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ACTA NÚM. 07/2015 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE MAIG DE 2015. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de maig de dos 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC) 
NÚRIA AGUILAR CAMPRUBÍ REGIDORA (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit             
 
 

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

dóna fe de l’acte. 
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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 

3346/2015 de 30 d'abril 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de maig 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 dimecres 6 de maig de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa 

Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  

 

 

                                                              ORDRE DEL DIA  

 

1  Aprovació,  si s'escau,  de l'Acta de les sessions: ordinària de 9-4-2015 i extraordinària 

de 27-4-2015.  

 

2  DESPATX OFICIAL  

 

  JUNTA DE PORTAVEUS 

 

2.1  Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat 

Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per evitar que el 

mar mediterrani es converteixi en un cementiri de vides anònimes. 

 

2.2  Aprovació del nou model de Declaració de Béns i Drets Patrimonials dels regidors.  

 

 

  DICTAMENS 

 

  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   

 

  -Servei de Gestió Econòmica- 

 

3  Aprovació modificació pressupostària. 
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  -Servei d’Ingressos- 

  

4  Aprovació de la modificació dels preus públics de les activitats educatives per al curs 

2015-2016. 

 

 

         -Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 

 

5  Modificació dels fitxers amb dades de caràcter personal per d’adaptar-los als 

requeriments comunicats per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.. 

 

 

  -Servei de Compres i Contractacions- 

 

6  Adjudicació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles 

bressol, instal•lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, 

Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme 

 

 

  -Direcció de Recursos Humans-   

 

7  Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

presentada per PCC. 

 

8  Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball  principal 

presentada per CMV. 

 

9  Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

presentada per ACM. 

 

10  Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

presentada per ARG. 

 

11  Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada 

per MAC. 

 

12  Modificació Acord i Conveni Ajuntament de Mataró. 

 

 

  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

  

  -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

13  Aprovació del Text Refós  del PMU-11 “Iveco - Renfe / Farinera”.  

 

14  Aprovació provisional del Pla Especial de la Casa Rural de Can Lincoln. 
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15  Demanar a la Diputació de Barcelona, l’inici de la tramitació del procediment per al 

traspàs de la titularitat a l’Ajuntament de Mataró, del tram de la carretera C-1415c entre 

el P.K. 1+021 al 1+335. 

 

 

  -Servei d’Espais Públics- 

 

16  Aprovació d’avantprojecte de l’Enllumenat arquitectònic del Mercat de la Plaça de Cuba 

i millora de l’enllumenat dels carrers del voltant. 

 

17  Aprovació inicial de la modificació de la Ordenança de residus i neteja viària per 

incorporació d’annexes sobre l’autorització de gestors privats de residus per 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

 

  -Via Pública- 

 

18  Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a riscos especials  de 

l’Ajuntament de Mataró (Pla INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, 

TRANSCAT i PLASEQCAT.) 

 

19  Aprovar la revisió del Pla Específic Municipal (PEM) per Santes de l’Ajuntament de           

Mataró. 

 

20  Imposar una sanció de 400,51 euros a J.M.A.P., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp. 6/2015). 

 

21  Imposar una sanció de 2.404,05 euros a F.G.P., per la comissió d’una infracció molt greu 

a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3 b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 

13.2.d, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 8/2015). 

 

22  Desestimar les al•legacions formulades per J.M.N i imposar-li una sanció de 2.404,05 

euros, per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 

euros  per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 200,51 euros 

per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d, en matèria de Gossos considerats 

potencialment perillosos. (Exp. 15/2015). 

 

23  Imposar una sanció de 200,51 euros a A.R.M., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp. 4/2015). 

 

 

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

   PRECS I PREGUNTES 

 

24  Pregunta que presenta el regidor no Adscrit sobre el no compliment de l’acord de Ple de 

2 d’octubre de 2014 en relació als drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació. 
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25  Prec que presenten els grups municipals Socialista, d’Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’escola pública a 

Mataró. 

 

 

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

 

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

ORDINÀRIA DE 9-4-2015 I EXTRAORDINÀRIA DE 27-4-2015. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 

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

per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2015. 

 
2.1 Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals i la Candidatura 

d’Unitat Popular d’Iniciativa i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, per evitar que el mar mediterrani es converteixi en un cementiri de 
vides anònimes.      

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 30 d’abril de 2015, amb els vots favorables 
de l’alcalde i dels grup municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20) i el vot en 
contra de PxC (1). 
*No va assistir cap membre del Grup Municipal del PPC a la Junta de Portaveus 

 
 

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

 

1. Declarar Mataró, poble acollidor d’immigració i poble solidari amb els demés 
pobles de la mediterrània que presencien tragèdies humanes fruit de processos 
migratoris. 

2. Instar a les institucions comunitàries a cercar solucions definitives als naufragis 
constants que viuen les nostres costes.  
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3. Qüestionar la política exterior de la UE i treballar per la solució de les guerres i 
conflictes en curs a l’orient mitjà i nord d’Àfrica, origen de bona part dels 
desplaçaments massius de civils. 

4. Fer arribar aquests acords al Comune Di Lampedusa e Linosa, als municipis 
costers del Maresme convidant-los a presentar aquesta moció, al Parlament de 
Catalunya i a la Unió Europea. 

5. Publicar aquest acord al web de l’Ajuntament i adjuntar-hi una nota explicativa on 
es faci un convit explícit als ajuntaments dels pobles, viles i ciutats de la costa del 
mediterrani a aprovar la moció en els seus respectius òrgans de decisió.  

 
 
 

2.2  Aprovació del nou model de Declaració de Béns i Drets Patrimonials dels 
regidors.  

 

 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“La constitució d’un Registre d’interessos dels membres de la Corporació és un requeriment 
legal vigent per efecte de la modificació de l’art. 75 de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local operada mitjançant la Llei 9/1991 de 22 de març. En compliment d’aquesta llei 
l’Ajuntament de Mataró va aprovar, fa més de 20 anys, uns models de declaració de causes 
de possible incompatibilitat i d’activitats que produeixen ingressos, i també de bens 
patrimonials. Les declaracions esmentades integren el Registre d’Interessos dels membres de 
la Corporació. L’art. 75 va ser de nou modificat pel Reial Decret Legislatiu  2/2008 de 20 de 
juny en el sentit d’afegir a la declaració de bens, la de la participació en societats de tot tipus, 
amb informació de les societats por elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre 
la Renda, Patrimoni i, si s’escau, Societats. Aquestes declaracions seran públiques. 

Paral·lelament l’art. 160.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General –modificat 
recentment per LO 7/2011 de 15 de juliol– disposa que els Diputats i Senadors han de 
presentar a les Corts, en el moment de començar i finalitzar el mandat, una declaració de 
causes de possible incompatibilitat i d’activitats que produeixen ingressos, i també de bens 
patrimonials, els quals seran públics. Les Meses de les Càmeres, afegeix l’article, “acordaran 
el procediment per assegurar la publicitat”. En desenvolupament d’aquest precepte les meses 
del Congrés dels Diputats i del Senat van acordar el 19 de juliol de 2011 els models de 
declaracions a presentar pels diputats i senadors i van determinar que la publicitat del 
Registre d’Interessos de cada Càmera es faria mitjançant la publicació immediata de les 
declaracions en la seu electrònica corresponent, en un format que no sigui manipulable per 
tercers. Aquestes declaracions poden consultar-se avui a la pàgina web del Congrés i del 
Senat. 

Per últim cal destacar l’impacte de les lleis de transparència –estatal i catalana– en l’activitat 
municipal; aquestes normes entren en vigor per a les administracions locals el mes de 
desembre d’aquest any 2015. En aquest sentit l’art. 5 de la llei estatal obliga a les 
administracions locals a publicar de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant sobre 
la seva organització i activitats a la corresponent seu electrònica o pàgina web, de manera 
clara i estructurada. Com sigui que per imperatiu de la vigent legislació local aquestes 
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declaracions tenen caràcter públic, resulta apropiat i exigible aprovar nous models de 
declaracions que s’adaptin a la legislació local vigent i alhora respectin els límits que imposa la 
legislació de protecció de dades. D’altra banda es proposa que aquests nous models siguin 
d’aplicació als nous regidors que comencin el mandat resultant de les eleccions municipals 
previstes pel pròxim dia 24 de maig, i que els actuals regidors, per motius d’homogeneïtat, 
finalitzin el mandat presentant la seva declaració amb el format encara vigent.  

Per tot això proposo al Ple: 

Primer.- Aprovar els nous models de declaracions que s’adjunten sobre (a) causes de 
possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
econòmics, i  sobre (b) bens i drets patrimonials. 

Segon.- Els nous models seran d’aplicació a les declaracions que hauran de presentar els 
electes proclamats després de les eleccions municipals previstes pel dia 24 de maig de 2015.” 

 
 
 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, demana que se li expliqui aquest punt. 
 

 

El senyor Manuel Monfort, Secretari de la Corporació, explica que es tracta d’adaptar el model 

de Declaració de Béns Patrimonials que té aprovat l’Ajuntament des de fa molts anys, amb les 

modificacions legals que va haver-hi l’any 2008 i amb la llei del 2013. També, la Llei de 

Transparència obliga, ja que són públiques, a publicar-les d’una manera determinada. 

Aquestes noves declaracions les hauran de fer els regidors del proper mandat.  

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

DICTAMENS 
  

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Servei de Gestió Econòmica 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Calpe, regidora del grup municipal 

de Convergència i Unió. 
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3   - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
 

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

proposta següent : 

 

“Relació de fets 
 
Per Decret 9157/2014, de 29 de desembre es va aprovar la pròrroga del pressupost del 2014 
a l’exercici 2015. Posteriorment s’han aprovat diverses modificacions pressupostàries, una 
d’elles va ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de 
febrer de 2015. 
 
Actualment han sorgit noves necessitats de crèdit que requereixen habilitació de crèdit per a 
la seva despesa. A l’expedient obren informes dels serveis sol·licitats justificant aquestes 
necessitats. 
 
La proposta de modificació preveu el finançament dels augments de crèdit pressupostaris 
mitjançant la rebaixa o anul·lació de crèdit de partides que es consideren reduïbles sense 
pertorbació del servei al qual anaven destinades. 
 
Així mateix s’ha proposat una modificació de les bases d’execució del pressupost. Es 
modifiquen i s’incorporen els imports d’algunes subvencions nominatives detallades en l’article 
25.13. 
 
L’avantprojecte d’aquesta modificació va se aprovat per Decret 2887/2015 de 15 d’abril i 
presentat a la Comissió Informativa en data 16 d’abril de 2015, vist l’informe de l’Interventor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 7è i 12è de les Bases d’Execució del Pressupost. 
2. Article 36 del RD 500/90, de 20 d’abril, “1. Los créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito, se podran financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes 
recursos: a) Con cargo al remanente líquido de tresoreria, calculado de acuerdo con lo 
establecido en los articulos 101 al 104. b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente 
recaudados sobre los totales previstos en algun concepto del presupuesto corriente.  c)  
Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio. 
2. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión 
podran financiarse, además de con los recursos indicados en el apartado anterior, con los 
procedentes de operacions de crédito”. 

3. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.  
4. Article 48 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la 

LRHC. 
5. Ordre d’EFC/324/2003 de 2 de juny. 
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En virtut de tot això,  
 
PROPOSO: 
 
1. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris consistents en suplement de crèdit per 
676.578,58 € i crèdit extraordinari per 552.350,51 € finançades mitjançant baixes per 
anul·lació de crèdit. El detall és el següent: 
 

 
Crèdit Extraordinari:

Partides a agumentar

Codi partida Descripció partida Import

700201 34211Z 63202 Estudis i projectes equipaments municipals 11.132,00 €

400203 92471K 78900 Rehabilitació habitatges - Llei de barris Rocafonda 35.526,60 €

300000 922210 82120 Prèstecs a llarg termini entitats 90.000,00 €

700201 34212I 63200 Inversió reposició equipaments esportius 12.480,70 €

620000 341130 48902 Subvenció nominativa Volta ciclista a Catalunya 16.000,00 €

700200 33011J 63200  Inversió reposició edificis i altres construccions 300.000,00 €

700202 16411J 63200 Inversió repàració edificis serv. Generals 6.562,35 €

700202 23145T 63200 Adeqüació equipaments acció social XGL 18.385,71 €

700202 92071A 63200 Inversió reposició equipaments municipals XGL 7.792,40 €

200100 92610Z 64000 Inversió de caràcter immaterial 914,66 €

700202 33011A 63200 Inversió reposició centres culturals 6.812,30 €

510200 432160 48900 Aportacions Promocions Ciutat a entitats 6.500,00 €

700201 342114 63200 Inversió reposició equipaments esportius 40.243,79

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 552.350,51

Suplement de crèdit:

Partides a agumentar Baixes per anul.lació

Codi partida Descripció partida Import Codi partida Descripció partida Import

700201 34211J 63200 Inversió reposició equipaments esportius 17.000,00 € 310400 920710 22700 Neteja edificis 54.500,00 €

300600 92031Z 64100 Innovació actualització aplicació SICAP 8.870,00 € 700200 33011Z 63200 Inversió en béns patrimonials XGL 11.865,74 €

700101 172410 21000 Manteniment instal.lacions platges 7.000,00 € 700101 15321Z 60900 Actuacions de millora a la via pública XGL 130.000,00 €

300000 33011B 62200 Inversió equipaments municipals 62.409,20 700202 330110 21300 Manteniment maquinària i instal.lacions edificis culturals 9.023,20 €

310802 153020 20200 Lloguer d'edificis d'Espais Públics i Equip. Municipals 12.100,00 700202 920710 21200 Manteniment edificis municipals 20.190,15 €

