
Salut, Institut Guttmann, Esteve-Taijín i el Consorci Sanitari del Maresme són els principals 
partners del clúster de tecnologies biomèdiques. 
 
En concret, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) atén una població de 250.000 persones 
del Maresme Central, des de Premià de Mar fins a Arenys de Munt. En salut mental, l’àrea 
d’influència de la institució comprèn un total de 400.000 habitants, tota la comarca del 
Maresme. Compta amb l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena, la Residència Sant Josep, una Àrea de Salut Mental i Addiccions i tres Àrees 
Bàsiques de Salut: Mataró-Centre, Cirera-Molins i Argentona. Ens atreviríem a incloure també, 
dins de l’àrea d’influència a efectes del TecnoCampus, l’hospital de Sant Jaume de Calella, 
així com també l’Hospital de Granollers. 
 
Amb aquests antecedents, s’informa del plantejament d’un centre de formació i pràctiques 
universitàries amb assistència directa a usuaris, clients i pacients, amb licitació a un futur 
partner privat, arrendant a PUMSA un espai del Rengle i amb una inversió prèvia 
d’acondicionament per part del TCM de 1,8MM €. La viabilitat descansaria en la hipòtesi de 
creixement del número de matriculacions en un 7%. 
 
En el context actual de precarietat pressupostària general i de conflictivitat en l’entorn sanitari i 
més concretament respecte al plantejament i al funcionament del Consorci Sanitari del 
Maresme, recentment intervingut per la Generalitat de Catalunya (mal finançament, trasllat de 
l’hospital de Sant Jaume, desviament de pacients cap a centres privats, etc),  des del Grup 
Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, volem conèixer per quin motiu no es considera el 
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CSdM i altres hospitals públics propers com a primera opció formativa i de pràctiques pels 
futurs llicenciats del TecnoCampus.  
 
En conseqüència, el grup municipal de ERC-Moviment d’Esquerres, presenta la següent 
pregunta: 
 
 

1. Per quin motiu opta el Govern Municipal per aquest model de clínica privada, disposant a la 
ciutat d’un hospital potent i comptant entre els partners d’altres projectes al propi CSdM, 
l’Institut Guttmann o inclús l’Hospital de Sant Jaume a Calella o el de Granollers?” 
 

 

El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, respon que 

efectivament el Tecnocampus té com a grans referents moltes d’aquestes institucions que ha 

anomenat el senyor Teixidó, i efectivament, sobre la taula del govern municipal i també la de 

la patronal de la fundació, hi ha la necessitat de trobar una solució al afortunat problema de 

que l’espai és limitat en l’actual edifici universitari, i per sobre dels 3.000 estudiants no podem 

garantir la qualitat del servei i hem de buscar altres opcions. Per tant haurem de invertir des 

de la fundació, no des de l’ajuntament, directament s’entén, i també hem de garantir les 

pràctiques dels estudiants, d’aquí que la idea, sobre tot per a cobrir les practiques en 

fisioteràpia i ciències de l’activitat física i l’esport surti també per a garantir aquesta qualitat de 

practiques buscant una nova activitat assistencial. És un tema molt important ara que el 

TecnoCampus comença a desenvolupar-se més allà dels seus actuals límits, en tot cas, dir-

l’hi que la voluntat d’aquest govern és que aquesta ampliació del servei que es faci d’una 

manera concertada amb els serveis públics que hi han al territori amb la voluntat d’enfortir les 

dues realitat que son la missió principal del TecnoCampus, que són la relació entre el món del 

coneixement i el món empresarial, per tant si es fa, es farà d’una manera concertada amb el 

nostre principal partner en temes de salut, evidentment, el Consorci Sanitari del Maresme, i  

l’alcalde ja s’ ha manifestat que té la voluntat de convocar tant el consorci com els tècnics de 

la fundació TecnoCampus per valorar la cooperació en aquest projecte. També és la voluntat 

de govern i de la presidència del TecnoCampus per la importància que té el projecte. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, contesta que li sembla 

una molt bona orientació cap a les institucions públiques del Maresme en quant a la sanitat 

per considerar-les com a primera opció per aquestes practiques, i com suposo que parlarem 

en punts posteriors, penso i estarem atens per recuperar d’alguna forma l’esperit fundacional 
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de tot el que envolta el TecnoCampus i recuperar també, ja que em dona la impressió que en 

alguns moments sembla que s’estigui perdent el control públic sobre totes les iniciatives que 

formen part d’aquest gran conglomerat. 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LA FESTA AL CEL. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“Segons l’ordenança municipal de civisme actualment vigent, a l’article 9, punt 1, parlant de 
contaminació acústica, es diu textualment: "es prohibeix que les activitats i els emissors 
acústics, mentre duguin a terme la seva activitat, superin els valors límit d’immissió i emissió 
establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de contaminació acústica, de la Generalitat de 
Catalunya". 
 
L’apartat 1.2, sobre els aparells o instruments acústics o musicals, al seu subapartat b) diu: 
"l’autoritat municipal pot autoritzar, amb els límits i condicions adients, actes concrets a la via 
pública o en locals privats que, pels seus valors culturals, socials, lúdics, religiosos o 
tradicional, puguin sobrepassar temporalment els límits del soroll admissibles en condicions 
normals". 
 
Com sabem, el passat mes de setembre va tenir lloc a Mataró la segona edició de la Festa al 
Cel. Aquest esdeveniment va comportar que avions supersònics sobrevolessin la nostra ciutat 
durant la setmana del 21 al 27 de setembre. 
 
Molt probablement, aquests aparells van sobrepassar amb escreix els límits d’immissió i 
emissió establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, amb la qual cosa, és pràcticament segur 
que l’ordenança municipal de civisme, pel que fa, com a mínim, a la contaminació acústica, es 
va vulnerar. 
 
Per tot plegat, el grup municipal d'ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA. És conscient el govern municipal que a la Festa al Cel es pot haver vulnerat 
l’ordenança municipal de civisme? 
 
SEGONA. Si fos així, té previst el govern municipal obrir cap expedient sancionador contra els 
aparells que van vulnerar els límits d’immissió i emissió als quals fa referència la Llei 16/2002? 
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TERCERA. Pel que fa a la contaminació mediambiental, es van superar els límits establerts a 
l’ordenança? 
 
QUARTA. Hi ha un informe de l’ impacte mediambiental que la Festa del Cel provoca a la 
nostra ciutat? Si és així, sol·licitem tenir-lo. Si no és així, per què no s’ha elaborat?” 
 

 

El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, exposa, respecte 

la pregunta sobre la ordenança de civisme i la llei, que dins d’aquesta llei estatal hi ha una 

excepció, que contempla els diferents espectacles estatals, o de oci, que es considerin 

d’interès, tant per la ciutat o per la província, que fa que es pugui superar aquests límits de 

soroll, per tant hi havia autorització com de fet hi ha altres activitats a la nostre ciutat o d’altres 

ciutats, per poder superar aquests límits. Després respecte a l’impacte mediambiental i per 

tant, no es van mesurar, perdoni no li he dit, respecte els informes d’impacte mediambiental, 

tots els informes que s’han fet de la festa del cel estan penjats a la web municipal, i abans 

vostès van tenir una còpia i no hi havia, i no es va fer, un informe de impacte mediambiental. 

Dit això, la voluntat d’aquest Govern és que s’hi poguéssim fer que la festa del cel contaminés 

menys tant acústicament com a nivell mediambiental, ja ens agradaria, però entenem que es 

difícil per la natura d’aquest espectacle. Però també voldria recordar la gran valoració que va 

tenir sobretot pels assistents  per sobre de 8 respecte si els havia agradat la festa, per sobre 

del 90%, els assistents que van dir que repetirien, per tant, això és el que hem de posar a la 

balança i intentarem treballar perquè es contamini els mínim possible, tant acústicament com 

mediambiental amb els límits que té un espectacle d’aquesta naturalesa. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa diu que aquesta autorització suposo que ens la podrà fer arribar 

el nostre grup municipal, m’imagino que es pot superar els límits de contaminació acústica i 

mediambiental permesos per la llei. Espero que ens ho envíi i després, si bé és cert, que la 

ciutadania majoritàriament ha acceptat això, en temps dels romans, també acceptaven les 

festes de gladiadors i això es va superar. Per tant, crec que en aquest moment aquesta festa 

contamina una ciutat que, li torno a repetir, és una de les més contaminades de Catalunya, i 

això sembla que vostès no s’ho prenen seriosament. Estic absolutament convençut que no és 

cap favor a la ciutadania ni a la seva salut, que aquests avions estiguin una setmana fent 

practiques pel nostre cel contaminant d’una manera important el nostre ja contaminat cel. 
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En el seu Govern, hi ha un regidor que és metge i que ens ho podria dir perfectament, per 

tant, els agrairia que aquest impacte mediambiental que vostès no han fet, que el facin i 

l’elaborin el més aviat possible, perquè així demostrarem que el que estem dient nosaltres 

aquí, és absolutament cert, i que per tant la ciutadania no es mereix que un espectacle acabi 

contaminant i malmetent l’aire que es respira. 

 

 

27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LES MESURES PER SANCIONAR LES 

ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES QUE TENEN 

IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

“Al Ple de 16 de febrer de 2014, aquest grup municipal conjuntament amb el grup municipal 
socialista i el grup municipal de CIU vam presentar conjuntament una proposta de resolució 
que tenia per objecte endegar mesures per sancionar les entitats financeres i altres grans 
empreses que tenen immobles permanentment desocupats. Però no només es pretenia 
sancionar a qui tingui pisos desocupats, sinó que es recollien altres acords que relacionem a 
continuació: 
 
Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals d’acord amb la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta proposta de resolució, amb 
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
Segon.- Elaborar i aprovar un nou Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament 
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació 
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007. 
 
Tercer.- Elaborar i aprovar programes d'inspecció, a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del 
encreuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, 
o bé realitzant una inspecció física des de l'administració. 
 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d’acabar 
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amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent 
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de 
la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un 
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme 
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 
 
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal com 
determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat 
no s’ha produït l'ocupació de l'immoble. 
 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre accions en aquest àmbit 
amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes 
catalanes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de Mataró, a la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró i a les 
diverses associacions veïnals de la nostra ciutat.” 
 
Atès que, segons les nostres informacions no s’han endegat cap de les mesures 
contemplades en aquella proposta de resolució, aprovada per unanimitat, és per la qual cosa 
el grup municipal d'ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA. Quines mesures ha engegat el govern per tal de garantir el dret a l'habitatge de la 
població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
SEGONA. S’està treballant en l’elaboració d’un nou Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzant el 
planejament existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la 
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 
18/2007? Si no és així, per què no s’està fent? 
 
TERCERA. S’està treballant ja en l’elaboració de programes d'inspecció, a fi de detectar, 
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. (Aquesta 
tasca es pot fer a través del encreuament de dades en disposició de l'administració i 
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de 
l'administració). 
 