310400 130110 22700 Neteja edificis 400,00 € 310903 932220 22708 Contractació serveis de recaptació 650.000,00 €

310400 231010 22700 Neteja edificis 8.700,00 € 500000 326420 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 153.675,89 €

310400 323120 22700 Neteja edificis 34.800,00 € 500000 922210 44900 Aportació Parc Tecnocampus 193.174,11 €

310400 431240 22700 Neteja edificis 10.600,00 € 510200 432160 22799 Treballs empr. proj. Transversals prom. Ciutat 6.500,00 €

700202 43121B 63200 Inversió reposició mercat municipal Pl. Cuba 11.865,74 €

700201 323200 21200 Conservació edificis escolars 18.648,65 €

700201 323120 21300 Conservació maquinària instal.lacions escoles bressols 1.541,50 €

700201 34211Z 63201 Inversió reposició equipaments esportius XGL 103.821,89 €

700201 34211T 63200 Inversió reposició equipaments esportius 17.000,00 €

300000 433510 48900 Aportació Fundació Unió Cooperadors 448,40

500000 326420 87000 Aportació Fundació Tecnocampus 346.850,00 €

310802 332210 20200 Lloguer Fons Miralles 4.648,20 €

300000 336150 22799 Treballs altres empreses patrimoni hist. Artístic 5.500,00 €

700202 241010 21200 Conservació i manteniment edifici Promoció Econòmica 4.375,00 €

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 676.578,58

TOTAL 1.228.929,09 € TOTAL 1.228.929,09 €  
 

 
2. Aprovar la modificació de les bases d’execució referents a les subvencions nominatives. 
 
Modificar les següents subvencions nominatives: 

 
 

510200 432160 48900 APORTACIONS DE PROMOCIÓ DE 
CIUTAT A MATARÓ Inicial Modificada 

Gremia d'Hosteleria i Turisme de Mataró i el Maresme 3.378,15 8.378,15 
Associació de Comerciants Nou Cou Centre - Nou Parc (1) 5.000,00 9.000,00 
(1)Aportació condicionada a l'habilitació del crèdit corresponent   
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600401 231310 48900 SUBV. I CONVENIS AGÈNCIA 
PERSONES DEPENDÈNCIA Inicial Modificada 

Creu Roja 59.647,97 104.647,97 
 
 
 
Incorporar les següents subvencions nominatives: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, no 

vol entrar a valorar els diferents canvis de pressupost. Entenc que n’hi ha que són necessaris i 

altres potser no tant.  

Vull aprofitar avui per denunciar que tenim un pressupost prorrogat. Aquest no és el 

procediment desitjable. Els grups municipals ens sentim molt impotents perquè no hem pogut 

ni fer el debat ni posicionar-nos, ni presentar les esmenes, i aquest mètode d’haver d’anar 

canviant i modificant el pressupost, que ja és prorrogat de l’any anterior, creiem que no és el 

més transparent i idoni per al nostre Ajuntament. 

Per tot plegat, ens hi abstindrem.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,    corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya (1) i  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

600401 231310 48900 SUBV. I CONVENIS 
AGÈNCIA PERSONES DEPENDÈNCIA 

Import subvenció 
no dinerària 

Asociación Cultural Andaluza Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío Divina Pastora de Mataró 1.000,00 
Associació de comerciants Casc Antic Mataró  500,00 
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-Servei d’Ingressos- 

  

4  -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE 

LES ACTIVITATS EDUCATIVES PER AL CURS 2015-2016. 

 

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

proposta següent : 

 

“1.- En data 27 de març de 2015 la Direcció de Cultura ha proposat, per al curs 2015-2016, la 
modificació dels preus públics de l’aula de teatre, continguts en les activitats de cultura. En 
concret, es proposa el canvi del nom del curs d’adults fins ara anomenat “Interpretació”, per 
“Especialitzats”, mantenint els horaris i la durada. 
 
Aquesta modificació es basa en el fet que l’Aula de Teatre està en funcionament des de fa 30 
anys, temps en el qual l’alumnat ha augmentat, circumstància que requereix adaptar l’oferta 
formativa a l’evolució del perfil de l’alumnat i a les noves tècniques i formats que apareixen en 
les arts escèniques.  
 
 
2.- Per la seva banda, en data 7 d’abril de 2015 la Direcció d’Ensenyament d’aquest 
Ajuntament ha proposat les següents modificacions dels preus públics d’educació, per al curs 
2015-2016: 
 
 

 ESCOLA D’ADULTS CAN NOÈ : 
 
El curs de Preparació per la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà ha deixat 
d’impartir-se des del curs passat i en el seu lloc s’impartirà el Curs d’Accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà (CAM). 
 
La diferència entre els dos cursos és que el de Preparació per la Prova d’accés tenia 
menys hores i preparava l’alumnat per a anar a un examen que no es feia en el centre. El 
nou curs del CAM disposa de més hores de formació i l’examen es fa al mateix centre de 
l’Escola d’Adults Can Noè. 
 
Per una altra banda, el curs de català per a persones nouvingudes 16-18 i el curs de 
català per a castellanoparlants fa tres anys que no s’imparteix. Aquestes ensenyaments 
queden inclosos en el curs de Català Inicial, que té el mateix preu públic. 
 
Per tot plegat, es proposa: 
 

1. Aprovar el següent preu públic: 
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CURS PREU  
Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(CAM) 

90,00 
€/curs 

 
 
2. Derogar els següents preus públics: 
 

CURSOS PREU  
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà 

40,00 €/curs 

Català per a castellanoparlants  8,00 €/curs 
Català per a estrangers (etapa 16-18)  8,00 €/curs 

 
El curs de preparació per a la prova d’accés als CF de grau mitjà s’ha deixat 
d’organitzar, i els cursos de català per a castellanoparlants i de català per a 
persones estrangeres (etapa 16-18) s’han integrat dins del curs de català inicial 
que té el mateix preu públic. 

 
 

 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA : 
 
El cor escènic és una assignatura que s’impartirà en una classe setmanal de 2 hores i el 
cor infantil escènic també s’imparteix en una sola sessió, però en aquest cas és d’ 1,25 
hores. Es dóna el cas que el preu públic dels dos ensenyaments és de 18,50 € mensuals. 
Per aquest motiu, és adient atribuir al cor escènic un preu de 29,60 € mensuals, de 
manera proporcional a l’altre. 
 
En relació amb els cors escolars, són d’1 hora setmanal i són impartits només en el cas 
que hi hagi un mínim de 15 alumnes de matrícula. Per aquesta raó, es considera adient 
establir un preu de 18,50 €, equiparant-lo a altres ensenyaments inicials. 

 
En conclusió, es proposa aprovar els següents preus públics: 

 
 

PROGRAMES  PREU 

Coral escolar 185,00 €/curs 

Cor infantil escènic 
2 

296,00 €/curs 

 
Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 

 
 

 SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : 
 

Atenent les dificultats econòmiques de les famílies, les dificultats de matrícula d’algunes 
escoles i l’adaptació de l’oferta de les escoles bressol municipals per ajustar-la a les 
necessitats de les famílies, es proposen dues noves modalitats de jornada a dues escoles: 
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I) EB Els Garrofers, oferir jornada intensiva de 5 hores, de les 8:00 a les 13:00 hores, a 
l’aula de lactants; II) EB Rocafonda, oferir jornada de 6,5 hores amb menjador inclòs, a 
l’aula de 2 a 3 anys, dins la franja horària de 8:00 a 16:00 hores. 
 
Per al preu públic de jornada intensiva de lactants (1.520 € anuals), prenent com a 
referència el preu públic anual de 1.970,00 € per 6,5 hores/dia, el preu proporcional per 5 
hores/dia són 1.520 € en 10 quotes de 152 €. 
 
Per al preu públic de jornada completa inclòs el menjador (2.485 € anuals), la jornada 
consta de 3,75 hores de servei educatiu més servei de menjador fix 5 dies/setmana. 
Prenent com a referència el preu del servei de menjador anual, 1.640 € més la part 
proporcional del servei educatiu, 845 € anuals, queda un preu de 2.485 € anuals, en 10 
quotes de  248,50 €. 
 
En conclusió, es proposa aprovar els següents preus públics: 
 

CURS  PREU 

Infants de 0-1 anys (jornada intensiva 5 
hores) 

1.520,00 €/curs 

Infants d’1-3 anys (jornada intensiva 6,5 
hores, menjador inclòs) 

2.485,00 €/curs 

 
Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 

 
 

 CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA : 
 

Es proposa modificar els preus públics aprovats per la realització d’uns cursos al Centre 
Cívic Espai Gatassa. 

  
Després de desenvolupar la proposta de tallers i formacions durant tres trimestres, s’ha 
establert una tipologia de cursos per adaptar-se a les demandes i necessitats dels usuaris. 
Així doncs, s’estructura en quatre tipologies d’activitats: 

 
 Els tallers trimestrals: de pagament amb preu públic sobre diferents temàtiques 
 Els monogràfics: un tastet de pagament d’activitats que segons demanda es 
poden programar en següents trimestres com a tallers. 
 Els tallers intensius: pensats per èpoques de vacances escolars (Nadal, 
Setmana Santa, Estiu) per oferir activitats als infants durant tota la jornada 
 Les activitats “Dissabtes en família”: una sessió mensual de dissabte matí o 
tarda, per conèixer activitats de forma gratuïta i adreçada a pares/mares i infants. 
Segons resposta després es poden programar monogràfics o tallers. 

 
Aquesta proposta s’ha consolidat i facilita un bon funcionament de l’equipament i per això 
es fa una proposta de redefinició dels preus públics aprovats. 

 
Es proposa: 
 
1. Derogar els següents preus públics: 
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ACTIVITATS PREU  

Activitats educatives en família 3,60 €/hora 
Cursos d’educació, arts i 
ciutadania 

3,60 €/hora 

Cursos de noves tecnologies 3,40 €/hora 
Tallers socioculturals 3,40 €/hora 
 

 
2. Aprovar els següents preus públics: 

 
ACTIVITATS PREU  

Tallers trimestrals 3,60 €/hora 
Monogràfics 3,60 €/hora 
Tallers intensius 2,25 €/hora 

 
 
Quant als preus públics no modificats, es mantenen vigents per al curs 2015-2016. 
 
A la vista del que disposen els articles 41, 44 i 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics de l’Aula de Teatre, continguts en les 
activitats de cultura, per al curs 2015-2016, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 

 
Segon.- Aprovar la modificació dels preus públics de l’Escola d’Adults Can Noè, continguts en 
les activitats d’educació, per al curs 2015-2016, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música, continguts 
en les activitats d’educació, per al curs 2015-2016, d’acord amb la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Quart.- Aprovar la modificació dels preus públics del servei d’Escola Bressol, continguts en les 
activitats d’educació, per al curs 2015-2016, d’acord amb la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Cinquè.- Aprovar la modificació dels preus públics del Centre Cívic Espai Gatassa, continguts 
en les activitats d’educació, per al curs 2015-2016, d’acord amb la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Sisè.- Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

-Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 

 

5  - MODIFICACIÓ DELS FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL PER D’ADAPTAR-LOS ALS REQUERIMENTS 

COMUNICATS PER L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE 

DADES.. 

 

 

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

proposta següent: 

 

“El Ple Municipal aprovà en sessió ordinària celebrada en la data de 08/01/2015, la creació, 
modificació i baixa dels fitxers de dades de caràcter personal per adaptar-los als canvis deguts 
a la pròpia activitat de l’Ajuntament de Mataró.   
 
En la data de 30/01/2015 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la 
resolució abans indicada, en compliment del previst per l’article 20 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
D’acord amb el previst per l’article 55 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, abans esmentada, es notificà a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
els fitxers inclosos a l’acord del Ple Municipal per tal de que aquesta procedís a la seva 
inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.  
 
Tanmateix mitjançant escrit de data 17/03/2015 l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (en 
endavant ApdCat) efectuà una sèrie d’observacions a la disposició general aprovada pel Ple, i 
atorgà un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació per fer les 
al·legacions adients en relació amb unes discordances detectades i un termini de 3 mesos per 
a esmenar i publicar la disposició general, quedant la tramitació dels fitxers suspesa. 
 
Els requeriments de contingut a esmenar d’acord amb la carta adreçada per l’ApdCat fan 
referència a la inscripció de: 
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 CREACIÓ dels fitxers: assenyalant que cal concretar les dades de l’estructura 
bàsica del fitxer i l’origen de les dades o persones o col·lectiu afectat.  

 SUPRESSIÓ dels fitxers: no es poden suprimir en aquest moment ja que tenen 
com a destí els fitxers de nova Creació afectats per una modificació de la disposició 
d’acord amb els requeriments notificats per l’Apdcat 

 
S’acompanya assenyalat d’Annex I i Annex II relació dels fitxers aprovats pel Ple respecte dels 
que s’han efectuat les corresponents adaptacions, d’acord amb les indicacions efectuades per 
l’ ApdCat, adaptacions les quals cal aprovar. 
 
 
Per tot l’anterior es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
1. Modificar els fitxers amb dades de caràcter personal que s’acompanyen 
assenyalats d’Annex I i Annex II, aprovats per acord del Ple Municipal de data 
08/01/2015, per tal d’adaptar-los als requeriments comunicats per l’Autoritat  Catalana 
de Protecció de Dades.  
 
2. Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, l’acord d’inscripció d’aquests fitxers. 
 