QUARTA. S’hi han instruït procediments administratius contradictoris on es determinin, 
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació? Quants? Si no se n’han fet, a 
què espera el govern a complir amb el mandat de la resolució aprovada el 16 de febrer de 
2014? 
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CINQUENA.- S’ha procedit a imposar alguna multa coercitiva, tal com determina l’article 113.1 
de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït 
l'ocupació de l'immoble? 
 
SISENA.- S’ha iniciat cap procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la 
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.? 
 
SETENA.- Si, tal com sospitem, no s’han dut a terme cap dels acords aprovats per unanimitat 
en aquella proposta de resolució, té previst el govern actuar d’una vegada, o pensa deixar en 
el llimbs de l’oblit aquella proposta de resolució? Si la resposta és afirmativa, quin calendari té 
previst?” 
 
 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

exposa que, com s’ha anat explicant en diferents comissions informatives i en la comissió dels 

desnonaments, és evident que una de les prioritats d’aquest Govern, és se’ns dubte complir 

amb els seus compromisos, dels quals estan un conjunt d’accions i estratègies, basades en 

resoldre les necessitats d’habitatge. El primer que es va fer, és constituir el 23 de gener del 

2014 la comissió d’habitatge, d’aquesta van sortir les línees estratègiques del 2015-2016, 

basades en tres punts: 

 -Facilitar l’accés de l’habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua. 

 -Vetllar per la conservació, i la millora del parc d’habitatge de Mataró. 

 -Centralitzar tota la informació sobre l’habitatge, perquè tal i com s’estableix en el 

document citat, qualsevol política orientada a l’habitatge li és imprescindible disposar del 

coneixement precís de tot allò del que esta associat, per tal de saber que és el que tenim, 

com ho tenim, que no tenim i com ho hauríem de tenir. 

Com vostè sap, l’aplicació de la Llei del 2007 i el Decret Llei del 2015 que establia el 

Reglament del Registre d’ Habitatges Buits, va donar tot un conflicte legislatiu que encara està 

vigent, malgrat això, nosaltres hem demanat a l’Agencia Catalana de l’Habitatge que ens 

faciliti els informes sobre l’habitatge buit que tenien respecte a Mataró i l‘hem comparat amb 

els que nosaltres teníem en el Consistori. 

Tot això, ha donat que identifiquéssim un total de 3.400 propietaris de pisos buits, 2544 dels 

quals corresponen a propietaris físics i 867 a propietaris jurídics, d’aquests, en realitat 573 

corresponen a bancàries, la resta son d’altres tipus, 74% con ja es va comentar en la comissió 

informativa estan en mans de particulars, i són les malmeses administracions locals 

infradotades de recursos les que al ser les més properes a la ciutadania reben en primera 
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instància el impacte social d’aquesta problemàtica. Com he dit, la llei del 2007 i a la seva 

Reforma del 2011 que sí que donava la possibilitat de sancionar no determinava si aquesta 

competència era o no de l’administració, i això ha portat a molts problemes,  fins i tot en el 

decret Llei del 2015, que no s’ha desenvolupat ni del 2007 que no ha hagut desenvolupament 

reglamentari, no ha determinat com s’han d’imposar aquestes sancions. 

Si, va donar una certa esperança la Llei 24/2015 que facilitava la imposició de sancions i la 

cessió per lloguer social, ja ens han avisat que dintre d’un parell de mesos faran un recurs de 

inconstitucionalitat davant de la mateixa, per tant la configuració d’un impost, d’una taxa o 

d’una sanció presenta diversos dubtes. Malgrat això aquest consistori en les ordenances fiscal 

que es van aprovar fa poc, articulava un recàrrec del 50% a la quota líquida d’aquells 

immobles d’ús residencial que es trobessin desocupats. Esmentar doncs, que sí s’han iniciat 

aquests procediments sancionadors, però nosaltres hem vetllat més pel tema de la 

negociació, i la sanció com a última ràtio, perquè si bé es cert que algun dels ajuntament han 

iniciat diverses actuacions contra els titulars d’immobles desocupats i molts especialment 

contra entitats financeres i empreses immobiliàries no és fàcil precisar les bases jurídiques 

sobre les que estan fonamentades. Perquè es barreja generalment el concepte sanció, 

inspecció i multa, el que violenta, sense cap dubte el principi de legalitat, de taxativitat i 

seguretat jurídica i que ha portat al Tribunat Superior de Justícia de Catalunya a desestimar 

moltes d’aquestes resolucions; igualment, vam establir tot un seguit d’accions que ha donat 

com a resultat 5 o 6 expedients via denuncia de particulars que s’han tramitat, també haig de 

dir que vam tramitat 23 requeriments a les entitats financeres amb habitatges desocupats i 

que en aquest moment hem rebut 11 respostes dels mateixos pendents d’estudi i resolució. 

Hem aconseguit, però, molt més que altres administracions que han actuat únicament i 

exclusivament per la via de la sanció o del requeriment o de les taxes. A Mataró hem 

aconseguit a dia d’avui 51 pisos de lloguer social de les administracions, via negociació, però 

torno a dir, això no vol dir que nosaltres no estiguem disposats a aprovar una ordenança que 

faciliti la imposició de sancions, però evidentment, necessitem una certa seguretat jurídica. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, reitera la necessitat d’informar abastament de totes les accions 

que vostès fan perquè hi ha una comissió, però més enllà de la comissió que hi ha per a la 

prevenció de desnonaments, hi ha una preocupació certa de la ciutadania que afecta a 

multitud de persones, jo encara veig que la plataforma d’afectats per l’hipoteca està activa per 

tant el problema no s’ha acabat. Jo el que li agrairia a banda d’enviar-me tota la documentació 
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i espero que la faci extensiva a tots els grups municipals, és que parlem on hem de parlar 

d’aquests temes perquè a mi em resulta molt interessant saber en quina situació es troben els 

temes. Jo no he dit, i suposo que vostè no la interpretat així, que no es faci res, si no 

simplement que hi ha una sèrie d’acords en la proposta de resolució aprovada el 2014 que no 

s’han complert i torno a insistir en la necessitat de la negociació d’un nou pla municipal d’ 

habitatge, que el van aprovar vostès, no és una cosa que jo m’estigui inventant, la va aprovar 

evidentment el seu partit, en el govern anterior la va aprovar el partit socialista i conjuntament, 

van presentar aquesta proposta, que nosaltres vam presentar, i s’hi van afegir vostès, per 

tant, necessitem parlar d’aquest tema totes les vegades que siguin necessàries. Vostè ha dit, 

que les multes serveixen nomes per coaccionar d’alguna manera, son coactives, i jo soc molt 

mes partidari evidentment de la negociació, però una cosa sense l’altre no funciona. 

M’agradaria molt, que el més aviat possible convoqués la comissió per la previsió dels 

desnonament i podem debatre sobre aquests i altres temes que crec que ens interessen a mi i 

a la resta de la ciutadania. 

 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

informa que la comissió dels desnonament la van tenir l’altre dia, i bé, vaig intentar explicar tot 

i a vegades em diuen que xerro massa. Ja sap vostè que li facilitaré tota la documentació, i li 

informaré com ho fet fins ara en les comissions informatives i de desnonaments tantes 

vegades com vostè desitgi. 

 

 

28  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA REDACCIÓ DELS PLECS 

D’ADJUDICACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

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

presenta el prec següent: 

 
“En els últims mesos hem vist com hi ha hagut problemes i retards en l’adjudicació de 
diferents serveis de venda, restauració i oci a la nostra ciutat. El moment que potser més va 
cridar l’atenció va ser el de l’adjudicació de les guinguetes de les platges de Sant Simó i El 
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Callao que es va haver d’ajornar en el temps i que va estar a punt de quedar desert amb unes 
conseqüències negatives per la temporada de platja de 2015.  
 
Però veiem amb preocupació que els problemes no han estat puntuals, ni lligats a les 
peculiaritats d’un concurs singular com és al que ens referíem amb anterioritat, si no que 
continua havent-hi problemes amb l’adjudicació d’aquest tipus de serveis com ha succeït 
recentment amb les parades de castanyes que a molts mataronins i mataronines ens ha 
sorprès el retard amb el que s’han instal·lat. 
 
És per aquest motiu que presentem el següent Prec: 
 
-El Govern Municipal informarà sobre la situació temporal i legal d’aquest tipus 
d’adjudicacions i prendrà les mesures necessàries per tal de que es tingui la previsió  
temporal necessària  per tal de que no es torni a repetir la situació viscuda aquesta any en 
anys propers.” 
 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, 

manifest que el prec tal i com l’ha formulat li acceptem. Té raó pel que fa a les castanyes que 

és d’alguna forma, el que li puc explicar jo perquè ja era regidora del servei de llicències, en 

concret tota la tramitació va provocar que es poguessin donar les autoritzacions 12 dies més 

tard que l’any passat, nomes 12 ja hi estem treballant a fi de que es pugui rescabalar d’aquest 

temps als adjudicataris. El que sí que li puc dir, és que jo he demanat al servei, que respecte 

d’aquestes autoritzacions que es fan periòdicament és a dir, cada any les mateixes, pel que fa 

el servei de llicències el que tramitem, des del pla d’usos de la platja a l’estiu, que inclou les 

guinguetes, les castanyes, els arbres, les flors del dia de tots sants, els palmons per setmana 

santa i algunes que ja son periòdiques i que es fan cada any, fem un calendari que es pugui 

preveure el temps d’antelació que s’han de començar a tramitar-se els expedients i que quan 

tinguem aquesta programació feta seran informats degudament tots els grups perquè tinguin 

coneixement a la propera comissió informativa que tenim fet això  

 

 

 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

RETARD EN LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA ALS CASTANYERS. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El 24 d’octubre passat, amb 15 dies de retard respecte al calendari habitual d’altres anys, els 
castanyers varen poder iniciar la clàssica activitat de venda de castanyes pròpia d’aquestes 
dates. Evidentment les seves vendes se’n veuran ressentides i més encara tenint en 
consideració que la llicència s’ha atorgat només fins el 30 de novembre. 
 
El Departament de Llicències argumentava en els mitjans de comunicació que s’havien vist 
desbordats per les baixes laboral i “altres causes internes”. La responsable política d’aquesta 
àrea, la Sra. Núria Calpe, va referir-se també a les baixes laborals per explicar aquest retard 
en la concessió d’unes llicències recurrents cada any i justament per aquest motiu, amb una 
aparent manca de dificultat  tècnica per a la seva tramitació. 
 
En aquests darrers temps hi hagut dificultats i polèmiques, algunes d’elles més sèries 
relacionades amb aquesta àrea (les guinguetes de l’estiu passat) o altres que han passat més 
desapercebudes (casetes de petards i altres) en que la llicència s’ha concedit dins de terminis 
però apurant fins al darrer moment.  
 