3. Sol·licitar la inscripció de les adaptacions fetes en els arxius relacionats al Registre 
General de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
4. Trametre aquest acord i el seu annex a l’ApdCat, la qual a la seva vegada ho 
comunicarà a la Agencia Española de Protección de Datos.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions-  
 

6  -  ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES BRESSOL, 

INSTAL•LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC PÚBLICS DE 

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

AUDIOVISUAL, I EL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME 
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la 

proposta següent: 

 
“Per acord del Ple Municipal de data 5 de març de 2015 es va iniciar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-
Maresme, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
11.641.373,34 euros, IVA exclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte 
 
Mitjançant informe de data 21 d’abril de 2015, la cap del Servei de Compres i Contractacions, 
va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per 
informe de data 27 d’abril de 2015 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada 
en primer lloc l’empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA. S’adjunta al present acord 
còpia d’ambdós informes. 
 
Es preveu l’existència de crèdit en les corresponents partides dels pressupostos de 
l’Ajuntament, d’Aigües de Mataró, SA Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme 
que s’aprovin per als exercicis 2016 a 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 
aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat 
conferides, PROPOSA al Ple Municipal  l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, 
escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de 
Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme, a 
favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA”  per un import de 10.913.787,537 
euros, més 2.291.895,383 en concepte d’IVA, que suposa un total de 13.205.682,92 euros. 
 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Servicios Especiales de 
Limpieza, SA” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació del present acord, la següent documentació: 
 
a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació la 

garantia definitiva per import de 545.689,37 euros, equivalent al 5 per cent de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta 
i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 
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TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 
corresponent contracte administratiu. 

 
QUART. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des 
del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 92,40 euros, per la 
publicació de l’anunci de licitació en el BOP i 452,64 euros, per la publicació de l’anunci de 
licitació en el BOE. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA l’import de 
13.205.682,92 euros, IVA inclòs a càrrec de les corresponents partides del pressupost 
municipal, d’Aigües de Mataró, SA, de Mataró Audiovisual, i del Consorci Digital Mataró-
Maresme de la següent manera:  
 
Any 2015: 1.318.208,90 € (relació de documents D núm. 201500001558) 
       7,36 € (document AD núm. 201500032185) 
 
Anys 2016 a 2019: 11.562.926,78 € (relació de documents ADPOS núm. 201500001554) 

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

 
SETÈ. Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 
 
Relació de A/ núm. 201500001559 per import  de 184.365,63 € 
Relació de APOS/ núm. 201500001542 per import de 12.241.597,67 € 
 
 
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.” 
 

 
 

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

constata que ens trobem davant d’una de les contractacions més importants de l’Ajuntament, 

ja que puja a 18 milions d’euros. El que estem fent aquí és privatitzar un servei públic a través 

d’una empresa i nosaltres considerem que ens surt molt car. Perdem una gestió directa d’un 

servei molt important, el manteniment de la neteja dels edificis públics, i la nostra posició serà 

contrària, com sempre. La proposta és d’adjudicar-ho a SELSA, que ens ha fet una rebaixa 

del 4,84% respecte al contracte que tenim en aquests moments. S’ha acabat escollint l’oferta 

més econòmica, però vull dir que si bé és un contracte milionari, aquestes empreses treballen 
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amb un personal que considerem que està mal pagat en relació amb els ingressos que tenen 

aquestes multinacionals. Denunciem, per tant, la dinàmica que tenen aquestes empreses.  

També creiem que és inoportú haver d’aprovar això l’últim ple abans d’unes eleccions. Un 

contracte tan important l’hauria d’encarar el futur govern que sorgeixi de les eleccions 

municipals del proper dia 24. Per tot això el nostre vot serà contrari.  

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

seu vot contrari a aquest punt. En la mesa de contractació ens hi vam abstenir i no vam donar 

suport al plec de condicions. Com ja hem dit altres vegades, creiem que un servei d’aquestes 

característiques, tenint en compte sobretot la quantia de l’import del contracte, és un servei 

que hauria d’estar gestionat per nosaltres mateixos; qui millor que el nostre consistori? No 

compartim que el nostre Ajuntament pretengui pagar a una empresa externa perquè ho 

gestioni i a sobre aquesta empresa obtingui uns beneficis a costa dels nostres ciutadans. 

Aquests beneficis s’haurien de revertir en el nostre Ajuntament i en els nostres ciutadans.  

 

 
 

 

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

està d’acord que és inoportú aprovar un contracte d’aquestes característiques a aquestes 

alçades del mandat. Ens sembla que s’hagués pogut tenir una mica de vista política i no caure 

en aquest error, ara bé, crec que l’Ajuntament de Mataró no fa ni més ni menys que el que fan 

moltíssimes comunitats de veïns d’aquesta ciutat, que és donar a empreses el servei de 

neteja de la seva comunitat, perquè els surt més barat i els dóna menys problemes. 

M’ha cridat molt l’atenció que es parli de la baixa del 3%, en aquests moments que hem tingut 

baixes del 40%, del 35%, del 25%, etc.; quan alguna vegada hem avisat que aquestes baixes 

algú les paga, o bé en qualitat de servei o bé els treballadors, se’n feia gala. Em sembla que 

precisament treure ara el tema de les baixes i de com han anat les licitacions no toca. 

Recordo que la primera baixa que vam tenir molt gran i que va significar l’enderroc de l’antic 

Club Nàutic, aquí es va aplaudir. Va ser d’un 40 i escaig per cent. Hi votarem a favor.  

 

 



 20 

 

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

baixa, encara que beneficiosa per a l’Ajuntament, tampoc no és una gran baixa, precisament 

perquè no es pot baixar més en aquest contracte. A l’hora de la veritat és treball, són sous.  

D’altra banda, aquesta manera d’externalitzar la neteja dels edificis de l’Ajuntament no es fa 

per beneficiar una empresa de fora, sinó simplement perquè és més eficient. Si nosaltres 

haguéssim de fer la provisió d’aquest servei, ens sortiria més car i hauríem de destinar-hi més 

recursos que hauríem de treure d’altres partides que potser són socials. Per tant, és un tema 

d’eficiència de costos.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2).  

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

per Catalunya (1) i corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 1,   corresponent al regidor no adscrit . 

 
 
 
 

-Direcció de Recursos Humans- 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 al 11 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

7   - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER PCC. 
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la 

proposta següent : 

 

I. “Supòsit de fet 
 
I. El senyor PCC, personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, amb contracte laboral 
indefinit com a ajudant de serveis (teatre), a temps parcial amb jornada del 50% de la jornada 
habitual, adscrit a la Direcció de Cultura, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat de 
segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 
Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter professional, per compte aliena, 
per a l’empresa MICS BCN, S.C.P com a tècnic audiovisual. Segons la seva sol·licitud, 
desenvoluparia l’activitat en el Teatre Amistat, de Premià de Mar, a raó de quinze hores 
setmanals i sense interferir la seva dedicació en aquest Ajuntament.  
 
II. De la documentació obrant a l’expedient de referència es constata el següent:  
 
1. A data 8 de març de 2011, el Sr. PCCi el Sr. DAR varen 
constituir la societat de caràcter civil i particular denominada MICS BCN S.C., passant a ser 
cadascú d’ells socis al 50%. A partir de l’1 de desembre de 2013, ambdós socis varen acordar 

que el Sr. PCC, a més de soci, aportaria també el seu treball personal a dita societat, 
passant-se a donar d’alta en el règim especial d’autònoms. 
 
2. A data 4 d’abril de 2014, l’empresa MICS BCN, S.C.P va subscriure un contracte 
administratiu amb l’Ajuntament de Mataró per a la prestació de serveis de megafonia dels 
espectacles que organitza o en què col·labora la Direcció de Cultura. La durada d’aquest 
contracte és d’un any a comptar des de l’endemà de la signatura del mateix (4 d’abril de 
2014), prorrogable per un termini igual al de la durada inicial, sense que la durada total pugui 
superar els dos anys (clàusula tercera).   
 
3. Posteriorment, el Sr. PCC va guanyar una plaça amb jornada a temps parcial 
(50%) d’ajudant de serveis, grup C2, mitjançant concurs oposició, accés lliure, amb contracte 
laboral fix, en aquesta Corporació municipal.  
 
4. Atès que la condició de soci treballador del Sr. PCC en l’esmentada societat implicava 

incórrer en un supòsit d’incompatibilitat, en data 30 d’abril de 2014 els Srs. PCC, 

DDA i MCC, varen formalitzar document en el qual 
estipulaven que: el Sr. PCCdeixava de ser soci de la societat MICS BCN, S.C.P així 
com també deixava de prestar el seu servei, i entrava com a soci el Sr. MCC 
amb una participació del 10% i el Sr. DDAR amb una participació del 90%.   
Així mateix, en la mateixa data els dos socis actuals varen estipular que amb la marxa de la 
societat del Sr. PCC, deixava també la representació de la societat a tots els efectes, no 
tenint cap facultat ni autorització per poder realitzar o executar cap acta en nom de la societat, 
quedant representada únicament pel Sr. DDAR.  
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5. Per Decret 4246/2014, de 12 de juny, fou contractat indefinidament com a ajudant de 
serveis (teatre), des del dia 10 de juny de 2014 amb una jornada del 50% de la jornada 
habitual de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
II. Fonamentació jurídica 

 
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 

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

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

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

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

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

4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública 
per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.  

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
   5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 de la 

norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant substitució, 
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota 
la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les 
que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués destinat.  

 S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  
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   6.   L’article 12.1 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. 
Convé, en el cas que ens ocupa, també advertir del contingut de l’article 12.1.b), c) i d) 
de l’esmentada norma, per quant es prohibeix:  
b) la pertinença a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les 
que gestioni el departament, organisme o entitat en què presti llurs serveis el personal 
afectat.  
c) el desenvolupament, per sí o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en 
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministres, 
arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, 
qualsevol que sigui la configuració jurídica d’aquelles.  
d) la participació superior al 10 per cent en el capital de les Empreses o Societats a que 
es refereix el paràgraf anterior. 
És important incidir en aquests supòsits d’incompatibilitat i, especialment, d’acord amb 
els antecedents de fet relacionats en el supòsit de la lletra c), informant a l’interessat que 
no podrà desenvolupar, ja sigui per sí o persona interposada, cap càrrec de cap ordre en 
l’empresa MICS BCN, S.C.P, mentre dita empresa sigui contractista del servei d’aquesta 
Corporació municipal. I a més, que ni l’interessat ni persona interposada tingui una 
participació superior al 10 per cent en el capital de la referida empresa. En cas contrari, 
incorreria en un supòsit clar d’incompatibilitat i, per tant, no autoritzat.  
Per altra banda, tenint en compte que l’art. 1.3 de la mateixa llei estatal diferencia 
“l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat”, entenem que exercir com a tècnic 
audiovisual per compte aliena en dita empresa no es configura com un càrrec de cap 
ordre sinó una activitat o professió i, per tant, en aquest sentit no s’enquadraria 
estrictament en el supòsit d’incompatibilitat de l’art. 12.1. 

7.  El punt 2 de l’article 12, disposa que les activitats privades que corresponguin a llocs de 
treball que requereixin la presència efectiva de l’interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions 
Públiques només podrà autoritzar-se quan l’activitat pública sigui de prestació a temps 
parcial.  
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’interessat té una jornada a temps parcial a 
l’Ajuntament de 18 hores i 45 minuts setmanals (segons consta en el seu contracte 
laboral) i la segona activitat que interessa compatibilitzar seria de 15 hores setmanals, 
segons manifesta. Per la qual cosa, respecte a aquest punt s’adequaria a l’art. 12.2 de la 
llei estatal.  

   8.  L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 
que   es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública 
per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

   Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
9.  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 
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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. 

10. L’article 16.4 de la llei estatal estableix que per excepció i sense perjudici de les limitacions 
establertes en els articles 1.3, 11, 12 i 13 de la mateixa llei, es podrà reconèixer la 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de 
treball que comportin la percepció de complements específics, o concepte equiparable, la 
quantia dels quals no superi el 30 per cent de la seva retribució bàsica, exclosos els 
conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat.  

 L’interessat percep un complement específic de 97,18 € bruts mensuals i un sou base de 
709,76 € bruts mensuals. Per tant, el seu complement específic no supera el 30 per cent 
(212,92 €) de la seva retribució bàsica.  

11. L’article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat no 
podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat. 

12. 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. 

13.  L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de 
la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor PCC amb una activitats privada secundària de 
caràcter professional, per compte aliena, per a l’empresa MICS BCN, S.C.P, 
com a tècnic audiovisual en el Teatre Amistat, de Premià de Mar, en els termes 
i paràmetres legals referits en la part expositiva del present acord.   

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

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

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

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

8  -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL  PRINCIPAL 

PRESENTADA PER CMV. 

 

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

proposta següent : 

 

“Vist que el senyor CMV ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat de 
segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta 
Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter professional, per compte propi, 
per a la mercantil Astoria Ediciones, SL (segons l’escriptura de constitució de la societat, és 
una empresa familiar de la que n’és soci, amb activitat d’abast nacional i/o a l’estranger i que 
té per objecte la producció, edició, creació i distribució de llibres, diaris, revistes i tota classe 
de publicacions), en assessoria de comunicació, desenvolupament de continguts, gestió 
comercial dels espais publicitaris, amb un horari setmanal de 7,5 hores (1,5 hores diàries) i 
una remuneració aproximada de 3.000 euros/any. 
 
Atès que el senyor CMV és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb 
la categoria de tècnic d’imatge, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, 
categoria titulat superior, grup A, i que ocupa el lloc de treball de cap de projectes de 
comunicació. 
 
 
La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 
d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
L'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. 
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Considerant que 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.  
I que 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. 

 
D’acord amb l'article 329 del Decret 214/1990 declara la compatibilitat de l'exercici de la funció 
pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la 
jornada ordinària incrementada en un 50% (56,25 hores/setmana). 
Atès que el Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada ordinària de 
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a 
divendres. I l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal 
de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es 
podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 
hores.  

 Considerant que tot i que l’horari referit en la petició de l’activitat privada és de 7,5 
hores/setmana, es valora també el fet que el tipus d’activitat privada sol·licitada fa difícil el 
poder determinar i valorar amb exactitud l’horari de treball. Per això, igualment cal fer especial 
incís en l’observança del disposat en els preceptes abans esmentats pel que fa a l’estricte 
compliment de la jornada i horari de treball públic. 

 D’acord amb el disposat en  ambdues normatives, en tant 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.  
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. 

Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats 
o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
Considerant que cal també advertir del contingut a l’article 12.1.b) de l’esmentada norma, 
per quant es prohibeix: “la pertinença a consells d’Administració u òrgans rectors 
d’empreses o entitats privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament 
relacionada amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en què presti llurs 
serveis el personal afectat.  
I que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per 
a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
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Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
 
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. 
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.  
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. 
L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

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

 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor CMV amb una activitat privada 
secundària de secundària de caràcter professional, per compte propi, per a la 
mercantil Astoria Ediciones, SL, en assessoria de comunicació, 
desenvolupament de continguts, gestió comercial dels espais publicitaris en els 
termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

9 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER ACM. 

 

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

proposta següent : 

 

“Vist que el senyor ACM, ha presentat escrit de sol·licitud de 
compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix 
en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter professional, per 
compte propi, en acompanyament i assessoria per al creixement professional i personal en 
qualsevol àmbit i en les seves diferents manifestacions (counseling, mentoring, consultoria, 
coaching, assessoria i formació), amb un horari setmanal de 5 hores (2,5 hores diàries, dos 
tardes) i una remuneració aproximada de 3.000 euros/any. 
 
Atès que el senyor ACM és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb 
la categoria de TAE premsa, grup A1, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, 
categoria tècnic superior i que ocupa el lloc de treball de periodista.  
 
La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 
d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
L'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 
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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. 
Considerant que 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.  
I que 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. 

 
 

D’acord amb l'article 329 del Decret 214/1990 declara la compatibilitat de l'exercici de la funció 
pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la 
jornada ordinària incrementada en un 50% (56,25 hores/setmana). 
Atès que el Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada ordinària de 
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a 
divendres. I l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal 
de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es 
podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 
hores.  
 Tot i que l’horari referit en la petició de l’activitat privada és de 5 hores/setmana (2,5 hores, 
dues tardes, i consegüentment resulta compatible amb els requisits exigits per la norma,  
igualment cal fer especial incís en l’observança del disposat en els preceptes abans 
esmentats pel que fa a l’estricte compliment de la jornada i horari de treball públic. 
D’acord amb el disposat en ambdues normatives, en tant 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.  
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. 
Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys 
o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic.  
I que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
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Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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. 
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.  
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. 
L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la Corporació 
resoldre les declaracions de compatibilitat.  
 
Vist l'informe jurídic corresponent. 
 

 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor ACM una activitat privada secundària 
de caràcter professional, per compte propi, en acompanyament i assessoria per 
al creixement professional i personal en qualsevol àmbit i en les seves diferents 
manifestacions (counseling, mentoring, consultoria, coaching, assessoria i 
formació), en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present 
acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessat/da 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.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

10 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER ARG. 

 

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

proposta següent : 

 

“Vist que el senyor ARG al, ha presentat, en data 23 de març de 2015, escrit 
de sol·licitud de compatibilitat  d’una segona activitat privada secundària per compte propi com 
a tutor/docent col·laborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el grau 
universitari de Relacions Laborals i Ocupació, amb una jornada laboral setmanal lliure i una 
remuneració anual variable, en funció dels estudiants assignats (500 euros encàrrec bàsic de 
tutoria semestral més 28 euros/estudiant primera matrícula i 22 euros/estudiant segona 
matrícula), per temps indefinit.  
 
Vist que el senyor ARG, és treballador d’aquesta Corporació en règim laboral i 
ocupa el lloc de treball de Cap de Servei de Promoció de Ciutat i Comerç, de la Direcció de 
Promoció Econòmica, des de l’1 de juliol de 2007, segons decret 142/2008, de 22 d’abril, de 
l’extingit Institut de Promoció Econòmica. 
  
La UOC és una universitat privada, integrada al sistema universitari de Catalunya, les normes 
d’organització i funcionament de la qual s’aprovaren per acord GOV/140/2010, del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
Núm. 5688, de 9 d’agost de 2010). Aquest centre imparteix ensenyament en modalitat 
exclusivament no presencial a través del Campus Virtual i s’estructura com una xarxa, amb un 
nucli format per la comunitat universitària (col·lectiu d’estudiants, col·lectiu acadèmic i 
col·lectiu de gestió) i un espai de col·laboradors diversos d’arreu del món. 
 

Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. 
L'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 
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de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà incompatible con 
el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o 
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.” 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
Considerant que 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.  
I considerant que en anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia . I l'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat..  
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. 
D’acord amb l’establert a l’art. 11 de la norma estatal, que 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. 
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.  
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. 
Considerant que l'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 
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L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici de la 
funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no 
superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. 
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.  
Tot i que les activitat sol·licitades d’ensenyament s’imparteixen en modalitat exclusivament no 
presencial a través del Campus Virtual, per internet, i, per tant, s’entén que no afecten 
directament la jornada de treball ni l’horari de l’interessat en quan a la seva presència en la 
Corporació, sembla que la pròpia naturalesa d’aquestes tasques exigeixin igualment advertir 
que la realització de la segona activitat no pot modificar ni interferir en la jornada i horari que 
té establerta la interessada en aquest Ajuntament. 
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. 
L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat..  
 
Vist l'informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat pública que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor ARG amb l’activitat privada secundària com a 

tutor/docent col·laborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el grau universitari 
de Relacions Laborals i Ocupació, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del 
present acord.  
 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que l’interessat/da haurà de comunicar a l’Ajuntament de 
Mataró.  
 
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el règim 
d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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11 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER MAC. 

 

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

proposta següent : 

 

“Vist que la senyora MAC ha presentat, en data 8 d’abril de 2015, una 
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada de caràcter laboral en l’associació per 
a la col·laboració i el desenvolupament del tercer món “Haribala”, com a administrativa, de 
forma indefinida, amb una jornada diària de 4 hores ( 20 hores/setmana). La senyora MAC 
inicià aquesta relació laboral l’1 d’abril de 2011 i ha estat que, amb motiu de la seva 
contractació per part d’aquesta Corporació el passat 7 d’abril de 2015,  ha sol·licitat 
immediatament la seva compatibilitat. 
 
Atès que la relació laboral de la senyora MCA  amb l’Ajuntament de Mataró s’inicià, com hem 
referit, el 7 d’abril de 2015, és de caràcter temporal, a temps parcial (el 33,33% de la jornada 
ordinària completa, és a dir, és de 12,5 hores/setmana), amb la categoria de tècnic auxiliar de 
biblioteca, i per a la substitució d’un/a treballador/a. 
 
Pel que fa a l’associació Haribala, de la documentació aportada per la pròpia interessada, es 
desprèn que és una entitat declarada d’utilitat pública, segons Ordre I NT/445/2007, de 12 de 
febrer (BOE núm. 52, d’1 de març de 2007), amb domicili a Mataró, i que te com a objecte la 
realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional 
pel desenvolupament i ajudar al Tercer Món en les seves necessitats econòmiques i 
d’ensenyament. 
 
La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 
d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
L'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. 
Considerant que 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 
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previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  
 
I que 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.  
D’acord amb 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.  
També, cal tenir en compte altres paràmetres contemplats al mateix article 12 de la Llei 
53/1984. En concret, respecte el cas que analitzem, destacar la redacció donada per l’article 
12.2 de la Llei 53/1984 -i que en anàleg sentit també recull l’art. 329.1.b) del Decret 214/1990-, 
en el què s’estipula que es pot declarar la compatibilitat en el supòsit que el càrrec ocupat en 
l’entitat local requereix la presència efectiva de l’interessat en aquesta durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada ordinària, només quan aquest càrrec tingui la consideració 
de prestació a temps parcial. 
Considerant que, a la vista de les funcions assignades al lloc de treball que desenvolupa la 
senyora Alcalá en aquesta Corporació -amb una jornada ordinària a temps parcial de 
12,5hores/setmana- es requereix la seva presència efectiva durant tot el seu horari de treball, 
es superen les 6,25 hores/setmana que correspondria segons els paràmetres dictats per la 
norma. Per tant, existeix adequació dels elements de fet al requisit normatiu citat. 
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.  
D’acord amb l’establert a l’art. 11 de la norma estatal, 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. 
L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que es 
refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici 
de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I així també ho recull l’article 335 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 
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En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o 
activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  
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. 
L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la Corporació 
resoldre les declaracions de compatibilitat.  
 
Vist l'informe jurídic corresponent. 

 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat pública que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora MAC amb l’activitat privada de caràcter 

laboral a l’associació per a la col·laboració i el desenvolupament del tercer món 
“Haribala”, com a administrativa, en els termes i paràmetres referits en la part 
expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  

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

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

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

12 -  MODIFICACIÓ ACORD I CONVENI AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

proposta següent : 

 
“El Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), va establir límits al règim 
aplicable als complements retributius en concepte de millora de la prestació econòmica de la 
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Seguretat Social per incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i per tant, d’aplicació a l’àmbit local. 
 
Així mateix, l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, implicava la derogació de la 
disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2010, en allò que es refereia al complement de la prestació de la 
incapacitat temporal.  
 
Vist que l’article 9.2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix la possibilitat que 
cada Administració Pública reguli els complements de les prestacions que percebi el seu 
personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal.  
 
Vist l’informe del Coordinador General. 
 
Vist l’informe del Secretari General 4/2015, on exposa que la disposició transitòria quinzena 
de l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012 no s’ha d’entendre com un termini de caducitat i, en 
conseqüencia, es poden pactar nous supòsits d’IT amb caràcter excepcional. 
 
Vist  que els representants de l’Ajuntament de Mataró i les seccions sindicals s’han reunit, en 
el sí de la Mesa de Negociació Conjunta.  
 
Vist els acords adoptats entre les parts el dia 20/04/2015 
 
En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple 
l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar nova redacció a l’article 35.2 del Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró, que queda establert de la següent manera:  
“Art. 35.- Complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal 
 
35.2 L’Ajuntament de Mataró abonarà el 100% del complement d’IT derivada de malaltia 
comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de caràcter excepcional i 
degudament justificats: 
 

- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti 
l’ingrés. 

- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar mitjançant justificant 
del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 

- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu metge de les 
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a referència l’annex de malalties 
greus contingut al Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per tenir cura 
de menors afectats per càncer o altra malaltia greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol 
de 2011, i les possibles actualitzacions que es puguin produir. 

- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu metge de les 
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 

- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe dels serveis 
socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació. 

- Baixes causades per fractures i lesions traumatològiques que impossibilitin el desplaçament al 
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treball o el desenvolupament del lloc de treball. S’haurà d’acreditar el carácter de fractura o 
lesió traumatològica mitjançant informe expedit per un facultatiu metge. 

- Les malalties infecto contagioses que posin en situació de risc al personal de l’Ajuntament o als 
usuaris i usuàries dels serveis, s’haurà d’acreditar el caràcter infecto contagiós de la malatia 
mitjançant un certificat o informe mèdic.  

- Malalties comunes quan hi hagin avisos excepcionals de l’autoritat sanitària que obliguin al 
treballador a romande al seu domicili. s’haurà d’acreditar el caràcter infecto contagiós de la 
malatia mitjançant un certificat o informe mèdic. 

- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, 
amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que 
es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos 
oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer 
dia, fins el 100 per 100 de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior 
a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
SEGON.- Donar nova redacció a l’article 35.2 del Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Mataró, que queda establert de la següent manera: 
“Art. 35.- Complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal 
 
35.2 L’Ajuntament de Mataró abonarà el 100% del complement d’IT derivada de malaltia 
comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de caràcter excepcional i 
degudament justificats: 
 
- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre hospitalari que 
acrediti l’ingrés 
- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar mitjançant 
justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 
- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu metge de 
les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a referència l’annex de 
malalties greus contingut al Real Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per tenir cura 
de menors afectats per càncer o altra malaltia greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol 
de 2011, i les possibles actualitzacions que es puguin produir. 
- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu metge de les 
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 
- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe dels serveis 
socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació. 

- Baixes causades per fractures i lesions traumatològiques que impossibilitin el desplaçament al 
treball o el desenvolupament del lloc de treball. S’haurà d’acreditar el carácter de fractura o 
lesió traumatològica mitjançant informe expedit per un facultatiu metge. 

- Les malalties infecto contagioses que posin en situació de risc al personal de l’Ajuntament o als 
usuaris i usuàries dels serveis, s’haurà d’acreditar el caràcter infecto contagiós de la malatia 
mitjançant un certificat o informe mèdic.  

- Malalties comunes quan hi hagin avisos excepcionals de l’autoritat sanitària que obliguin al 
treballador a romande al seu domicili. s’haurà d’acreditar el caràcter infecto contagiós de la 
malatia mitjançant un certificat o informe mèdic. 

- En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, 
amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que 
es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos 
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oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, des del primer 
dia, fins el 100 per 100 de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior 
a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
TERCER.- Incorporar al  Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró un cinquè paràgraf a 
l’article 16.2 amb el següent redactat:: 
 

- Quan es produeixi una baixa laboral, per malaltia comuna o accident no laboral, iniciada durant 
l'any en curs i aquesta continuï fins a finalitzar l'any, les jornades de flexibilitat pendents de 
notificar s'acumularan per als dotze mesos següents a la reincorporació. 
 