Aquests indicadors semblen un senyal d’alarma que alguna cosa no funciona correctament i 
que probablement cal buscar en “les altres causes internes” a les que es referien des del 
Departament, que no pas a les baixes laborals, com al.legava la regidora. Causes, en la 
nostra opinió, directament relacionats amb els canvis organitzatius impulsats pel govern 
anterior en aquest servei, o amb la manca de coordinació en l’organització de diferents 
activitats, per part de diferents serveis, a la Via Pública. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta: 
 
1. Quines són, en la seva opinió, aquestes altres causes internes? Tenen a veure amb els 
dràstics canvis organitzatius que s’han produït aquests darrers anys a aquest departament? 
2. Com s’han vist afectats els terminis de concessió de la resta de llicències? 
3. Quines mesures urgents tenen previstes per solucionar el tema?” 

 

 

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

que és cert que el departament de llicències en els darrers anys va patir una sèrie de canvis 

en la seva organització, es va jubilar la persona que era el cap, es va buscar un substitut, i 

desprès van haver-hi altres canvis. Des de que estic al front com a Regidora d’urbanisme, que 

inclou d’alguna forma aquests serveis de llicència, ens hem trobat amb dificultat, si bé, 

segurament com vostè diu, el fet de que hi hagi baixes laborals dins d’un servei no tindria 

perquè afectar en els ciutadans i amb això estic absolutament convençuda, l’Administració té 

l’obligació de donar els serveis amb independència dels seus treballadors, però algunes 
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vegades ens trobem amb aquests imponderables. El que no puc fer, no tinc competència ni 

coneixement, es posar-me a dictar decrets ni a donar permisos que això correspon 

evidentment a les persones que treballen a l’ajuntament, no pas a la regidora, em guardaria 

prou, en posar-me per sobre de la gent que treballa a la meva casa, dit això, és cert que hem 

hagut d’estudiar, quina era l’organització que tenim dins d’aquest servei i fer-ne canvis, i he de 

dir, que de moment el que hem fet és buscar un substitut del cap de servei perquè crèiem que 

feia falta una persona que tingues segurament una sensibilitat diferent respecte de les 

tasques que tenia encomanades com a cap de servei i per tant, el que intentaré és organitzar-

lo perquè no es torni a donar aquestes disfuncions, també aprofitant que fa poc s’ha 

incorporat el Cap d’Àrea el Sr. Vallhonrat, i que per tant ens ajudarà amb el perfil tècnic que 

té, a muntar el servei d’una forma adequada. 

Respecte de la concessió de les castanyes, com vostè ja ha posat de manifest, i que jo ja he 

contestat en el prec del Sr. López anterior, el que farem evidentment, estem ja elaborant 

l’informe per poder justificar aquesta ampliació de termini més enllà del que està concedit, la 

concessió per poder pal·liar els prejudicis que hagin sofert, amb aquest retard de 12 dies en 

l’atorgament dels permisos. Donant resposta a la pregunta número dos no em consta que 

s’hagi vist afectada la tramitació de les llicències ordinàries, almenys no he rebut cap queixa i 

crec que han pogut sortir totes dins de la normalitat, i com ja li he dit, ara que ja tenim tot el 

personal incorporat contestant a la tercera pregunta, el que farem és procurar tenir el servei 

degudament estructurat. M’agradaria poder incorporar més gent, malauradament, sabem que 

passa amb les places de l’ajuntament, que no podem crear-les així com així, perquè estic 

d’acord amb vostè com ha dit abans que aquest és un servei molt important per un 

ajuntament que el que vol és potenciar l’activitat econòmica de la ciutat. 

 

 

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

intueixo que és un primer redreçament, amb això que comenta en quant a l’organització 

interna del departament, també doncs, estic d’acord en buscar alguna mena de compensació 

pels castanyers perquè puguin recuperar almenys parcialment una part de l’activitat dels dies 

que no han pogut treballar, i llavors també comentar-li que també m’ha semblant brillant 

l’argumentació inicial referint-se a la situació del departament de llicències com una cosa que 

s’ha trobat, insisteixo, em sembla una resposta brillant. Venint del seu propi govern, no pot 

al·legar que és una cosa que s’ha trobat, sinó que continua l’activitat del propi govern. 
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30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

DIFUSIÓ DELS ACTES DE LES ASSOCIACIONS. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Un dels principals actius de la nostra ciutat és el seu teixit associatiu, el gran nombre i varietat 
d’associacions que duen a terme multitud d’actes i activitats, desenvolupant una tasca 
integradora i transversal i, en definitiva, enriquint la ciutat. 
 
Per donar a conèixer els seus actes i activitats, aquestes associacions utilitzen les xarxes 
socials, els seus webs i principalment, la cartelleria en paper: els cartells enganxats amb cinta 
adhesiva a part interior de comerços (mai a les façanes ja que és prohibit per ordenança) i 
també a les cartelleres municipals. A Mataró disposem de 12 cartelleres municipals, és a dir, 
aproximadament una cartellera per a cada 10.000 habitants. No cal dir que és una quantitat 
clarament insuficient. 
 
Una associació ens va presentar una queixa perquè fa tres setmanes: un operari del servei de  
neteja havia arrencat cartells correctament enganxats de la zona de la Riera, cartells que 
anunciaven actes que encara s’havien de produir. També hem detectat que les cartelleres 
municipals són netejades regularment i s’hi arrenquen periòdicament els cartells, sense 
discriminar si anuncien actes que encara s’han de fer. 
 
Al Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 
D’ESQUERRES pensem que el que cal precisament és donar la màxima publicitat als actes i 
activitats de les associacions de Mataró tot facilitant-ne la seva difusió, i per tant formulem les 
següents preguntes: 
 
1. Es té constància i, de tenir-ne, amb quin criteri s’autoritza al servei de neteja per retirar 
cartells de la via pública correctament enganxats anunciant actes que encara no han tingut 
lloc? 
 
2. Té intencions l’ajuntament d’incrementar substancialment el nombre de cartelleres, tal i com 
suggereix l’art. 36 del Reglament de participació ciutadana? I en quines dates les instal·laran? 
 
3. Es té constància, i en cas afirmatiu, quines mesures s’han pres o expedients sancionadors 
s’han incoat quan el propi ajuntament vulnera, a l’hora de fer publicitat d’un acte, l’Ordenança 
general de residus urbans i neteja viària o l’Ordenança Municipal Reguladora de la Publicitat? 
I si s’han incoat expedients, és l’ajuntament que sanciona el propi ajuntament? 
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4. Quants expedients sancionadors s’han incoat a les entitats bancàries que, des de fa molts 
anys i de forma reiterativa, incompleixen sistemàticament les dues ordenances citades 
anteriorment?” 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

respon que no té constància d’aquest fets que comenta d’aquest associació, i que haguessin 

retirat en principi cartells que estiguessin correctament enganxats, però coincidim que si això 

s’ha donat, que pot passar, una altre cosa és que no tinguem constància i en aquest cas que 

hagi estat un desencert. Preguntant als responsables municipals del serveis de neteja 

respecte el criteri que es fa servir per netejar aquestes cartelleres, dir-li que no hi ha un criteri 

excepte en quant a la realització de neteja que es fa prèviament quan hi ha períodes 

electorals, justament es fa aquesta neteja prèvia perquè es pugui enganxar amb normalitat i 

correctament tot el que son temes d’anuncis de campanya electoral, per tant coincidim que si 

s‘ha produït el fet que vostè estava dient, no respon a un criteri de neteja i que entenem que 

ha estat una incidència puntual i que d’aquí en endavant intentarem corregir. 

Sobre si tenim per part de l’ajuntament intenció d’incrementar substancialment el nombre de 

cartelleres, sí, ja li confirmo que tenim intenció de fer-ho d’acord a l’article que vostè ha 

mencionat, 36 del reglament de participació ciutadana i en el temps que vostè deia, que ho 

faríem, sí que li diem que serà en aquest mandat, d’acord, per tant, d’una altre banda, 

comentàvem també si teníem constància si en el propi ajuntament haguessin infringit aquesta 

ordenança, doncs no, no tenim constància que això s’hagi produït. 

Com he dit a la primera pregunta que vostè diu, no significa que això no s’hagi produït, si fos 

el cas que el propi ajuntament, doncs, fes incorrectament aquesta enganxada, llògicament 

posarien en coordinació tots els serveis perquè aquesta situació que entenem kafkiana, que 

sigui el propi ajuntament que tingui que sancionar al propi ajuntament, no es produeixi, per 

una altre banda, respecte l’ incoació d’expedients d’entitats bancàries li haig de dir que 

aquesta regidoria no en té constància de que s’hagin incoat cap expedient sancionador de 

cap entitat bancària atès de que no hem rebut cap denúncia per part dels ciutadans que no 

han detectat en aquest cas incompliment. Dit això el que sí que li volem dir, és que, anunciem, 

que és la voluntat del govern que a partir, durant aquest 2016 es posi en marxa un pla 

municipal d’inspecció d’espai públics, justament amb l’objectiu de poder contribuir amb un 

espai públic de qualitat a través de la garantia del compliment efectiu de les ordenances 

municipals que afecten a aquest espai públic.  
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que es queda més 

tranquil sabent que no hi ha ordres per part de l’ajuntament de retirar cartells; agraeix també 

que hi hagi disposició per instal·lar més cartelleres per tal que les associacions de Mataró 

pugui fer més propaganda dels seus actes, i l’únic que li demanaria és que no ho deixi pel 

final del mandat, i el punt 3 respecte que no teniu constància, jo n’he vist de cartells mal 

penjats amb el logotip de l’ajuntament cada any, per les santes hi ha una pancarta, hi ha 3 

pancartes al cap d’ amunt de la riera, que creuen la riera, cosa que està totalment prohibida 

per l’ordenança, cosa prohibida tanmateix en un decret que fa per l’ocasió d’aquestes 

pancartes, i no és així, jo mateix, li vaig comunicar a l’estiu de l’any passat, i aquest ja ha 

tornat a passar aquesta situació, i llavors la gent, potser no està prou en la col·laboració que 

vostè demanava, en quant a denunciar aquest tipus de coses, perquè jo mateix ho vaig fer al 

seu moment i no vaig tenir cap resposta, al contrari, ho han tornat a fer. 

En quant al 4º punt, deia que no ha rebut cap denúncia ciutadana però l’ajuntament compte 

amb un servei d’inspecció i jo ho sé perquè hi ha associacions que han penjat cartells de 

manera incorrecta a les façanes i s’ha denunciat, jo mateix vaig demanar permís per penjar un 

cartell per la consulta del 9N i em van denunciar amb uns 400 €, però el cas és que Mataró 

està farcit d’entitats bancàries que incompleixen l’ordenança de publicitat exterior, entitats 

que, fa poc han fet públic els seus beneficis de milions aquest any, i jo li recomanaria passejar 

per Mataró aquí mateix a la cantonada, sortint de l’ajuntament, hi ha una entitat que té un vinil 

que ocupa més d’un 30% del vidre, el que no entenc es perquè hi ha una focalització de les 

sancions cap a associacions i en canvi les entitats bancàries que és un altre tipus d’entitat i de 

la quals no estem orgullosos a Mataró, amb aquestes entitats no se’ls hi fa res. 