QUART.-  Incorporar un nou punt a l’article 27  del Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró que quedarà redactat de la següent manera: 
 
“27.2 Mentre duri la suspensió de l’article 27.1, s’aplicarà el següent: 
El personal funcionari tindrà dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu a 
l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la taula següent: 
 
 25 anys: 250 € 
 30 anys: 300 € 
 35 anys: 350 € 

 
Aquests imports, s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment previst per la 
Llei de pressupostos de l’estat per als sous dels empleats públics.” 
 
CINQUÉ.- Notificar aquests acords al Comitè d’Empresa, Junta de Personal i Gestió 
Econòmica.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

comença dient que en aquesta casa i en tots els ajuntaments del país quan un treballador 

estava de baixa tenia dret a cobrar el que li pertocava. El Reial decret impulsat des del PP, 

amb les mesures d’estabilitat pressupostària, ha retallat un dret que era dels treballadors i que 

nosaltres considerem que és injust. Una persona, quan està malalta, no està en condicions de 

treballar; i un treballador, estigui malalt o no, té unes necessitats que ha de poder cobrir en 

qualsevol cas. El Reial decret genera un estrès laboral per a un treballador que es posa 

malalt, primer perquè s’ha de recuperar, i després, afrontar el problema a nivell econòmic.  

Per sort, s’han creat unes excepcions i unes escletxes i estic satisfet amb les alternatives que 

s’han trobat, i més quan en aquest Ajuntament mai no hi hagut un problema amb les baixes 

laborals. Per tant, és un problema que ens ha vingut des de fora i hem de felicitar el treball 
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sindical, que ha estat potent i ha defensat els treballadors de l’Ajuntament de Mataró, que 

podran gaudir d’un seguit de beneficis que el govern del PP els va retallar.  

El nostre vot serà favorable.  

  

 

 

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

recorda al Sr. Safont-Tria que en aquest Ajuntament sí que es donaven baixes i que el Sr. 

Montoro, quan fa un decret, no el fa per a l’Ajuntament de Mataró sinó que el fa per a tots els 

ajuntaments i segurament pensant en l’estrès que patien llavors els cinc milions i mig d’aturats 

que hi havia a tot Espanya.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 

 

13   - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS  DEL PMU-11 “IVECO - RENFE / 

FARINERA”.  

 

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El 29 de gener de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar aprovar 
definitivament el Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOG i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1. Cal delimitar el sector d’acord amb el planejament general, sens perjudici dels petits 

ajustos que es puguin admetre d’acord a l’article 17 de les Normes urbanístiques del Pla 
general. 
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2. Cal esmenar la normativa urbanística en el següent sentit: 
- Afegir a l’article 8 que el 20% del sostre residencial es destinarà a règim general i/o 

especial. 
- Establir el percentatge de sostre de cada modalitat d’habitatge protegit a cadascuna de 

les unitats mínimes de projecte (UMP), suprimint dels articles 7 i 8 les referències a que 
serà el projecte de reparcel·lació qui el distribueixi. 

- Suprimir de l’article 8.12.2 la regulació segons la qual l’edificabilitat màxima i la 
distribució dels diferents usos admesos per parcel·les serà definit en el projecte de 
reparcel·lació així com la possibilitat que el projecte de reparcel·lació modifiqui sostre i 
usos entre illes.  

- Establir a l’article 8.12.1, “planta baixa referida a carrer” en tot cas quin és l’ajust que es 
permet de forma justificada en l’alçada de la planta baixa en fase de llicència. 

- Esmenar l’error que s’estableix en el règim transitori, sobre que les finques incloses en 
l’àmbit queden en situació de fora d’ordenació ja que únicament les construccions, les 
instal·lacions i els usos es troben eventualment en situació de fora d’ordenació, no les 
finques. Aquestes, mentre no s’aprovi definitivament el projecte de reparcel·lació, no 
compten amb la consideració de solar i s’hi poden autoritzar, tal i com s’indica a l’article 
11, usos provisionals.  

 
3. Cal incorporar les condicions que es deriven de l’informe de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 
 
Ha estat redactat per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), amb col·laboració i 
sota la direcció del servei tècnic municipal, el Text refós que incorpora les prescripcions 
establertes de la forma següent: 
 
1. Reajusta els límits del sector d’acord amb  el Pla general al llarg de l’av. Maresme. Amb 

aquest reajustament la superfície de sòl de l’àmbit del PMU-11 augmenta en 2.049 m2, 
respecte els 45.526 m2 de sòl del sector previst en la 2a MMPG pel PMU-11 Iveco-
Renfe/Farinera, que representa menys del 5% fixat com a límit a l’article 17 de les Normes 
urbanístiques del Pla general. Aquest sòl no té dret d’aprofitament al ser de domini públic 
(viari existent) i, per tant, no te incidència en l’aprofitament privat. 

 
Motivat pel nou reajustament de límits s’afegeix el plànol O.9 “Àmbit d’urbanització 
necessari a càrrec del Sector PMU-11”. El plànol d’informació I.7 reflecteix, com el seu títol 
indica, l’àmbit d’urbanització segons planejament general (2a MPPG), necessari per al 
desenvolupament del sector, més enllà del límit estricte de les propietats privades inicials. 
El plànol d’ordenació O.9 “Àmbit d’urbanització necessari a càrrec del Sector PMU-11”, 
superposa el nou límit del sector amb l’entorn a urbanitzar segons plànol I.7, necessari pel 
seu desenvolupament, i per tant, legalment al seu càrrec.  
 
Així, es dona compliment a la prescripció de la CTUB i es manté l’àmbit d’urbanització 
necessari i imprescindible per garantir un correcte funcionament de la nova ordenació amb 
el seu l’entorn. 

 
2. Modificació dels articles de les Normes urbanístiques en el sentit establert a la prescripció 

2 de la resolució, següents: 
- Article 7. Zonificació del sòl privat 
- Article 8. Subzona 3b40hpp Edificis Singulars a l’àmbit PMU-11 Iveco- Renfe  
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- Article 11. Règim transitori d’edificació i usos 
 
3. Modificació de l’article 4. Condicions de gestió, de les Normes urbanístiques a fi 

d’incorporar les condicions de l’informe de la Direcció General d’Infraestructura de la 
Mobilitat.  

 
Vist l’informe jurídic i l’article 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 el Text refós del Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, 
redactat per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), amb col·laboració i sota la 
direcció del servei tècnic municipal, d’acord amb les prescripcions establertes a l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 29 de gener de 2015. 
 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars 
del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport 
informàtic. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades segons l’expedient i l’article 
87.7 del Reglament Orgànic Municipal.” 
 

 

 

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

recorda que al seu moment van estar en contra del Pla de Millora Urbana d’aquest sector. Un 

sector del qual urbanísticament no en compartim la política que s’està portant a terme i on 

hem tingut un nyap molt important a nivell econòmic per part de l’anterior govern d’aquest 

Ajuntament i que ens ha comportat pèrdues que a dia d’avui estem pagant. Hem defensat 

sempre aquest espai com un espai de reserva, especialment per la seva situació estratègica 

en primera línia de mar, a l’entrada de la ciutat, al costat del Tecnocampus, etc.  

Nosaltres no donarem suport a aquest punt, sense entrar en les prescripcions que ens pugui 

fer la Generalitat, que podríem compartir o no.  

 

 

 

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

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

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

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

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

no adscrit (1). 

Vots en contra: 1,  corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular.  

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

 
 
 
 
 

14   - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE LA CASA 

RURAL DE CAN LINCOLN. 

    

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“La Junta de Govern Local, el 3 de novembre de 2014, va aprovar inicialment el Pla especial 
de la finca Can Lincoln, promogut per Alexandra Volchenko, condicionat al compliment d’una 
sèrie de prescripcions.  
 
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 5 de 
desembre de 2014, al diari La Vanguardia de 9 de desembre de 2014, al tauler d’edictes i a la 
web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat segons data d’entrada a l’Ajuntament, el següent:  
 
- L’11 de desembre de 2014, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

informa favorablement i que no afecta a cap jaciment arqueològic. 
- El 15 de desembre de 2014, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, informa que no 

afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, amb un advertiment.  
- El 2 de febrer de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de 

l’Aigua, informa favorablement amb consideracions respecte a les xarxes d’aigües pluvials 
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i les autoritzacions d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa 
municipal. 

- El 23 de febrer de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental, informa amb una sèrie de prescripcions.  

- El 26 de febrer de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, informa favorablement amb la 
recomanació de mantenir l’activitat agrària.  

 
L’1 d’abril de 2015, el promotor presenta el nou redactat del Pla especial per adequar-se a les 
prescripcions dels informes municipal i de les administracions afectades. 
El servei tècnic municipal ha informat la proposta amb les modificacions incorporades, i 
conclou que si bé relaciona els informes de les administracions sectorials, no puntualitza 
alguns dels aspectes recollits en els informes de l’Institut Cartogràfic i Geològic, de l’ACA i de 
l’OTTA que caldrà tenir en compte en la redacció del Projecte d’obres de rehabilitació, i que 
són: 
 
1. Les façanes resultants de la intervenció hauran de ser respectuoses amb la composició de 

buits i plens actuals, utilitzar revestiments i colors adequats a la tipologia de les 
edificacions i que quedin ben integrats a l’entorn rural. 

 
2. Els continguts dels apartats (7,8,9) de la Memòria 7. Serveis, 8. Integració paisatgística del 

conjunt, mesures de correcció i 9. Avaluació de riscos, mesures de prevenció, tenen 
caràcter normatiu alhora de redactar els projectes de desenvolupament del Pla especial. 

 
3. D’acord a les consideracions dels informes sectorials el projecte garantirà les mesures 

següents: 
 

3.1.Garantir que les aigües residuals que generin els habitatges es reciclen biològicament i 
s’aprofiten per regar i per tant no s’aboquen al domini hidràulic. 

3.2.Si s’efectuen excavacions o moviments de terres i aparegués qualsevol resta 
paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural i el 
seu Reglament de protecció D 78/2002. 

3.3.Caldrà proporcionar un tractament adequat als talussos existents o que es puguin 
generar, promovent, sempre que sigui possible, la seva revegetació. 

3.4.Caldrà detallar la proposta de restauració ambiental i paisatgística de l’àmbit ocupat 
per les edificacions que siguin objecte d’enderroc.  

 
Els canvis introduïts en relació al projecte aprovat inicialment, són: 
 
1. En compliment de la prescripció establerta a l’aprovació inicial, d’afegir un article de 

condicions de gestió i desenvolupament, incorpora l’apartat 8.1, dins de “INTEGRACIÓ 
PAISAGISTICA DEL CONJUNT, MESURES DE CORRECCIÓ”, que vincula directament 
l’ús d’habitatge rural i familiar a l’activitat dominantment agrícola i forestal de l’espai lliure 
de la finca, amb l’obligació de fer compatible els usos permesos amb el desenvolupament 
de les activitats agrícoles principals i de gestió forestal del sòl. 

 
2. En compliment dels informes de les administracions sectorials, afegeix l’apartat 2.2, en el 

qual relaciona les consultes a les Administracions Sectorials, amb constància que han 
estat favorables amb prescripcions “per tal de completar la proposta d’actuació concreta i 
les mesures de correcció que caldrà implantar en el desenvolupament del projecte de 
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reforma, així com les autoritzacions i permisos que cal demanar per l’abocament d’aigües 
depurades, el tractament dels talussos i les espècies de vegetació idònies per replantar les 
afectades”.  

 
3. En compliment d’una de les prescripcions de l’informe del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, respecte a establir un llindar 
màxim d’impermeabilització del sòl, incorpora a l’apartat 4.3 d’ordenació exterior, soleres i 
paviments, el paràgraf: “El percentatge d’ocupació d’edificacions i paviments 
impermeables respecte al total de la fina no supera l’1,25% de la superfície”. 

 
Les modificacions introduïdes no tenen la consideració de canvis substancials d’acord amb 
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
 
Vistos els informes precedents, i els articles 79 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial de la finca Can Lincoln, promogut per 
Alexandra Volchenko, amb els canvis introduïts i en el benentès que el Projecte d’obres de 
rehabilitació ha de preveure totes les consideracions de l’informes del servei tècnic municipal 
de 14 d’abril de 2014, transcrites a la part expositiva, i de les administracions sectorials 
competents conforme preveu l’apartat 2.2 del Pla especial.  
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un 
document tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

15  -  DEMANAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’INICI DE LA 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT PER AL TRASPÀS DE LA 

TITULARITAT A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, DEL TRAM DE LA 

CARRETERA C-1415C ENTRE EL P.K. 1+021 AL 1+335. 
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple municipal el 6 de juny de 2013, amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Municipal 1996, que afecta l’àmbit de “El Sorrall”, va iniciar el procés de 
modificació d’aquest sector del sòl urbanitzable programat, el qual no s’ha pogut 
desenvolupar, ja que des del principi la seva viabilitat econòmica es va veure qüestionada. 
 
Amb la voluntat de donar una resposta urbanística adequada a aquest sòl situat al límit de la 
ciutat i confrontant amb el terme municipal d’Argentona, es va redactar aquesta modificació 
del Pla General, la qual planteja una ordenació del teixit terciari raonable i capaç d’integrar el 
caràcter urbà en el territori, amb la previsió de crear una nova porta d’entrada a la ciutat des 
de ponent. 
 
Aquesta modificació del planejament general, va ser aprovada definitivament pel Conseller 
de Territori i Sostenibilitat el 31 de juliol de 2014 i publicada al DOGC el 4 d’octubre de  
2014. Per altra banda, l’1 d'agost de 2014, el Director General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme va aprovar la modificació de la trama urbana consolidada (TUC) de Mataró, 
incorporant en la mateixa l’àmbit del Sector El Sorrall. 
 
Durant la tramitació de la modificació del Pla General, la Gerència de Serveis  'Infraestructures  
Viàries i Mobilitat de l’ Àrea d'infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 
Barcelona, el 4 de juliol de 2013 van emetre informe tècnic en el sentit que, d’acord a la  
naturalesa  de la carretera C-1415c que traspassa el sector des del terme fins el giratori de 
l’avinguda Josep Tarradellas, en l’ordenació que es proposi, caldrà tenir en compte  les línies  
d’afectació de la via, segons el que disposa la Llei de Carreteres (arts. 40 i 41). 
 
Les limitacions que genera l’aplicació de la Llei de Carreteres, en la utilització  urbana 
d’aquesta via, son incompatibles amb la vocació de la mateixa, que amb el desenvolupament 
del sector, esdevindrà un vial de naturalesa urbana. 
 
Per aquest motiu es van encetar converses amb la Gerència d’Infraestructures de la Diputació 
de Barcelona, els tècnics de la qual van entendre i acceptar les necessitats municipals de 
poder disposar del tram afectat pel nou planejament com a tram de carretera urbana.  
 
Per altra banda, de forma paral·lela, el diputat delegat per a la Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona, el dia 23 de desembre de 2014, va dictar decret (12886/14) segons el 
qual s’aprova la proposta “d’ACREDITAR els complements dels preacords assolits en el marc 
de les Meses de Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, sobre l’actuació 
següent: 
 
Ens destinatari : Ajuntament de Mataró. 
NIF:           P0812000H 
Necessitat: Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-1415c i execució 

de les obres per la reurbanització d’un trams de la carretera C-
1415c inclosa al Pla General d’Ordenació El Sorrall, TM. Mataró. 

Àmbit de concertació: Creació d’Equipaments i Infraestructures  
Classe de recurs: Ajut econòmic  
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Centre gestor:  Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobi9litat.  
Import sol·licitat: 470.000 € 
Aportació Diputació: 470.000 € 
. . . . . . . . . .”  
 
També s’han mantingut reunions de treball amb tècnics i responsables de la Diputació de 
Barcelona cara a concretar aspectes tècnics dels projectes d’urbanització a tramitar, en relació 
a la carretera que ha de ser objecte de traspàs de titularitat. En aquest sentit, segons el 
conveni tipus a signar amb la Diputació, cal que l’Ajuntament de Mataró, a través d’acord del 
Ple Municipal demani formalment el traspàs de titularitat de l’indicat tram de carretera. 
 
El 4 de febrer de l’any 1999, el Ple de la corporació va encomanar a la societat  Municipal 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA –PUMSA- la gestió íntegra del  desenvolupament  
del Pla Especial “El Sorrall”. Aquesta encomana de gestió ha estat  substituïda, per les figures 
de les “Entitats Urbanístiques Especials” i “Administració Actuant”  previstes en els articles 22 i 
23 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010 de 3/8). PUMSA és Entitat Urbanística 
Especial des de l’acord del Ple Municipal de 14/11/2002. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, l’inici del procediment pel traspàs de la de 
titularitat a l’Ajuntament de Mataró, del tram de la Carretera C-1415c entre els P.K. 1+021 al 
1+335, amb les condicions que corresponguin a aquest tipus de transferències, el qual es 
perfeccionarà amb la signatura d’un conveni que reguli les condicions del traspàs de titularitat, 
a signar per president de la Diputació de Barcelona i l’Alcalde President de l’Ajuntament de 
Mataró, al qual s’autoritza mitjançant el present acord. 
 
SEGON.-  Reiterar el caràcter d’Administració Actuant que té Societat Municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró SA –PUMSA- a l’àmbit del Sector El Sorrall, segons els acords del 
Ple Municipal de dates 4/2/1999 i 14/11/2002 i fer-ho constar, de forma expressa, davant la 
Diputació de Barcelona, ja que la societat municipal s’encarregarà de gestionar l’execució de 
les obres d’urbanització de l’àmbit i en concret les de la carretera C-1415c, el traspàs de 
titularitat de la qual ara es demana.  
 
TERCER.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, a PUMSA i altres 
interessats.” 
 
 

 

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

anuncia que veu amb bons ulls el traspàs de la titularitat. De fet, segurament és una cosa 

positiva, però en el fons aquest traspàs té una única argumentació: poder construir més a línia 

de carretera, que és l’única manera de poder-ho fer. Si és propietat de la Diputació, hi ha uns 

límits marcats que impedeixen aquesta construcció, i si passa a ser trama urbana, se’ns 

permet aquesta gestió urbanística fins al límit de la via urbana. Això és el que no veiem clar, 
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malgrat entenem que està bé que passi a ser titularitat de l’Ajuntament. Altres vegades, 

respecte al Sorrall, ja hem explicat que no compartim el projecte urbanístic per a aquest 

sector, situat en un barri densament poblat que necessita una intervenció d’una o altra 

manera. Pel que s’ha acabat optant pensem que no és la millor solució.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit 

(1). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 
 

 

-Servei d’Espais Públics- 
 

16  - APROVACIÓ D’AVANTPROJECTE DE L’ENLLUMENAT 

ARQUITECTÒNIC DEL MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA I MILLORA 

DE L’ENLLUMENAT DELS CARRERS DEL VOLTANT. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“En el DOGC núm. 6057, d’1 de febrer de 2012, es publica l’ordre GRI 8/2012, de 26 de 

gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals 
susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre 
convocatòria per presentar sol•licituds. 
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En aquest marc, el Departament de Governació i Relacions Institucionals aprova l’obertura 
d’una nova línia d’ajuts dins del programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 (Medi 
ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (Desenvolupament sostenible local i urbà). 
 
L’Ajuntament de Mataró va decidir prendre part en la present convocatòria i va seleccionar 
l’actuació anomenada “Regeneració urbana, patrimoni i comerç: un model de capitalitat per a 
la reactivació econòmica” com actuació municipal a presentar en  aquesta convocatòria 
d’ajuts. 
 
En data 20 de juny del 2012, mitjançant publicació al DOGC, es va atorgar la subvenció del 
fons FEDER per un import de 600.000€ amb una taxa de cofinançament del 50% per 
l’actuació anomenada “ Regeneració urbana del nou eix comercial de Mataró” i en 
conseqüència una retribució europea de 300.000€. 
El projecte d’aquesta actuació es va adjudicar mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
15 de desembre, per un import de 382.600€, Iva inclòs, a favor de l’empresa Vialitat i Serveis 
S.L. 
Sorgeix la necessitat de modificar el pressupost del projecte aprovat subvencionat amb el fons 
FEDER, degut a que la baixa obtinguda es vol destinar a la realització d’una nova actuació de 
les obres ja iniciades i per aquest motiu el servei de Espais Públics ha procedit a redactar 
l’Avantprojecte de  “Enllumenat arquitectònic del mercat de  la Plaça de Cuba i millora del 
l’enllumenat dels carrers del voltant a la ciutat de Mataró”, que té la mateixa finalitat que la 
obra subvencionada. 
Les actuacions previstes dins del document tècnic son les següents: 
Enllumenat arquitectònic del Mercat: Es tracta d’un edifici de caire racionalista, de grans 
dimensions, amb teulada a dues vessants. Les façanes s’articulen amb grans pilastres 
verticals que defineixen llargues i estretes finestres. Aquest ritme continu de pilastres verticals 
configura, entenem, la característica principal de les façanes, tant de les dues capçaleres, 
més altes i imponents com les dues façanes laterals. 
L’enllumenat arquitectònic, és un enllumenat que realçarà les façanes de l’edifici i en 
potenciarà els seus trets característics. Totes les lluminàries utilitzades es situaran en les 
pròpies façanes, no hi haurà cap element extern, de manera que es tractarà d’una proposta 
d’il·luminació localitzada, no pas per inundació. 
 
Proposem, doncs,  d’il·luminar de manera individual cadascuna de les pilastres, d’una banda 
les pintades en color blanc i per altre banda les de color  gris, de major amplada. De tota 
manera es produirà un contrast entre pilastres i finestres que proporcionarà un efecte, creiem 
que suggerent. 
Tot els elements proposats utilitzaran la tecnologia led, la qual cosa implica un reduït consum 
elèctric i un baix manteniment. 
 
Enllumenat dels carrers del voltant: L’enllumenat comercial, cultural i turístic, és un enllumenat 
format per llumeneres que porten integrat un control d’il·luminació dinàmic amb RGB de 30 W 
i 60 W de potència de llum blanca. Alhora també s’aprofita el muntatge del enllumenat per 
l’estesa del cablejat de megafonia, equipant-se les llumeneres amb connectors jacks per la 
connexió d’altaveus de megafonia. (Línia 5x6mm2 Cu-0,6/1kV i cablejat DMX512) 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 111.611,36 euros, IVA inclòs. 
 
 D’acord amb l’article 21 del ROAS, el contingut de l’Avantprojecte serà suficient per tal que 
dels documents que l’integren se’n puguin conèixer les característiques de l’actuació, com és 
el cas. 
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La Regidora Delegada d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública que signa, proposa al PLE 
MUNICIPAL  l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-   Aprovar l’Avantprojecte de “l’Enllumenat arquitectònic del mercat de la Plaça de 
Cuba i millora del enllumenat dels carrers del voltant a la ciutat de Mataró” redactat per Sr. 
Josep Ibáñez, enginyer industrial que consta com a actuació urbanística necessària dins 
l’actuació anomenada “Regeneració urbana del nou eix comercial de Mataró”. Aquesta 
actuació té per objecte garantir la competitivitat del comerç urbà i l’hostaleria de la ciutat de 
Mataró davant la  nova localització de la locomotora comercial i a l’actual conjuntura del sector 
i que està desglossat en dues accions:  
 

- Enllumenat arquitectònic del Mercat que realçarà les façanes de l’edifici i en potenciarà 
els seus trets característics. 

 
- Enllumenat dels carrers del voltant format per llumeneres que porten integrat un control 

d’il·luminació dinàmic amb RGB de 30 W i 60 W de potència de llum blanca. Alhora 
també s’aprofita el muntatge per l’estesa de cablejat de megafonia, equipant les 
llumeneres amb connectors jacks per la connexió d’altaveus de megafonia. 

 
Per tal de sol·licitar la modificació del pressupost del projecte aprovat inicialment amb el nom 
d’actuació “Regeneració urbana del nou eix comercial de Mataró” subvencionat amb el FONS 
FEDER, període 2007-2013 d’acord amb les bases de  la convocatòria GRI 8/2012, de 26 de 
gener, segons disposa l’art. 13 de les bases reguladores de la mateixa. 
 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 111.611,36 euros, IVA inclòs. 
 
 
Segon.-   Comunicar l’anterior acord al Servei de Gestió Econòmica, a la Direcció de 
Promoció Econòmica i  a la Generalitat de Catalunya.” 
 
 

 

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

comença dient que no serà el seu grup qui no aprofiti una inversió que pot venir del fons 

FEDER. Per tant, ja els anuncio que hi votarem a favor. A nosaltres, tot i que creiem que està 

bé i que segurament l’objectiu és compartit, el que no ens acaba d’agradar és la realitat de la 

plaça de Cuba. Aquesta inversió a nivell d’obres no és suficient. La plaça de Cuba hauria de 

ser un centre comercial molt potent de la ciutat, un espai comercial diferenciat de l’oferta que 

hi pugui haver en altres sectors. Hauria de ser un mercat molt dinàmic, amb molta circulació 

de gent; una plaça molt més permeable que ara i que esdevingués un punt d’atracció per a la 

comarca i per a altres visitants de fora. L’enllumenat va en aquesta direcció, però lamentem 

que sigui insuficient. Pensem que des dels governs i des de l’Ajuntament hauríem de cuidar 
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molt més aquest petit i mitjà comerç i fer-hi intervencions més enllà de les obres. Aquesta 

plaça ha de ser un motor comercial potent de la ciutat. El nostre vot serà favorable.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

17  -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA 

DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA PER INCORPORACIÓ D’ANNEXES 

SOBRE L’AUTORITZACIÓ DE GESTORS PRIVATS DE RESIDUS PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels Residus, estableix l’obligació dels productors de residus, de gestionar aquests mitjançant 
la intervenció de gestors de residus autoritzats. 
 
L’Ordenança fiscal dels preus públics de la recollida de la brossa comercial, contempla que els 
productors de residus que tinguin contractat un gestor privat, hauran d’acreditar-ho anualment 
presentant documentació. 
 
L’Ordenança general de Residus i Neteja Viària, estableix a l’article 21 bis que les persones 
titulars d’una activitat que generen residus comercials i no els gestionin en la seva totalitat per 
sí mateixes, o a través d’un gestor autoritzat, s’hauran d’acollir al sistema de recollida que 
proposi l’Ajuntament i en les condicions que aquest determini. 
 
El tècnic de Residus Urbans i Neteja viària del Servei d’Espais Públics, informa sobre la 
conveniència de regularitzar la presentació de la documentació acreditativa de la contractació 
de gestors per part de les persones titulars d’activitats comercials, generadores de residus, 
homologant als gestors que treballen a la ciutat, i establint un procediment àgil d’acreditació 
que beneficia als productors, als gestors i al propi Ajuntament. 
 