 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

replica que les ordenances estan per complir-les tothom, sense distincions, siguin qui siguin 

els que la puguin infringir, per tant estaré atenta de que es compleixi per part de tots les 

ordenances i que tinguem aquest espai públic de qualitat que dèiem i per això em torno a 

comprometre novament que potenciaré en aquest cas, aquest pla municipal d’inspecció 

perquè justament, no succeeixi els casos que vostè està senyalant. 
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31  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS ACTES 

INSTITUCIONALS I ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN PER AQUEST 

AJUNTAMENT EL DIA DE LA CONSTITUCIÓ EL PROPER 6 DE 

DESEMBRE DE 2015. 

 

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Como todos sabemos el próximo día seis del mes de diciembre será el día en que 

celebramos que fue aprobada en Referéndum la Constitución española; fue un 06 de 

diciembre del año de 1978. 

 

En Cataluña fue aprobada por el 90,46% de los ciudadanos que ejercieron su derecho a voto. 

 

El Presidente de la Generalidad de Cataluña en esas fechas, el molt Honorable Josep 

Tarradellas, recomendó encarecidamente a todos los catalanes y por ende a todos los 

españoles que se votaran que SÍ, sí a la Constitución del 78. 

 

Desde entonces la Constitución ha servido para que España se modernizará y emprendiera 

su destino junto al resto de naciones democráticas del mundo.  

 

Más tarde España recorrió  el largo camino necesario para su aceptación por todos los 

estados miembros de la Comunidad Europea y, culminar con su ingreso en ésta.  

 

España, actualmente como miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea tiene  los 

privilegios y  las obligaciones que comportan pertenecer ésta. Obligaciones, una de ellas, el 

respeto a las Leyes de cada Estado miembro; en nuestro caso sería el respeto a la 

Constitución española.  

 

Por contra entre otros muchos privilegios; tenemos una moneda única, el euro, que nos une a 

todos los europeos sin mediar frontera alguna. 
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La Constitución durante su historia ya ha tenido que soportar un golpe de Estado, el 23 F. 

Pero todos los demócratas de España, los demócratas que respetamos la Constitución, 

porque para ser demócrata hay que respetar la Constitución; aguantamos ese envite y la 

hicimos más fuerte por si hubiera que aguantar más retos antidemócratas en el futuro. 

 

Sr. Alcalde son por estas razones por las que le rogaría que informase a este Pleno, por los 

actos que el Ayuntamiento de Mataró tiene programados para agasajar a la Constitución el 

próximo día seis de diciembre del 2015 y si tiene pensado actos que involucren a la sociedad 

civil de Mataró.” 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa: moltes gràcies Sr. Paramès, comunicar-

li què el govern treballa per l’organització dels actes entorn a la constitució espanyola complint 

els acords d’aquest ple, i què el que si que és veritat és que enguany s’ha de vigilar molt 

perquè podem tenir una interferència en la campanya electoral, però estem segurs que 

sabrem sortejar aquesta circumstància i properament comunicarem quin és finalment l’acte 

que s’organitza per fer el compliment d’aquest acord del ple. 

 
 

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  pregunta: ¿Entonces porque, Sr. Alcalde entiendo que a fecha de hoy no hay 

programado ningun acto? 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica que efectivament el govern treballa en 

l’organització d’aquest acte i que l’organitzarà donant compliment als acords del ple. 

 

 

32  - PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA SOBRE 

EL DESTÍ DE L’IMPORT D’ASSIGNACIÓ GRUP MUNICIPAL. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta el prec següent: 
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“Segons la Moció d’Alcaldia sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors, moció 
que regula els acords de la corporació per l’organització municipal pel present mandat de data 
3 de juliol de 2015, en l’apartat VUITÈ del mateix on es recull les percepcions per grups 
municipals degudament constituïts i segons l’article 77.3 de la LBRL, exactament en el 
redactat constata l’import fix per grup municipal de 21.438,67 euros/any, més una quantitat 
variable producte de multiplicar un mòdul de 3.062,67 euros/any per membre dels 
components de cada grup. 
 
Seguidament específica que els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per 
la candidatura per la qual  es van presentar a les eleccions locals, quedaran com a regidors 
no adscrits a cap grup polític municipal. Aquests regidors de conformitat amb el que estableix 
l’article 50.7 de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, no percebran cap assignació 
com a grup, sense perjudici dels econòmics que el puguin correspondre com a regidors. 
 
Atès que ha passat a ser regidora no adscrita i que la quantitat per assignació d’un import de 
3.062 euros per membre a l’any que han de rebre els grups municipals, no serà satisfet al 
grup al que jo pertanyia, o si més no, no en tota la seva totalitat, i atès que aquesta partida 
estava inclosa en el pressupost com a despesa prevista. 
 
Atès que s’estan elaborant el pressupostos municipals per a l’exercici 2016 i en tant es pugui 
tenir en compte,  
 
SOL.LICITO: 
 
La voluntat del Govern perquè l’ esmentada quantitat de 3.062 euros, o la part que en 
qualsevol cas correspongui, es derivi amb un traspàs als comptes de la partida de serveis 
socials, perquè dita quantitat es destini a ajuts de màxima urgència i a criteri del mateix 
Ajuntament. 
Hem de ser conscients que tot import que es destini a aquesta àrea, amb la situació 
econòmica tan critica que pateixen nombroses famílies, malauradament no serà suficient, 
però si crec  que podrà ajudar en les situacions i casos més greus que puguin sorgir en 
moments determinats.”  
 
 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa: tant l’acord del ple 

del 8 de juliol com l’article 69 del Reglament Orgànic Municipal determinen que els grups 

municipals degudament constituït tindran dret a percebre una assignació per despeses de 

funcionament i, haig d’aturar-me, en despeses de funcionament. 

Es tracta doncs, d’una assignació finalista, que es gasta, es destina en funció de les 

necessitats de funcionament dels grups, no és un estalvi. No podem tractar-la com un estalvi i 

no és per aquesta via que hem de generar recursos socials, igualment podríem parlar de les 

dedicacions no exclusives de portaveus de grups, és a dir, no podem entendre que la no 

producció d’aquesta despesa és un estalvi, per tant entenem que no podem atendre la 

sol·licitud concreta de destinar aquests imports anuals per membres del grup municipal, 
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perquè és una subvenció finalista i si el grup municipal té una necessitat, es cobreix, i si el 

grup municipal no la té o aquesta és inferior, no es cobreix. Ja dic, la despesa de serveis 

socials s’atendrà, però no per aquesta via, perquè aquesta via és finalista i no podem destinar 

diners d’una cosa per un altre. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, replica que l’explicació que dona el 

Regidor dient que això, que aquesta partida tenia que anar per una finalitat, a mi em sembla 

personalment un despropòsit, és una quantitat que ara, sí que hi ha un estalvi, sí que existeix i 

a mi m’hagués agradat que aquesta voluntat que diu el govern que té, de primer les persones 

en aquest petit gest, s’hagués donat.  

 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, replica que si no hi ha una 

destinació, no es pressupostarà. Aquest és el problema, si no hi ha una funció no es 

pressupostarà. 

 

 

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA PER 

LA MILLORA DE L’ESTAT DEL PARC DEL PALAU, LA SEVA NETEJA I 

CONSERVACIÓ EN SUPORT DELS VEÏNS DEL PALAU. 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la pregunta següent: 

 
“Exposició 
És competència del Govern Municipal la neteja dels parcs i la conservació dels mateixos, 
plantejant, organitzant i coordinant els sistemes d’operativitat necessaris i adients per a la 
prestació eficaç del servei; en cas que aquests serveis els presti una empresa subcontractada 
ha de fer el seu seguiment i supervisió. 
 
“3.6 Descripció de la situació mediambiental: “L’àrea d’intervenció presenta una trama urbana 
compacta i amb pocs espais lliures o zones verdes (i els pocs existents mostren un cert estat 
de deixadesa i brutícia)”. Llegint aquest paràgraf extret del Projecte de Millora Integral dels 
barris Rocafonda-El Palau de l’any 2007, “es pot afirmar que els pocs espais verds existents 
continuen mostrant un cert estat de deixadesa i brutícia”, es pot dir que aquest seria l’estat en 
el qual es troba en l’actualitat el Parc del Palau, havent-hi passat 8 anys. 
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El Parc del Palau presenta un estat de deixadesa que cal solucionar. Ja fa temps que els 
veïns passegen per un parc on els serveis de jardineria, neteja i conservació que es presten 
són els mínims. 
Només cal fer una passejada pel Parc i hom pot observar. 
 
D’altra banda: 
Els tubs de recs.  “Hi ha espais on són els protagonistes, ja que es visualitzen molt més que 
les plantes, com si es tractés d’elements propis de la natura”. Aquesta observació consta a la 
Memòria del Treball Mixt de Treball i Formació 2014, Memòria d’Ocupació Civisme: Punt 1.2 
“Parcs i zones verdes amb rec molt visible i zones ...” 
A més: 
- Hi ha dos respiradors del pàrquing públic, els quals són plens de brutícia i on manquen força 
vorades de formigó a la base de les baranes de l’accés a aquest pàrquing. 
- Les escales d’accés al pàrquing estan molt brutes i s’han convertit en urinaris públics. 
 
I també: 
Al llarg del temps han anat disminuint els arbres i els arbustos de la zona  i no s’han reposat. 
 
PREGUNTES: 
Primera.-  Està previst i si és així per a quina data replantar els arbres i arbustos que s’han 
tret, i quan està previst reposar les vorades de formigó? 
Segona.- Les tasques de neteja, s’ha establert la neteja dels respiradors del pàrquing? 
Tercera.- Pel que fa als tubs de recs, tenen previst un sistema eficaç perquè no tinguin tanta 
visibilitat? 
Quarta.- Han contemplat com a una possible solució a què no es continuïn utilitzant els 
accessos de les escales al pàrquing, instal·lar unes portes anteriors a les escales?.”  
  
 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

contesta que les patologies que assenyala en el seu escrit les ha constatat personalment 

perquè trepitjo la plaça, pràcticament a diari, perquè sóc veïna del Palau, i per una altre 

banda, com a regidora, aquest 19 de octubre vaig estar amb els tècnics, el cap de servei, el 

cap responsable de la via pública i amb el cap de responsable del tema de d’arbrats, 

justament passejant amb la presidenta de l’associació de veïns i altres veïns veient l’estat del 

parc. Respecte el tema que si teníem previst de replantar els arbres, vam constatar que 

certament falten uns arbres a la zona de la petanca i aquests arbres, tal i com he posat de 

manifest en altres comissions informatives, vostès saben quina és la situació pressupostària 

que tenim i que actualment s’haurien de reposar en tot Mataró 1.081 arbres, i que en aquest 

cas és voluntat d’aquest govern, dins d’aquest mandat reposar tots aquests arbres i un d’ells  

són justament aquests que senyalen que estan a la petanca. 

Per una altre banda, també ens consta que hem de reposar un arbre que està al costat del 

pàrquing, és un “arbústia viveruntinus”, que el reposaran en el primer trimestre del 2016. 
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Per altre banda respecte la vorera de formigó s’hauria de senyalar que això és responsabilitat 

i titularitat de PUMSA i que en principi és aquesta qui gestionarà el seu arranjament. Per una 

altre banda respecte a la segona pregunta sobre les tasques de la neteja i els respiradors del 

parquing, també vam poder comprovar això que vostè assenyala, els quals també són 

propietat de PUMSA i es netegen periòdicament, com ens consta perquè hi ha una 

planificació establerta per la pròpia empresa. De totes maneres, ja li dic que des de aquesta 

regidoria hem sol·licitat a PUMSA que realitzi una neteja dels respiradors i ja també li dic que 

per part de PUMSA també s’ha confirmat que en breu s’atendrà aquesta demanda. Referent a 

la neteja de les zones verdes, que vostè indica, també dir-li que es netegen de dilluns a 

divendres per l’empresa de la Fundació Maresme, i finalment en quant a la pregunta dels tubs 

del rec també vam constatar que en principi tindrien que estar soterrats, però certament, per 

una sèrie d’augment de vandalisme i del mals usos, certament queden exterioritzats, també ja 

li informo que en el primer trimestre del 2016 es procedirà a fer el soterrament. Finalment 

respecte a la quarta pregunta com vostè haurà pogut observar, hi ha una cabina; és una 

reivindicació també de la pròpia associació de veïns suprimir aquesta cabina, però això per 

fer-ho s’hauria de fer uns accessos, s’haurien de construir uns accessos. Tanmateix s’ha 

parlat amb PUMSA la possibilitat de fer-ho i s’està pressupostant, i que en tot cas ho tenen en 

compte per fer-ho tant aviat com amb el tema de pressupostos es pugui fer front. 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, replica que al 2007, ja es va fer un 

estudi en el qual es deia que els pocs espais verds existents ja estaven deixats i bruts. Han 

passat 8 anys, ja sé que vostè fa poc que està en aquest govern però hi ha d’altres regidors 

que no, i l’estat d’aquest parc continua essent el mateix. 

 

 

34  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA CATÀSTROFE 

HUMANITÀRIA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE 

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

presenta el prec següent:  

 
“El conflicte del poble sahrauí ja fa massa anys que dura,  enguany es commemoren els 40 
anys d’ocupació il·legal del Sahara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre 
políticament,  aplicant les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum 
d’autodeterminació, i en els que els sahrauís es puguin expressar lliurement. Un dret 
contínuament boicotejat pel Regne del Marroc,  amb la complicitat de la comunitat 
internacional i la indiferència d’Espanya. 
 
I si la situació ja era greu, ara es produeix una catàstrofe humanitària als Campaments de 
Refugiats sahrauís de Tinduf per unes pluges torrencials. 
Els campaments de refugiats  sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf,  viuen  una gran 
catàstrofe humanitària, ja que han patit l’efecte de pluges tropicals torrencials, acompanyades 
per intenses ratxes de vent, que hi han causat grans inundacions I destrosses. 
 
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt importants. Moltes famílies 
han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de què disposaven 
i que formava part de la ració mensual que les agencies de la ONU aporta a les 160.000 
persones que hi viuen. Milers de persones viuen a la intempèrie, veient com les seves cases 
s’han desfet a causa de la pluja. A més a més, els centres de salut, d’educació i d’altres han 
quedat totalment inservibles amb l’agreujant que això comporta; una població civil totalment 
abandonada a la seva sort. 
 
La MLRS (la Mitja Lluna Roja Sahrauí) ha llançat una crida als països donants, a les 
organitzacions internacionals, a les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els 
amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat, realitzant donacions 
d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població: abastiment d’aigua, 
d’aliments, de haimes, d’equipaments domèstics basics, material higiènic i la rehabilitació  i 
reconstrucció d’edificis. 
 
Per aquests motius, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
demanem al govern municipal de Mataró que atengui el prec següent: 
 

1. Donar resposta en aquesta situació d’emergència que pateixen als campaments de 
refugiats sahrauís de Tinduf. 

 
2. Que traslladi al govern de la Generalitat, la nostra preocupació per la situació 

d’emergència creada als Campaments de Refugiats de Tinduf i que l’emplaci a fer 
una aportació a l’alçada de les circumstàncies. “ 

 
 

 

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge, 

diu que ara que la pregunta és concreta i curteta miraré de parlar poc a poc, perquè tothom 

m’entengui, certament li dono la raó al Sr. López i al company Esteve Martinez de que de 
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vegades quan les preguntes son molt llargues, s’hauria de facilitar com a mínim,  un minutet 

més per evitar que la gent pateixi. 

A la Sra. Polvillo ja li vaig comunicar a la comissió informativa, que per part d’aquest consistori 

no només s’ha fet ja una aportació, que nosaltres fem la cooperació via Fons de Cooperació, 

sense perjudici que es puguin ampliar, i nosaltres vam requerir al Fons en el seu moment , 

perquè obrís aquesta campanya d’emergència. Dintre del Fons de Cooperació hi ha més de 

40 municipis, la Diputació de Barcelona, i també la ciutat de Barcelona, i fins i tot s’exhortà a 

la Generalitat perquè faci aportacions, o sigui que d’alguna manera els precs que vostè em fa, 

ja els hem fet fa un parell o tres de setmanes. També li voldria dir que aquesta aportació no és 

nomes la de 4000 € que nosaltres fem, sinó que hi ha un conveni amb Solidaritat Saharaui 

que és una de les associacions que hi ha aquí a Mataró a la que ja nosaltres l’ajuntament, des 

de fa molt temps, han convingut a fer ajudes no només per poder portar a gent cap a aquí 

sino també per fer un procés de sensibilització de tota la problemàtica que hi ha en el mon en 

els campaments Saharauis. Per tant hem fet aquesta previsió i exhortarem a la resta de 

municipis a que via Fons de Cooperació faci les seves aportacions, per tal de ajudar al poble 

Saharaui d’aquesta problemàtica que ha tingut, i que ja també es va produir si no recordo 

malament l’any passat, i també vam fer aportacions, i també vull aprofitar que hem requerit el 

fons de cooperació, perquè també obri una nova línea de crèdit per l’emergència que s’ha 

donat pel terratrèmol que s’ha donat a l’Afganistan i en el que nosaltres també farem 

aportacions. 

 

 

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

agraeix aquesta immediatesa, ja vam parlar amb la regidora però des de la CUP entenem que 

l’ajuntament de Mataró ha donat suport aquesta causa Saharaui al llarg dels anys i per 

exemple en aquest acte institucional que sempre fem al mes de juliol, aquest recolzament per 

la causa del poble Saharaui enteniem també que era necessari aquesta visualització d’aquest 

suport no, al poble Saharaui i més en aquest moment on hi ha un drama humanitari, per tant 

agraeixo l’ intervenció i sí que demanaria en un altre moment s’hagués pogut fer públic per si 

més no, visualitzar aquest ajut i aquest suport en aquests moments tant difícils. 
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35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES OBRES 

D’ACCÉS A LA C-32 PER LA PLAÇA DE FRANÇA. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent: 

 

“Desde el pasado verano se realizan las obras de mejora de los accesos a la C-32, que 
afectan a la plaza de Francia y a la de la Gran Bretaña. Esta zona es de especial sensibilidad 
en los días próximos conforme se acerque la campaña navideña, donde nos podemos 
encontrar con los habituales colapsos circulatorios en la parte superior de la Vía Europa, y en 
el acceso al Mataró Park, esta vez con el condicionante añadido de las obras a las que he 
hecho referencia. 
 
Sr. Alcalde son por estas razones por las que le rogaría que informase a este Pleno, de las 
siguientes pormenores: 
 
1.- Es consciente de esta situación el gobierno municipal. 
 
2.- Ha instrumentalizado medidas para paliar esa situación. 
 
3.- Si es así cuales son. 
 
4.- Incluye medidas de restricción de acceso por algún punto. 
 
5.- Tiene previsto algún medio de comunicación a la ciudadanía de estos pormenores.” 
 

 

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

diu que són conscients del fet de que aquestes obres  coincidiran en la època de campanya 

de Nadal, però si des d’un primer inici s’està seguint el desenvolupament de les obres, a 

mesura que avancen ho estan fent, tant des dels tècnics municipals, policia local inclosa, com 

la direcció d’obres i els tècnics de la Generalitat responsables del projecte.  

Respecte des de un plantejament inicial, del desenvolupament de les obres, ja el que li podem 

dir es que s’està minimitzant l’ impacte del trànsit, i que estava previst. L’única diferència 

destacable la trobem és a la plaça França, en l’accés direcció Girona, que potser vostè ha 

pogut apreciar que ja s’ha habilitat i està situat en un punt més amunt del que és habitual. Val 

a dir, que, la modificació respecte aquesta proposta inicial, ha estat considerable, i que fins 
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ara, no s’ha aplicat cap mesura restrictiva, essent el funcionament que entenem correcte 

sense que s’hagi tingut que tallar cap accés en cap moment. 

Per una altre banda, també dir-li que no hi ha una previsió de més restriccions addicionals i 

que la situació durant el mes de desembre serà similar a la que ja tenim actualment, i la que 

ens consta que malgrat certes molèsties, que son pròpies de l’obra en principi estan 

funcionant amb una bona fluïdesa del trànsit no es preveu doncs, que hi hagin retencions que 

es puguin produir durant la campanya per afluència de públic i pensem que no serà superior a 

la que ja s’ha produït en anys anteriors i, com lo que s’està realitzant ara, s’està comunicant 

des de la pròpia web municipal, i també s’està comunicant des d’altres mitjans tant de 

l’Ajuntament com de la Generalitat 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, diu que “es opinable, si es evidente que siempre hay colapsos con las 

restricciones de la circulación lo previsible es que todavía vayamos a peor. Nosotros 

planteamos que como hay otro acceso al Mataró Parc por la zona de Païssos Catalans, pues 

a lo mejor crear digamos restricciones de subida y de bajada para intentar hacer más 

dinámico el acceso. El problema es que puede quedar muy colapsado en algunos días punta 

realmente el acceso puede ser horroroso, no sé, es opinable, pero nosotros opinamos esto 

para que sean conscientes y den respuesta a todos los ciudadanos que quieran ir a comprar a 

hacer las compras navideñas. 

 

 

36  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES BASES 

REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 

REALITZACIÓ DE PROGRAMES D’ORIENTACIÓ. 