Aquesta proposta ha estat presentada tant als comerciants com als gestors de residus, que 
han realitzat aportacions al text. 
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Per decret  2296/2015 de 23 de març,  es va aprovar l’avantprojecte de modificació de 
l’Ordenança general de Residus Urbans i Neteja viària. 
 
Els diferents grups municipals van ser notificats.  
 
Dins del termini que estableix el ROM no s’han formulat al·legacions per part dels Grups 
municipals. 
 
La Regidora Delegada d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública que signa, proposa al PLE 
MUNICIPAL  l'adopció del següent ACORD: 
 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança general de Residus i Neteja viària 
consistent en l’aprovació d’un: 
Annex 1: Autorització de gestors privats per l’Ajuntament de Mataró, segons text que 
acompanya aquesta resolució i que a tots els efectes forma part de la mateixa 
Annex 2: els models de documentació a aportar pels gestors per acreditar la gestió 
Annex 3: model d’autorització del productor de residus al gestor autoritzat per presentar la 
documentació a nom seu. 
 
Segon. Obrir un termini d’informació pública d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució en el BOPB i en el DOGC perquè tot el que estigui interessat pugui 
formular les al·legacions que consideri convenients. 
 
Tercer. Considerar aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança si dins del termini 
d’informació pública no s’han formulat al·legacions. 
 
Quart. Notificar els presents acords a Direcció de Promoció Econòmica, al Servei d’Ingressos 
de l’Ajuntament de Mataró i a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 
 
 

 

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

considera, respecte a la brossa comercial, que molts comerços n’estan descontents: alguns 

per qüestió de preus, altres pel mecanisme, etc., i nosaltres tampoc n’estem satisfets. Potser 

no per les mateixes raons, però discrepem de la seva política. S’haurien de portar a terme 

altres iniciatives. Hem fet propostes, copiant també el que es fa en altres ciutats, des d’un 

punt de vista mediambiental molt més interessants i prioritzant la recollida selectiva, cosa que 

en aquest cas no és suficient. S’haurien d’aplicar polítiques en què es gestionés sobretot el 

volum de brossa comercial que es genera i en què es prioritzés i se subvencionés l’augment 

que generi en recollida selectiva un comerç. Així s’incentiva la classificació i la separació des 

del comerç. Aquest no és el nostre model i és per això que hi votarem en contra.  
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.  

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

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

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

municipal de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als 

membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit 

(1). 

Vots en contra: 1,   corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 

 

-Via Pública-  

 

18 -   APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 

PER A RISCOS ESPECIALS  DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ (PLA 

INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, TRANSCAT I PLASEQCAT.) 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“La darrera revisió del Pla Bàsic D’Emergències Municipals de Mataró va ser homologada el 
2011 i d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant , actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com els Plans específics necessaris en funció dels riscos que 
existeixen en el municipi. 
 
En aquest cas els Plans d’Actuació Municipal (PAM) per a Incendis Forestals, Nevades, 
Inundacions i Sistemes, varen ser homologats en última revisió l’any 2009 i els PAM de 
Transports de Mercaderies Perilloses i de Risc Químic homologats en última revisió l’any 
2010. 
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L’article 18.4 de la Llei 4/1997, de Protecció civil de Catalunya, disposa que els municipis han 
d’elaborar Plans d’Actuació Municipals (PAM) que fan referència a les emergències generades 
per riscos concrets de la naturalesa que afecti al seu territori i que la seva tramitació serà la 
mateixa que s’estableix pel Pla Bàsic Municipal. Així mateix, es disposa que els Plans 
d’Actuació municipals s’hauran de revisar cada  4 anys, segons les revisions dels diferents 
plans especials d’emergències de Catalunya: Pla INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, 
TRANSCAT i PLASEQCAT. 
 
Aquesta mateixa norma atribueix la capacitat general d'actuació i de planificació als municipis, 
i  la facultat d’exercir les funcions que tal norma els atribueix, així com qualsevol altra que, 
sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les 
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes 
o de calamitats públiques 
 
Atès que en data 13 de gener de 2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar crear la Comissió 
Municipal de Protecció Civil. 
 
Vist que l’esmentada Comissió Municipal de Protecció Civil, en sessió celebrada en data 11 
de març de 2015, acordà informar favorablement per unanimitat  i amb caràcter previ a la seva 
homologació el Pla d’Actuació Municipal per a riscos especials. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Cap del Servei de Protecció Civil en data 3 de març de 
2015. 
 
D’acord amb el contingut de la Disposició Transitòria Primera del Decret 155/2014, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, que diu 
que: “Tots els municipis que tinguin plans en tramitació en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret podran optar entre continuar amb la mateixa o bé adaptar-se a la nova 
regulació i estructura dels plans d’acord amb el que disposa aquest Decret.” 
 
D’acord amb el que estableix l’art. 47 de la Llei 4/1997, de referència,  respecte a la 
competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels plans d’actuació municipal en 
matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 en quant a l’homologació dels plans 
de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal per part de la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya. 
 
Per aquestes raons, 
 
La Regidora de Via Pública, obres, Serveis i Manteniment, en exercici de les funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, PROPOSA AL PLE l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a riscos especials  de 

l’Ajuntament de Mataró (Pla INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, 
TRANSCAT i PLASEQCAT.) 

 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la revisió del 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a riscos especials de l’Ajuntament de 
Mataró per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

19  - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL (PEM) 

PER SANTES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 
“La darrera revisió del Pla Bàsic D’Emergències Municipals de Mataró va ser homologada el 
2011 i d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant , actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com els Plans específics necessaris en funció dels riscos que 
existeixen en el municipi. 
 
En aquest cas, el Pla Específic Municipal per Santes, va ser aprovat l’any 2010. 
 
L’article 18.5 de la Llei 4/1997, de Protecció civil de Catalunya, disposa que els municipis que 
tenen riscos concrets diferents dels riscos especials definits en els apartats 1 i 2  del mateix 
article, han d’elaborar Plans específics municipals, i que la seva tramitació serà la mateixa que 
s’estableix pel Pla Bàsic Municipal. Així mateix, es disposa que els Plans d’Actuació 
municipals s’hauran de revisar cada  4 anys. 
 
Aquesta mateixa norma atribueix la capacitat general d'actuació i de planificació als municipis, 
i  la facultat d’exercir les funcions que tal norma els atribueix, així com qualsevol altra que, 
sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les 
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes 
o de calamitats públiques 
 
Atès que en data 13 de gener de 2010 el Ple de l’Ajuntament va acordar crear la Comissió 
Municipal de Protecció Civil. 
 
Vist que l’esmentada Comissió Municipal de Protecció Civil, en sessió celebrada en data 11 
de març de 2015, acordà informar favorablement per unanimitat i amb caràcter previ a la seva 
homologació el Pla Específic municipal per Santes. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Cap del Servei de Protecció Civil en data 3 de març de 
2015. 
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D’acord amb el que estableix l’art. 47 de la Llei 4/1997, de referència,  respecte a la 
competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels plans d’actuació municipal en 
matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 en quant a l’homologació dels plans 
de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal per part de la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya. 
 
Per aquestes raons, 
 
La Regidora de Via Pública, obres, Serveis i Manteniment, en exercici de les funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, PROPOSA AL PLE l’adopció del 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla Específic Municipal (PEM) per Santes de l’Ajuntament 

de Mataró. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la revisió del 

Pla Específic Municipal (PEM) per a Santes de l’Ajuntament de Mataró.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

20  -  IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 400,51 EUROS A J.M.A.P., PER LA 

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

DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.(EXP. 

6/2015). 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
PRIMER.- Per Providència de 19 de gener de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Juan Manuel Aviles Passi, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 776888/14, aixecada 
en data 13 d’octubre de 2014 a les 12:30 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra 
adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 5206 i 8857, a Carrer 
Santiago Rusiñol, 42, i l’acta número C14/32942, aixecada en data 12 de novembre de 2014 a 
les 11:30 hores per l’Agent de la Policia Local número 2748, a Passeig de Pep Manté. 
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SEGON.- En data 27 de febrer de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al 
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a Juan Manuel 
Aviles Passi, en data 27 de febrer de 2015. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent 
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb idèntic 
resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant 
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP de data 19 de març de 2015), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada 
per la Llei 4/1999. 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10 
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit 
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap 
actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
Del contingut de l’acta número 776888/14, aixecada en data 13 d’octubre de 2014 a les 12:30 
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana 
de l’ABP de Mataró número 5206 i 8857, a Carrer Santiago Rusiñol, 42, i l’acta número 
C14/32942, aixecada en data 12 de novembre de 2014 a les 11:30 hores per l’Agent de la 
Policia Local número 2748, a Passeig de Pep Manté, es desprenen uns fets que són 
constitutius d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
Que el dia 13/10/14 els agents amb Tip 5206 i 8857 van observar al senyor Avilés portant un 
gos de raça considerada potencialment perillosa, concretament un gos de raça Stafforshire, al 
carrer Santiago Rusiñol, 42, amb molta afluència de persones passejant. 
Que el dia 12/11/14  l’agent amb Tip 2748 va observar al senyor Avilés portant un gos de raça 
considerada potencialment perillosa, concretament un gos de raça Stafforshire,  pel Passeig 
de Pep Mante, situat al Parc de Rocafonda.  Que posteriorment, el propietari del gos va lligar-
lo, sense posar-li el morrió corresponent, ja que no el portava a sobre. 
Es complien les condicions següents: 

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Juan Manuel Aviles Passi 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 
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Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles 
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article 
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes 
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general 
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de 
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Imposar una sanció de 400,51 euros a Juan Manuel Aviles Passi, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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21  -  IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A F.G.P., PER LA 

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

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

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

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

MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. (EXP. 8/2015). 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
PRIMER.- Per Providència de 19 de gener de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Francisco Gavira Paez, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/28042, aixecada 
en data 1 d’octubre de 2014 a les 18:25 hores per l’Agent de la Policia Local número 3398, 
referent a la Plaça d’Occitània de Mataró. 
SEGON.- En data 27 de febrer de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Francisco Gavira 
Paez, en data 2 de març de 2015, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent 
per a formular al·legacions. 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10 
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit 
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap 
actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
Del contingut de l’acta número C14/28042, aixecada en data 1 d’octubre de 2014 a les 18:25 
hores per l’Agent de la Policia Local número 3398, referent a la Plaça d’Occitània de Mataró, 
es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
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L’agent denunciant va observar a la persona denunciada portant un gos de raça considerada 
potencialment perillosa a la Plaça Occitània, concretament un gos de raça Pitbull. 
Que aquest gos es va llençar a sobre d’un gos petit per mossegar-lo, bordant de forma 
agressiva, incomodant i espantant al propietari del gos petit. 
Que els fets van succeir al costat d’una biblioteca amb grunxadors i freqüentat per menors i 
nens. 
Es complien les condicions següents: 

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

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

3. Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Francisco Gavira Paez 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 
molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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

3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de 
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Francisco Gavira Paez, per la comissió 
d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a Francisco Gavira Paez, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Francisco Gavira Paez, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

22  -  DESESTIMAR LES AL•LEGACIONS FORMULADES PER J.M.N I 

IMPOSAR-LI UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS, PER LA COMISSIÓ 

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

400,00 EUROS  PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A 

L’ARTICLE 7.3.B I UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D, EN MATÈRIA DE 
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GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 

15/2015). 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
PRIMER.- Per Providència de 19 de gener de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Jonathan Maldonado Nicolás, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 
787901/14, aixecada en data 16 d’octubre de 2014 a les 17:00 hores pels Agents del cos de 
Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 
6223 i 6551, referent al Carrer de Cosme Churruca, 32 de 08301 Mataró. 
SEGON.- En data 27 de febrer de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Jonathan 
Maldonado Nicolás, en data 2 de març de 2015, i es comunicà als interessats/des el termini 
corresponent per a formular al·legacions. 
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Jonathan Maldonado Nicolás, en data 2 de 
març de 2015, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per l’instructor/a. 
 