 

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

presenta el prec següent: 
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“El 17 de juliol, la Generalitat de Catalunya, va aprovar les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions (ordre EMO228/2015) per a la realització d’accions d’orientació i 
acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, i va obrir la 
convocatòria per a l’any 2015. 
 
Aquesta ordre menciona expressament que podran ser entitats beneficiàries d’aquests ajuts 
per a realitzar accions ocupacionals a Catalunya les entitats “privades amb personalitat 
jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre”.  
 
El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència 
competitiva (afavoreix les grans empreses ja que disposen de solvència tècnica i poden 
ajustar preus).  
 
Actualment, la Generalitat, no dóna partides pressupostàries directament als ajuntaments i/o 
organismes locals,  per portar a terme les polítiques actives (ocupació, etc) malgrat la 
recomanació de la Comunitat Europea, que explicita que siguin els serveis locals, els 
organismes que siguin actius en els serveis d’ocupació i en la implantació de les polítiques 
actives. 
 
Recordem que la Generalitat té les competències en polítiques actives i per tant, aquestes no 
són pròpies dels ajuntaments. I per tant, un organisme municipal com el SOM, amb una 
trajectòria excel·lent en el desplegament de les polítiques actives a la nostra ciutat, s’ha de 
dotar majoritàriament,  del pressupost municipal i de les subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
A més a més,  en aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Mataró, al igual que altres entitats 
públiques No poden presentar-se però si empreses privades, fundacions, ETT’s, entitats etc 
sense ànim de lucre i amb ànim de lucre. Enguany és el primer any que la Generalitat ha obert 
la convocatòria a entitats amb ànim de lucre. 
 
Entenem que amb aquesta ordre, la Generalitat obre el camí per a la externalització d’uns 
serveis que, com subscriu “L’estratègia europea d’ocupació 2020”,  cal apostar per la cohesió 
social mitjançant la creació d’ocupació i apostar per l’àmbit local com espai de concertació i 
impuls de les polítiques actives d’ocupació. Fins i tot el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), es va configurar per tal d’assolir la integració de les polítiques d’ocupació a l’àmbit 
territorial de Catalunya  amb concordança i coherència amb el marc legislatiu internacional.  
 
Però a l’hora de la veritat, es deixen fora d’aquestes convocatòries als ens locals, prioritzant i 
beneficiant, a les entitats privades. I enguany,  a les que tenen un objectiu molt clar; tenen  
ànim de lucre, d’entrada respectable, sinó fos per què els diners que reben són públics.  
 
A ningú se li escapa que els diners que destina la Generalitat  en aquestes convocatòries, són 
diners públics i per tant, de tots i que per lògica haurien de revertir en les entitats públiques i 
no a empreses que, com a tals, voldran rendibilitzar uns guanys econòmics en benefici propi. 
 
Per aquests motius, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
demanem al govern municipal de Mataró que atengui el prec següent: 
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1. Que l’ajuntament insti a la Generalitat ha obrir les convocatòries a la realització 
d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció, a les entitats locals com el 
SOM i deixi fora les entitats tant si són amb ànim de lucre com sense. 

 
2. I que no permetem, que la Generalitat segueixi fent una “externalització encoberta” 

dels serveis d’orientació i inserció laboral.” 
 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu:Sra. Polvillo, acceptem 

el prec instat per la CUP perquè compartim la idea que els beneficiaris de les politiques 

actives de l’ocupació han de ser els serveis públics i de forma molt especial, l’administració 

local per ser la més propera als ciutadans, i també perquè s’ha demostrat la capacitat i 

l’experiència dels ajuntament en fer-ho des de fa més de 30 anys. 

En aquest sentit agraïm el reconeixement tal i com heu dit, com a grup de la CUP per les 

persones dels treballadors del SOM que és merescut. Efectivament des de l’any 2011, no 

s’han tornat a convocar el que s’anomenaven IPIS, Itineraris Personals de Inserció, és a dir, la 

subvenció per contractar educadors per part dels ajuntament, aquesta subvenció val la pena 

dir, que suposava un 15% de la subvencions que provenien del Servei d’Ocupació de 

Catalunya per politiques actives, per tant, estem plenament d’acord en elevar una carta a la 

conselleria i a la Direcció del SOC per instar al govern de la Generalitat que reformuli aquesta 

subvenció tenint com a beneficiaris les entitats locals. 

Hem de dir que aquest ha estat en els darrers anys, un prec reiteradament expressat per 

aquest Ajuntament, tant directament a la Conselleria com a la direcció del Soc, perquè en cap 

cas, com Ajuntament estem d’acord amb la privatització d’aquests serveis, tal i com vaig 

manifestar personalment el personal del SOM per la angoixa que això provocava. 

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

replica : només per acabar agrair aquest interès, i que penso que, les politiques que han de 

portar el municipi han d’anar per aquest camí, enfrontar-nos a les externalitzacions, i més a 

aquestes que, son de diner públic. 
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PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RENUNCIA REGIDOR 

 

20  - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 

PEL SR. MIQUEL REY I CASTILLA A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST 

AJUNTAMENT. 

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

“El regidor municipal Sr. Miquel Rey i Castilla ha presentat en data 27 d’octubre de 2015 la 
renúncia a l’acta de regidor d’aquest Ajuntament. 
  
En virtut del que disposa l’article 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les 
entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui 
correspondrà prendre raó de la mateixa. 
 
A la vista de l’ exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada pel Sr. 
Miquel Rey i Castilla al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor en la 
persona que correspongui de la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU) a les 
Eleccions Municipals de 2015. “ 
 

 

El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, posa de manifest 

que a principis d’octubre, és a dir, fa aproximadament un mes vaig decidir posar fi a la meva 

etapa política a l’Ajuntament de Mataró. Sempre he entès la política com una etapa de la vida 

no pas com una manera de viure, sempre he pensat que la política havia de ser un servei a la 

comunitat que té data de començament i data d’acabament, és a dir, entenc la política com un 

camí d’anada i tornada, però també crec en el compromís i en la implicació que de ben petit 

em van inculcar a la meva família.  

Compromís i implicació per intentar fer les coses ben fetes, compromís i implicació per ser 

útils als altres, compromís i implicació en definitiva per no fallar a aquells que confien en 

nosaltres, però també sé que no sempre es pot dir que no a les oportunitats, que hi ha trens 

que s’han d’agafar quan passen perquè no esperen, és per aquest motiu que he optat per no 

deixar passar aquest tren i acceptar la proposta professional que m’han fet i tornar a l’empresa 

privada. Voldria però aprofitar aquesta darrera ocasió que tinc per prendre la paraula, el plaer 
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sobre tot per dir-vos algunes coses, primer de tot, donar les gràcies als mataronins/es, per 

haver-me permès servir la ciutat, des d’aquest ajuntament, és un orgull per una persona de 

Mataró exercir el seu mataronisme i treballar per intentar que els nostres veïns visquin millor, 

també dir-vos que ha estat un goig, i un honor treballar amb vostès i per vostès, amb tots, 

Alcalde Bote, primer tinent d’alcalde Sr. Fernández, companys/es del govern, de l’oposició 

d’aquest mandat i del passat, tots sense exempció, he après molt de vostès i he après molt 

del gran equip tècnic que té aquesta ciutat i que aprofito per reivindicar en aquest ple. També  

defensar l’honor i l’esforç i el treball dels regidors, aquelles persones que opten per dedicar-se 

a la política municipal durant una època de la seva vida, sé que ho fem perquè volem i que 

ningú ens obliga, sé que no som millors que ningú però també sé que no som pitjors, si hem 

permeten un símil empresarial, m’agradaria explicar-vos la meva actitud com a regidor, 

assimilant-la a tractar els 125.000 mataronins/es com a clients i com a accionistes d’aquesta 

gran companyia que es diu Mataró. 

Els clients se’ls tracta bé i se’ls serveix, i davant dels accionistes es retren comptes, es donen 

explicacions i es treballa al màxim per oferir els millors resultats possibles. Això implica molta 

exigència i predisposició a escoltar, a explicar el que es fa, i perquè es fa, i intentar ajudar a 

tothom. He intentat sempre amb tota l’ energia que he pogut buscar les màximes complicitats i 

treballar el consens; com ens deia l’Alcalde Mora, les èpoques de majoria s’han acabat, ara 

toca compartir i demanar, convèncer i no vèncer. Estic content del consens assolit en temes 

com ara les preferents, el Corte Inglés, el pacte per al comerç, l’evolució del TecnoCampus i la 

consolidació de Mataró com a Ciutat Universitària i innovadora on la universitat i la empresa 

es donen la mà, només per donar un par de exemples. 

Aquesta crec honestament que és la clau, superar les tàctiques de curta volada, que solament 

aspiren a replegar uns quants vots en cada acció per identificar els gran temes de la ciutat i 

treballar-hi plegats. Fer-ho sempre sense perdre la identitat de cada grup polític treballant per 

trobar espais comuns de consens de la ciutat i sobretot pensar en gran. 

No tinc cap queixa del suport que he rebut per part de tots vostès i de tots els tècnics de la 

casa per poder fer la meva feina, al contrari, i els hi demano que donin a qui em substituirà el 

mateix suport o més del que jo he pogut gaudir. 

Aquest suport m’ha permés tirar endavant les diferents iniciatives que ens hem plantejat. 

“Notes personals...” El meu avi Joan Rey Català va tenir el goig al final dels 60 ser regidor de 

Mataró, era una època diferent, complexa, res a veure amb l’actual, ¿perquè els hi explico ara 

això?, perquè el meu avi ens hi va inculcar a tota la família els valors dels compromís i de la 

implicació, ens va ensenyar que la política és l’art de fer les coses possibles, és l’eina per 
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posar d’acord persones diferents amb idees diferents, comptant amb recursos limitats, tot 

afecta a la política, i tot és possible en resoldre-ho en política, això és el que crec que fem i 

que fan tots vostès cada dia. 

Ell se sentiria orgullós de tots vostès de com treballen per la ciutat i com s’impliquen. Jo també 

estic orgullós d’haver pogut treballar al seu costat per fer de Mataró una ciutat millor pels 

nostres fills. No vull acabar aquesta intervenció sense agrair a la meva família a l’Anna, al Jan, 

al Jofre, que van començar aquesta aventura amb 3 i 6 anys i ara en tenen 7 i 10, a ma mare i 

a la meva tieta, a ma mare i a ma tio pel suport que m’han donat i agrair-los i em sembla que 

això ho faig en nom de tots, d’haver-me acompanyat i patit també la passió que posem per 

Mataró. Massa sovint, la nostra implicació en intentar millorar la ciutat va en detriment, en el 

temps i dedicació que es mereixen les nostres famílies. Ara sí que acabo: saben la majoria 

que sóc una persona llençada i a vegades fins i tot vehement; això, entenc, no es bo ni dolent, 

però a vegades pot generar malentesos. Si algú he ofès, o no he estat a l’alçada de les 

circumstàncies, expectatives durant aquest període li demano excuses. 