FETS PROVATS: 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem el 
següent: 
El senyor Maldonado manifesta en el seu escrit d’al·legacions que quan el van denunciar els 
agents actuants estava portant un gos dels considerats potencialment perillosos a la 
protectora d’animals.  Que ell no té cap gos de raça perillosa. 
Per tot això exposat, sol·licita que li retirin la sanció proposada, ja que el gos no era seu i que 
únicament el va portar a la protectora. 
Tenint en compte les al·legacions presentades, en data 3 de març de 2015 es va demanar 
informe als agents denunciants. 
En data 4 de març de 2015 els agents denunciants han emès informe, ratificant-se en 
l’exposat a l’acta de denúncia, a on els agents van fer constar que el senyor Maldonado havia 
manifestat que havia comprat el gos feia unes setmanes i que desconeixia la normativa en 
relació a aquests gossos. 
Així mateix, el senyor Maldonado no acredita documentalment que va lliurar el gos a la 
protectora d’animals el dia dels fets. 
En data 30 de març de 2015 es va demanar informe al Servei de Salut Pública per saber si al 
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Mataró els hi constava que el dia dels fets el senyor 
Maldonado hagués fet entrega d’un gos d’aquestes característiques. 
En data 13 d’abril de 2015 el Servei de Salut Pública ens informa que al Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstic de Mataró no els hi consta que el senyor Maldonado fes entrega de cap 
gos el dia dels fets ni en dies posteriors. 
Tenint en compte les al·legacions presentades i els informes emesos, aquesta part ha de 
procedir a desestimar les al·legacions presentades. 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
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que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
Del contingut de l’acta número 787901/14, aixecada en data 16 d’octubre de 2014 a les 17:00 
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana 
de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent al Carrer de Cosme Churruca, 32 de 08301 
Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
Que els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos barreja  de Pit bull 
amb Presa canari, segons manifestacions del seu propietari. 
Que el carrer Churruca és un carrer amb trànsit habitual de vianants. 
Es complien les condicions següents: 

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

5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

6. Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Jonathan Maldonado Nicolás 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 

4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 
molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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

6. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
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L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de 
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per Jonathan Maldonado Nicolás, pels 
motius recollits en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Jonathan Maldonado Nicolás, per la 
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Jonathan Maldonado Nicolás, per la 
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Jonathan Maldonado Nicolás, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos.” 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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23  -  IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS A A.R.M., PER LA 

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

MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS.(EXP. 4/2015). 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
PRIMER.- Per Providència de 19 de gener de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Aida Romero Muñoz, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/22634, aixecada 
en data 12 d’agost de 2014 a les 13:30 hores pels Agents de la Policia Local número 2748 i 
3608, referent a la Ronda de Miguel de Cervantes, 71 de 08301 Mataró. 
SEGON.- En data 27 de febrer de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Aida Romero 
Muñoz, en data 2 de març de 2015, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent 
per a formular al·legacions. 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10 
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit 
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap 
actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
Del contingut de l’acta número C14/22634, aixecada en data 12 d’agost de 2014 a les 13:30 
hores pels Agents de la Policia Local número 2748 i 3608, referent a la Ronda de Miguel de 
Cervantes, 71 de 08301 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada porta un gos de raça 
considerada potencialment perillosa per la via pública, concretament un de raça Pit Bull 
Terrier. 
Es complien les condicions següents: 

Portar el gos sense morrió a la via pública. 
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RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Aida Romero Muñoz 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de 
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Aida Romero Muñoz, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT SOBRE 

EL NO COMPLIMENT DE L’ACORD DE PLE DE 2 D’OCTUBRE DE 2014 

EN RELACIÓ ALS DRETS I DEURES DELS REGIDORS D’AQUESTA 

CORPORACIÓ. 

 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta la pregunta següent: 
 
“Vist que encara es continua sense informar de les assistències a les Comissions Informatives 
a la plana web de L'Ajuntament de Mataró tot i la “Esmena a la totalitat “del Grup Municipal de 
CIU” a la proposta de resolució que va presenta el regidor no adscrit, sr. Juan Gabriel Ponce 
López, sobre els drets i deures dels regidors d’aquesta corporació “del Ple del dia 2 d'octubre 
de 2014.  
 
Recordo que els punts que es van aprovar per unanimitat van ser els següents:  
 
1.- L’alcalde-president sol·licitarà un informe al Secretari de la Corporació per tal d’establir els 
mecanismes necessaris per donar compliment a l’article 77 del ROM pel que fa als 
incompliments de les obligacions dels Regidors/es dels membres del Consistori.  
 
2.- L’Ajuntament de Mataró publicarà a la seva plana web les actes de les reunions dels 
Òrgans de Representació en què els representants dels Grups Municipals hagin de ser 
obligatòriament Regidors/es, com és el cas de les Comissions Informatives i altres òrgans de 
govern, fent constar de forma clara quins han estat els membres assistents, així com els 
excusats i els que no hi ha assistit.  
 
3.- Pel que fa al que preveu l’article 77 del ROM, si es donés algun cas d’aplicació per faltes 
d’assistència de forma reiterada, les sancions es faran igualment públiques al web de 
l’Ajuntament i se’n donarà compte al Ple Municipal.”  
 
PREGUNTA: 
1-  Existeix a hores d’ara la voluntat-intenció de fer complir l'acord del Ple?  
2- Quins són els motius que han portat a no complir el que es va aprovar al Ple?  
3- Quina ha sigut l'assistència i absències dels Grups Municipals(en número i per Grup 
Municipal) a les Comissions i Consells dels Grups Municipals des de la constitució de la 
corporació municipal al juny del 2011?, a les següents Comissions, Consells,en número i per 
grup. 

 -CIM Àrea de Participació i Serveis a les Persones -CIM Àrea de Promoció Econòmica 
i Innovació -CIM Àrea de Serveis Territorials i Via Pública -CIM Àrea d'Administració i 
Atenció Ciutadana  

 -Consells d'Administració -Mesa de Contractació -Comissió Especial de Comptes -
Comissió Especial d'Organització. “ 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència, 

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, contesta que el fet d’haver d’esperar uns 

minuts, de vegades, abans de començar una comissió informativa per tenir el quòrum suficient 

no és motiu de retreure-ho aquí al ple, perquè és una cosa puntual. Vostè mateix s’ha pogut 

endarrerir alguna vegada. Vostè em presenta una pregunta que ja em va presentar i ja li vaig 

respondre al ple de febrer, com consta a l’acta d’aquell ple.  

Es tracta d’uns llistats que porten moltes hores d’elaboració al personal de la casa i, de tota 

manera, molts d’ells ja li van ser enviats per correu electrònic i també a la resta de membres 

de les comissions informatives i portaveus. Vostè va respondre al correu agraint la informació. 

El que vostè em demanava és que, si això començava des de l’octubre del 2012, que ho volia 

des de començaments del mandat i que es pengés al web. I això s’està fent. Al web ja  hi ha 

dues comissions informatives penjades des del principi de mandat fins al final, de la primera a 

l’última. Això no és fàcil de fer, tal com pot ratificar el Sr. Secretari, perquè les actes s’han de 

tractar una a una i eliminant les dades de caràcter personal que no es poden publicar. Però 

s’està fent. Demà, si vol, li faré arribar l’enllaç del web on es poden visualitzar aquestes 

comissions que ja estan penjades.  

 
 
 
 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, lamenta el comentari del Sr. Fernàndez 

perquè recorda que ell no té dedicació exclusiva i té un sou de dedicació al ple d’assistència.  

 

 

25  -  PREC QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE 

L’ESCOLA PÚBLICA A MATARÓ. 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta el prec següent: 
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“El passat 15 de març es va celebrar la Diada de l’Ensenyament Públic de Mataró amb un 
caràcter festiu i reivindicatiu. Entre els diferents actes, la comunitat educativa va presentar un 
Manifest sota el lema MATARÓ, PER L’ESCOLA PÚBLICA.  
 
Els grups municipals sota signants d’aquesta Proposta fem nostres les preocupacions i els 
objectius d’aquest manifest. L’escola pública ha de ser el referent d’excel.lència, qualitat i 

accés universal del nostre sistema educatiu i a la nostra ciutat. 
 
A problemes no resolts del sistema educatiu s’hi ha afegit en els darrers anys una gestió 
municipal errònia, tant per part del Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials com 

per part del Govern Municipal.  
Per a nosaltres,  l’educació és el principal instrument per a la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social de la nostra ciutat, i és per això que considerem que ha de ser una de les 
prioritats estratègiques de qualsevol govern municipal.  
 
Fent-nos ressò del Manifest, Mataró per l’escola pública, presentem els següents precs: 
 
1.  L’Ajuntament de Mataró instarà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya per tal que reconegui com a etapa educativa el primer Cicle d’Educació Infantil, i 

destini els recursos necessaris per tal de mantenir el nivell de qualitat de les Escoles Bressol 
Municipals i compleixi amb el seu compromís amb l’Ajuntament de Mataró, reconegut per llei. 
 
2. Considerem que la davallada demogràfica és una oportunitat per a la millora de la qualitat 
educativa, tal i com recull el Document sobre Criteris Planificació Escolar aprovat pel Ple 
Municipal i és per això que l’Ajuntament de Mataró instarà al Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya a iniciar un procés de reducció de ràtios a les aules de P3, 
prioritzant aquells centres amb un percentatge més elevat d’alumnes amb situació social, 

econòmica i cultural desafavorida. 
 
3. L’Ajuntament de Mataró instarà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya a no tancar cap línia de P3 a la ciutat. 
 
4. L’Ajuntament de Mataró es compromet a no acceptar cap increment de ràtio  a les aules per 
sobre dels 25 alumnes, a infantil i primària, i dels 30 alumnes a secundària, en cap centre 
finançat amb fons públics. 
 
5. L’Ajuntament de Mataró no acceptarà la massificació dels centres de secundària actuals i 
iniciar el procés amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou institut a la 

ciutat. “ 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comparteix l’esperit de la 

Diada de l’Ensenyament Públic de Mataró, on ell també va ser present i hi va contribuir.  

Respecte al prec, com hem comentat altres vegades en aquest ple, els he de dir que, com 

saben, l’Ajuntament està complint amb els precs que aquí es demanen, perquè es basen, a 

més, en el document de planificació escolar que vam estar treballant i que precisament aquest 

ple va aprovar: tant el punt 1 com el punt 2, sobre la disminució de les ràtios i en què 

segurament ens situarem l’any que ve en una ràtio de 22 alumnes a l’escola pública; com el 

punt 3, en què per descomptat no tancarem cap línia, tal com es va comprometre 

l’Ajuntament; com el punt 4, referent a la ràtio, també; i el punt 5, que parla de la construcció 

del nou institut, que ja saben que va endavant, que està programat per la Generalitat i que 

serà una realitat al setembre del 2017. Per tant, pel que fa al redactat, no el podem acceptar 

perquè no compartim sobretot el 4t paràgraf i, pel que fa al prec, com que ja complim amb tot 

el que es demana pensem que no cal acceptar-lo.  

 

 

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

que els tres grups proposants més que buscar l’aprovació del prec, el que volen és que el 

govern es cregui l’educació pública. Ens preocupen les línies de P3 perquè és cert que hi ha 

una disminució de l’alumnat, però s’hauria d’haver fet més esforços per garantir una qualitat 

que segur que unes ràtios més baixes ens podrien donar. Secundària serà també un dels 

temes a abordar i un dels reptes importants de la ciutat davant l’augment de demanda i 

hauríem de tenir les directrius molt més clares. Ara mateix, no les tenim. 

Sr. Galbany, vostè s’ha emportat el rècord d’haver fet enfadar més els ciutadans: les 

concentracions davant l’Ajuntament de Mataró amb la temàtica d’educació han estat les més 

nombroses d’aquests darrers quatre anys. Això els hauria de preocupar molt i haurien de fer 

un viratge en les seves polítiques educatives.  

Avui que parlem d’educació hem de recordar que avui hem tingut una nova concentració 

davant l’Ajuntament per denunciar el que estem dient, però també per denunciar una cosa 

greu que ha passat avui: des del Ministeri d’Educació espanyol hi ha hagut un nou intent d’odi 

envers les llengües i les cultures per tal d’eliminar la nostra política d’immersió en defensa de 

la nostra llengua. És un atac irracional i des de les administracions l’hauríem de criticar. Citaré 

al nostre diputat al Parlament, que ha recomanat als responsables del govern “una immersió 

democràtica”. Seria bo que des d’Espanya poguéssim tenir una altra interlocució que no 
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respongués a aquesta persecució anticatalanista. Tot això ens desgasta molt com a poble i 

demano que d’una vegada per totes esdevinguem un subjecte polític sense imposicions. És 

més urgent que mai construir les bases d’uns Països Catalans independents.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. Galbany que la presentació del prec volia fer-se 

ressò del que han sigut les reivindicacions de la comunitat educativa en aquest darrer període. 

És veritat que hem parlat molt d’educació, però voldria centrar-me en els ensenyaments 

obligatoris a la ciutat, aquells pels quals el territori ha de vetllar d’una manera molt expressa, 

perquè es tracta dels seus ciutadans més joves, aquells que marcaran els anys futurs. 

Jo voldria fer-li un resum: 

Planificació del curs 2015-2016, vostè diu: “no perdrem grups”. No és cert, perdrem 3 grups 

respecte als 59 que teníem el curs passat. Tres cursos: 2 de P3 que ja van sortir reduïts d’inici 

i un tercer que el sabem ara. Aquesta reducció la fa el Departament d’Educació, i d’això som 

conscients, però també hi ha ajuntaments més bel·licosos o menys davant d’aquest tema. I 

nosaltres el que volem retreure-li és que la seva lluita perquè això no sigui així no ha estat 

fructífera, l’hem perdut. I la ciutat queda en més mala posició d’ara endavant. Això no és cap 

èxit del govern municipal.  

Tres grups són molts. Ja sé que vostès diuen que no és veritat, que n’hem guanyat tres, 

perquè hi ha una davallada demogràfica. Però dóna la casualitat que als cursos 12-13, 13-14, 

14-15, vostès han permès, amb certa connivència, que l’escola concertada tingués una 

ampliació de ràtio de fins a 27 i 28 alumnes. Per tant, els havíem perdut abans. En aquests 

moments, en tornem a perdre, la qual cosa no és una millora, perquè això vol dir que els 

centres concertats de la ciutat i alguns públics estan treballant amb una ràtio superior a la que 

seria desitjable, que són els 25. Per tant, tenen pitjor activitat educativa dins les aules. Això és 

un handicap per a la ciutat, sigui l’escola que sigui.  

En segon lloc, a l’ESO quin és el panorama per a l’any que ve? Aules més massificades, amb 

adolescents complicats per l’etapa educativa complexa en què es troben, amb uns nivells de 

massificació alarmants. 

Finalment, arribem a un punt en què per a l’any que ve no hi ha ni planificat ni acordat amb el 

Departament d’Educació la construcció d’un nou edifici com a institut, cosa que pagarem 

durant molts anys. En definitiva, ens han deixat en pitjors condicions.    
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El senyor Joan Mora, alcalde president, aixeca la sessió i expressa el condol a la Sra. Calpe 

per la mort del seu pare. Finalment, desitja a totes les forces una bona campanya i que el 

poble reparteixi els èxits.  

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20 hores i 10 minuts de la tarda, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 

 