Finalment i ara sí que acabo, voldria deixar-vos una petita reflexió, pensar sempre i abans de 

res, en millorar la ciutat és la clau. Pensar-hi no es garantia de sortir-se, però treballar-hi cada 

dia és l’única manera d’aconseguir-ho. Els prego que no defalleixin mai en aquesta generosa 

tasca diària. Mataró s’ho mereix, saben que sempre poden comptar amb mi, per ajudar en 

aquest lloable objectiu. Moltes gràcies i molta sort. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que de tots els regidors que hi ha aquí en aquest moment 

segurament amb ningú ha compartit el Sr. Rey més temps que amb mi, en política em 

refereixo. Tal és així perquè hem compartit el consell de l’IMPEM, el Consell Econòmic i 

Social, la comissió informativa de Promoció Econòmica, a l’EPE TECNOCAMPUS, i a la 

pròpia Fundació de la qual he estat patró fins i tot abans de que vostè fos el president. Tot i 

que estem en posicions ideològiques allunyades durant tot aquest temps he pogut constatar la 

seva bona predisposició al diàleg, la qual cosa no vol dir en absolut que haguem estat d’acord 

en molt temes però si més no, sempre hem trobat per part seva la predisposició a escoltar, i 

també ho haig de dir, sempre que li he demanat qualsevol informació vostè ha estat diligent i 

no ha dubtat ni un moment en facilitar-me-la. També, deixar constància de la seva capacitat 

professional, sens dubte tot que el model que vostè defensa no és el nostre. Dit això, la seva 

renuncia m’ha sorprès, només han passat cinc mesos des de les eleccions municipals i se’n 
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va, i té tot el dret a fer-ho i òbviament jo li desitjaré el millor a nivell professional i personal 

però la seva renuncia afecta crec jo a l’estabilitat del Govern i per aquesta extensió podria 

afectar a la governabilitat d’aquesta ciutat i això sí que ens preocupa. I dic això perquè sembla 

que el soci majoritari no està molt content amb aquesta renuncia que ens ha deixat una mica 

fora lloc, i ho han dit públicament, i també amb aquesta pretensió de continuar presidint la 

Fundació TECNOCAMPUS, la qual topa amb la negativa rotunda del partit socialista. Per tant 

jo crec que 5 mesos després de les eleccions, permet-te’m que els hi digui, que ja tenen una 

primera crisi, segurament no serà la última, però la tenen. I en arribar en aquest punt, deixi’m 

recordar-li Sr. Alcalde unes coses que li vaig dir en el Ple de cartipàs, precisament aquí en el 

mes de juliol, quan em referia al pacte entre vostès i Convergència i Unió li deia que era un 

pacte contra natura que servia més a alguns interessos que no pas segurament al acord per 

garantir el benestar de tots, i crec que aquest benestar no es pot veure afectat per aquesta 

picabaralla que vostès estan tenint per veure qui presideix TECNOCAMPUS. En aquella 

intervenció també li feia un petit advertiment, amb paraules George Orwell, quan es referia a 

la dreta, que precisament era una força que pretenia exprimir-los fins a la sacietat, per 

desprès omplir-nos amb la seva pròpia essència. 

Doncs bé, sembla que, la seva essència ha fet camí i vostès doncs, aquests 5 mesos algunes 

coses que han passat potser no havien d’haver passat, no vull entrar en detall però tots tenim 

present algunes cosetes per tant, jo crec que en el tema del TECNOCAMPUS és un tema de 

fricció important, torno a repetir i que està provocant conflictes d’interessos entre els dos 

partir, deixi’m dir-li i volem dir-ho públicament que nosaltres en aquest assumpte tenim clar 

que la presidència de l’organisme ha de recaure en un representant municipal, i no en una 

persona que treballarà en una empresa privada, amb tot el dret del mon però que podria fer 

pensar a més d’un o més d’una persona relacionada, que pot tenir relació amb el 

TECNOCAMPUS que podria fer pensar algú que estem parlant de portes giratòries, que 

segurament no es el cas, però podria fer-se aquest pensament. 

Deixi’m recordar-li el que diu l’article 27 dels Estatuts de la Fundació, que la presidència del 

patronat de la fundació recaurà a l’Ajuntament de Mataró, per mi és molt clar que, doncs, la 

figura del president de la fundació del TECNOCAMPUS ha de sortir precisament d’aquest 

Ajuntament, i per tant ha de ser un dels regidors/es que conformem aquest consistori i no 

estaria de més de la avinentesa que recuperéssim entre d’altres qüestions. Precisament 

aquest esperit públic del que parlava abans el Sr. Teixidó, el TECNOCAMPUS sembla que en 

els darrers anys ha perdut en part aquest caràcter públic cap a una línea de privatització 

ascendent amb la qual nosaltres no hi estem d’acord, per tant esperem que el Govern ara 
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rectifiqui. Per acabar doncs, com no pot ser d’una altre manera i és veritat perque així ho 

sento i així ho dic, una cosa és l’opinió política i una altre cosa són les relacions personals, jo li 

desitjo al Sr. Rey en aquesta nova etapa el millor del millor però li reclamo a ell i al Govern en 

benefici de la ciutat que es posi d’acord en un tema tant important com la presidència del 

TECNOCAMPUS i resolguin aquest tema de la millor manera i més immediata manera. 

 

 

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

senyor. Miquel Rey, com ja li vaig manifestar fa uns dies, us desitgem tota la sort en la nova 

etapa de la vostra vida que empreneu ara mateix. Malgrat tot aquí n’hi ha que marxen amb un 

pa sota el braç. No sé si serà el cas freqüent en aquest ajuntament, dir-vos que, clar, ara 

mateix el Govern de Mataró haurà de refer clarament el cartipàs municipal, clar, aquí tenim un 

pastís que s’hauran de repartir un altre cop entre vostès i bé, aquí hi ha una incògnita que a 

vostès us correspon resoldre. 

Respecte a la persona que marxa doncs, bé, des de la discrepància amb un tarannà dialogant 

que reconeixem, de cordialitat, de donar informació sempre que se li ha requerit, sobre tot en 

el meu cas particular quan no era regidor i era representant de l’EPE TECNOCAMPUS, 

doncs, sempre m’he sentit acompanyat i ben acollit. Igualment la nostra discrepància també 

amb el perfil neoliberal que vostè representa i d’una discrepància total en aquesta concepció 

de Mataró com si fos una empresa; nosaltres no pensem així i no ho compartim i lamentem, 

això sí, que marxi i ens deixi la festa al cel penjada com una llufa, aquest llegat militarista que 

lamentablement sembla ser que reeditarà vostè, doncs, realment marxa deixant tot “atado y 

bien atado”. I en aquest sentit doncs, és el punt de màxima discrepància, la resta doncs 

reitero que ja li he dit en un començament, li desitgem tota la sort i endavant. 

 

 

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

considera que lamentablement ens estem anant del que toca avui, que és desitjar-li al Sr. Rey 

el millor de tot en el plànol personal en el plànol professional i fer referència a alguns 

moments viscuts. Per a mi, que porto ja algun temps en aquesta casa, el mandat passat ha 

sigut possiblement dels mes durs dels 3 que porto, però la gent que vam passar per aquest 

“trance” podem sentir-nos molt orgullosos. Penso també que no es de rebut l’espectacle que 

estan donant els dos grups de govern sobre la seva successió, el que estem llegint aquests 
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dies, la manca d’informació que tenim la majoria de regidors d’aquest ajuntament, no és una 

manca de respecte vers nosaltres, és una manca de respecte vers vostè, i això sí que em 

sembla malament i vull dir-ho i és en l’únic punt que em volia desviar. He vist acomiadar i hem 

acomiadat a molts, a alguns regidors, ja recordo amb especial carinyo, per exemple el cas de 

la Carol, la Carolina Soler, va ser un dia molt emotiu, i jo crec que fins aquí s’ha d’arribar quan 

ha fet bé la seva feina i haig de reconèixer i ho reconec públicament i ho reconec, s’ho mereix, 

ha fet molta i molt bona feina per aquesta ciutat sota la nostra opinió, i per això es mereix 

marxar d’aquí amb el cap ben alt i desitjar-li el millor. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu:  desitjar-li el millor, 

en el poc temps que ens hem conegut tot i que estem en les antípodes evidentment, però si 

que és veritat que dono la raó als meus companys i que vostè sempre ens ha facilitat molt la 

feina i no tothom ho ha fet i li vull reconèixer. 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido 

de la Ciudadanía, comparteix el posicionament del Sr. Lopez perquè avui no toca fer una 

critica política a la situació. No és de rebut que ens hagim assabentat de la renuncia, jo 

personalment per un whatsapp, per un periodista de Mataró i tinc que dir que tot el procés de 

renovació de la persona que té que substituir al Sr. Rey, doncs, resulta que ens estem 

assabentant per la premsa i té implicacions politiques. Però avui no és el dia, nosaltres 

compartim que estem en una situació molt llunyana políticament i més perquè els últims anys 

Convergència i nosaltres estem molt allunyats pel procés, això és evident, però tinc que dir 

que des de fora de consistori he fet una crítica molt dura al Sr. Rey, i la tinc que dir però també 

tinc que reconèixer que el Sr. Rey ha sigut el primer que ha agafat una cosa molt important 

per Mataró que és el tema del TECNOCAMPUS i tot aquest procés del Mataró Marítim, i és la 

primera persona que ha fet alguna cosa, que ha fet un procés que potser no ha fructificat, i no 

s’ha concretat com tindria que ser, però ha fet alguna cosa. Moltes persones d’abans d’ ell 

pues resulta que actuaven com funcionaris, jo en això tinc que dir que, escoltant de companys 

la crítica de que el Sr. Rey ve del món de l’empresa, jo crec molt en el món de l’empresa i crec 

que és molt bo que el món de l’empresa. El Sr. Rey, en aquest tema ha sigut una persona 

iniciadora que ha trencat un procés d’altres persones estaven totalment empantanegant tots 



 97 

els processos de futur de Mataró com el Mataró Marítim o el tema del TECNOCAMPUS. 

Personalment el desitjo que li vagi molt bé a la vida i que els camins de la vida van donant 

voltes, avui s’està dintre, demà fora, i demà passat no s’ha sap, però el que és important és 

estar bé amb un mateix i fer les coses de cor, i desprès clar, també és veritat, no sacrificar la 

família que al final son les coses més complicades que tenim tots els que estem en la vida 

pública, el tema aquest de les implicacions familiars. Molta sort. 

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu: també intentaré fer 

una valoració dintre dels límits d’una jornada com la de avui no es una bona noticia que un 

regidor plegui a tants pocs mesos de les eleccions com es el cas, i encara crec que es menys 

bona noticia quan la persona que plega es considerada per molts com uns dels actius més 

importants, com uns dels pesos més importants de Convergència de Mataró. No puc referir-

me a l’experiència d’aquests quatre anys, perquè com tots vostès saben, els ciutadans, els 

accionistes, els clients, no sé com s’han de denominar per nosaltres els ciutadans, no ens van 

escollir per aquests últims quatre anys, sí que en canvi he tingut l’experiència de treballar amb 

el Sr. Rey aquests 4 anys i és un home resolutiu, expeditiu, ràpid, treballador, i ens va ajudar 

molt amb l’instal·lació d’aquella famosa bolla en el port de Mataró, fabricar energia elèctrica 

amb les ones del mar, dit això, també m’haig de referir, com bé ja s’ha dit anteriorment, no 

hem tingut tampoc massa informació excepció de la que ja circulava en els mitjans de 

comunicació i clar, l’opinió nostra, la marxa del regidor Rey que comandava doncs, sense 

oposició interna aparent àrees tant important per la ciutat, pensem que fa absolutament 

necessària una reflexió amb profunditat. Un posicionament del Govern segurament en alguns 

temes de promoció de ciutat importants; i no hem refereixo, com a mínim no exclusivament, a 

la Festa del Cel, sinó en la picabaralla retransmesa en directe pels mitjans de comunicació i 

que fa referència a la presidència del TECNOCAMPUS, jo crec que cal anar més enllà, que 

els ciutadans es mereixen, ho hem dit, en moltes ocasions, quelcom més enllà del simple 

repartiment de posicions tal com sembla desprendre’s d’aquesta discussió, insisteixo segons 

els mitjans, sense menysprear les bones iniciatives adoptades que són, han sigut i han estat, 

moltes, moltíssimes d’elements indubtables dels projecte del TECNOCAMPUS, També penso 

que es absolutament imprescindible en aquest moment tornar a l’esperit fundacional de 

territori de coneixement d’empresa, recuperar el control públic dels accionistes que deia vostè, 

i els objectius fundacionals i per aquests dos objectius insisteixo poden comptar el 100% amb 

l’ajuda del nostre grup municipal, però dit això i per acabar vull desitjar tota la sort del món tota 
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i tot l’encert al Sr. Rey en la seva nova etapa professional en un àmbit que probablement no li 

resultarà del tot desconegut ja que vostè va ser vostè president de CETTEMSA coincidint amb 

tot el tema negociador per incorporar CETTEMSA dintre d’aquest nou conglomerat de forma 

EURECAT que és on vostè crec que va desenvolupar doncs, la direcció de la divisió de nous 

negocis. Insisteixo, tota la sort del món, tot l’encert del món, i com vostè deia, continuï pensant 

en Mataró i que actuï com a tal allà on vagi. 

 

El senyor Joaquim Fernández, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, inicia la 

seva intervenció dirigint-se a l’amic, Miquel, estimat Miquel segur que tu i jo tindríem ganes de 

contestar unes de les coses que s’han dit aquí però evidentment no és el dia, no és el 

moment, no és l’hora, només diré que disculpis que hagin discussions i baralles, hi ha de 

haver dos que s’hi barallin, i jo nomes he vist en tot cas legítimament, opinions, però no he 

vist cap discussió pública, ni tant sols privada, al menys que jo hagi presenciat. Per tant, no 

cal espantar a ningú però avui no és el dia de parlar d’això, avui és el dia de parlar de tu, 

Miquel. Tu has tingut com tots els que som aquí la valentia de fer política en moments en que 

la política és complicada, desprestigiada i atacada fins i tot de vegades pels que fan política. 

Tu has tingut la valentia de fer-ho jove, amb una família, amb fills petits, com tu mateix deies 

els que et coneixem doncs, en una situació complicada i no s’espantin vostès, complicada 

senzillament, perquè les parelles, treballen tots dos, els fills son petits i això és molt més 

complicat que quan tens fills que escampen tots sols, i que quan arribes a casa fins i tot et fan 

el sopar, llavors, la situació del Miquel, ha estat complicada, i ell ha estat valent, i ha tirat 

endavant, a estat sempre on hi havia de ser. 

Has tingut l’honor i això ho hem d’ agrair, de treballar per la gent per la teva ciutat, i de 

treballar pel teu país i això és un honor i per lo tant t’emportes l’amistat que penso podrem 

continuar que tots els que estem aquí especialment; en Miquel va venir a Convergència quan 

era molt jove, que encara és jove, i és estimat, no només per la gent del seu grup sinó per tot 

el partit de Convergència Democràtica de Catalunya. I em consta no només la de Mataró sinó 

d’altres llocs, en Miquel, amb el que heu dit vosaltres, deixeu-me que no faci servir els vostès, 

amb el que heu dit vosaltres, és evident que és una persona de consens, de cor, una persona 

de bon tracte, una persona que se l’estima, una persona de gent de la casa, que se l’estima i 

que ens l’estimem, els companys com he dit per descomptat els del partit i per vosaltres 

mateixos heu demostrat aquí i més enllà en un moment deixeu-me dir penso que no toca. 

És un home que deixa una feina ben feta que ha modernitzat una part important de la ciutat i 
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del capital és un home que ha donat, que se’n va amb prestigi i que ha donat prestigi als 

organismes on ha estat i a la feina que ha fet. La gent de CiU ho lamentem, ens fa una mala 

jugada marxant. És cert, que els que coneixem la persona que entrarà estem tranquils 

perquè, i el Miquel és el primer, sabem les seves capacitats, però en tot cas, ell ens tenia 

acostumats a tot això que he dit, i per tant, ens fa una mala jugada, però jo comparteixo amb 

ell, que quan un tren passa, i quan tens una família al costat, de vegades aquest tren no es 

pot deixar passar, i has de pujar l’has d’agafar i s’ha d’aprofitar. Per tant Miquel, de debò 

sincerament, amb tot el carinyo d’aquest mon, que tinguis molta sort, que segueixis fent molt 

bona feina allà on te la facis, com l’has fet aquí i que continuïs podent tenir la família i els 

amics al costat, com els has tingut aquí. 

 

 

La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, diu, Miquel, company no 

caurem en aquest parany, t’ho ben asseguro. T’ho diem honestament, el fet de que s’està 

parlant que hi ha un conflicte entre nosaltres; discrepància no és conflicte, es bo, sà i és 

democràtic, i a més a més, tú ets una persona que si ens has demostrat alguna cosa, no 

solament en els que hem estat al govern sinó la resta de companys també ho han reconegut 

que ets una persona d’entesa, ets una persona de diàleg, diàleg és el mateix que tenen 

aquests dos grups, un del que tu representes encara, i el partit socialista que són els teus 

companys de viatge, per tant ara és moment de agrair-te haver compartit aquests 5 mesos 

amb tu, reconèixer la teva tasca que ets una persona no solament d’entesa, ets una persona 

perseverant, com tú bé deies. A vegades jo he corregut darrera teu dient, Miquel frenat una 

mica que anem a parlar però certament és així, és el teu tarannà, és una virtut, i justament 

moltes vegades ens hem complimentat, tant agrair-te des del grup socialista el temps que 

hem compartit junts, i també que ets un valor per aquesta ciutat, t’has dedicat al mon de la 

política municipal i és un valor que nosaltres tenim en compte hi ha moltes maneres de 

continuar col·laborant continuant sent-hi i en el dia a dia de la nostra ciutat, no volem que 

sortís d’aquesta ciutat, del que és estar al costat de la política municipal però és el que diem 

però hi ha moltes maneres que segur que trobarem la formula agrair-te et desitgem molta sort 

i molts encerts. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda un moment que vaig compartir l’altre dia 

amb el Miquel Àngel, que vam rebre a una escola i que en aquest saló del ple jo els hi deia 
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crec molt en la política i crec profundament en els que estem aquí asseguts en aquestes 

cadires som representants del poble i de la ciutadania de Mataró. I com ha dit el Quim,  

aquesta tasca de representativitat no arriba en un moment fàcil, la situació econòmica de 

l’Ajuntament és complexa, això vulguis o no dificulta qualsevol gestió, la situació de la ciutat 

és complexa, en aquest ple també se n’ha fet referència, hem compartit discussions i la 

situació política com deia us deia no és la que feia el propi Miquel referència quan aquelles 

majories de consensos, aquells moments on la política era una altra cosa, per tant com 

Alcalde haig de reconèixer aquest valor, aquest honor del qual en parlava en Quim de per una 

etapa de la teva vida haver decidit assumir això que jo crec un privilegi, que és representar i 

servir a la ciutadania. Per tant, gràcies, no només per aquests mesos sinó també per la tasca 

feta per la ciutat, per Mataró en el mandat anterior amb una gran virtut; un llibre que tinc a 

mitges parla de la desigualtat i és un llibre basat en diàlegs entre diferents personatges que 

diu que ens hem acostumat a que pensem que dialogar és convèncer a l’altre, i no és pas 

això, dialogar no és que l’altre arribi a pensar el mateix que tú sinó quedar-se en un entremig, 

és el repte de la dialèctica, és el repte de la síntesis, de l’antítesi, i de la conclusió de la 

síntesis, una virtut, un art que tú Miquel saps exercir amb mestria i que crec que en aquest ple 

també s’ha de reconèixer. 

Un pot discrepar, però en política hem de ser suficientment hàbils per no rodejar-nos només 

de les persones que diuen el que volem sentir si no de les persones que pensen diferent i 

amb això qüestionar-nos. Per tant, reconeixement a les teves virtuts, agraïment per la teva 

dedicació a la teva ciutat a Mataró i per últim, doncs, molts bons desitjos, jo també penso i 

estic convençut que molts dels que estem aquí així també pensem que la política és un camí 

d’anada i tornada, la gent m’ho ha sentit moltes vegades i jo mai diré “los pájaros seguirán 

cantando” per tant molts desitjos, molta sort en aquesta nova etapa i espero que la teva nova 

feina et vagi molt bé i que des d’aquesta nova tasca, perquè des de qualsevol professió 

s’empenta la societat, es millora la societat, doncs segueixis contribuint al desenvolupament 

de Mataró i de tot el nostre país, moltes gràcies Miquel. 

 

 

 

Tot seguit el Ple pren coneixement de la renúncia del regidor i acorda sol·licitar a la Junta 

Electoral Central l’expedició del nou acta de regidor que correspongui de la candidatura 

electoral de Convergència i Unió (CiU) a les Eleccions Municipals de 2015.  
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:00 hores del vespre, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 
 
 

 

 

 


	“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el 2 d’octubre de 2014, va convocar la licitació per a l’adjudicació de la concessions administratives de l’ús privatiu i explotació de les parades 19, 20 i 23 del Mercat municipal de la Plaça de ...
	En data 30 de juny, el regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, per decret núm. 5220/2015 va aprovar l’ inici de l’expedient de licitació de la parada 19 del mercat de la Plaça de Cuba, en aquest cas en règim de llicència, per un termini de ...

