ACTA NÚM. 05/2015 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 9 D’ABRIL DE 2015.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia nou d‘abril 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
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
PERE GALBANY I DURAN
MIQUEL REY I CASTILLA
RAMON REIXACH I PUIG
OLGA ORTIZ I MORENO

ALCALDE
TINENT D‘ALCALDE
TINENT D‘ALCALDE
TINENT D‘ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDOR DELEGAT
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA

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

JOAN ANTONI BARON ESPINAR
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
FRANCESC MELERO COLLADO
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ
IVAN PERA ITXART
NÚRIA AGUILAR CAMPRUBÍ

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

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

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

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

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

MONICA LORA CISQUER
CARLOS FONTBONA GIL

REGIDORA
REGIDOR

(PxC)
(PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ

REGIDOR no adscrit

(CUP)

No assisteix la Sra. Consol Prados Martinez, regidora del grup municipal Socialista.

1

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que
dóna fe de l‘acte.
També hi assisteix l‘Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.
Els reunits representen un quòrum d‘assistència mínima suficient d‘acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.
L‘ordre del dia de la sessió actual és el següent:

DECRET
2557/2015 d'1 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 9 d’abril de 2015
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper
dijous 9 d’abril 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

Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Carlos Fontbona Gil a l’Acta de
regidor d’aquest Ajuntament.

2

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de les sessions ordinàries del 5 de febrer de 2015 i del 5
de març de 2015.

3

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

3.1

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió en
defensa de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat a les properes
eleccions municipals.

3.2

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
per a què l’ajuntament de Mataró es posicioni clarament a favor de la gratuïtat de
l’autopista C-32 a partir del 2021.
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3.3

Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Socialista i la Candidatura d’Unitat Popular a
iniciativa de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mataró, de suport a la
iniciativa legislativa popular (ILP) de mesures urgents per fer front a l’emergència
habitacional i a la pobresa energètica.

DICTAMENS
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica
4

Aprovació del Pacte pel Comerç de Mataró 2015-2017
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-

5

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1580/2015 de 27 de febrer, d’aprovació de la
Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.

6

Proposta relativa a l’aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i
les seves entitats Aigües de Mataró S.A., Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró,
EPE Mataró Audiovisual, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.
7

8

Denegació de l'autorització sol•licitada per PROMOCIONES MOLINA CINCO, S.L. per
hipotecar diverses places d'aparcament situat al subsòl de la zona verda de la UA-48 Camí
Ral/ Hospital que titularitza en règim de concessió demanial.
Aprovar la responsabilitat subsidiària de l’Ajuntament de Mataró davant el Ministeri
d’Economia i Competitivitat, en l’operació autoritzada pel Ple de data 5 de febrer de 2015
a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions9

Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per l’exercici 2014 (exp. 12/2008)

10

Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a l’any 2015

11

Autoritzar la subcontractació del servei de bar-restaurant, inclòs a la concessió demanial
de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.

-Direcció de Recursos Humans12

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

Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal
presentada per LFH.

14

Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.

15

Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2014,
finalització de Plans de Desenvolupament de carrera professional de la Policia Local de
Mataró i aprovació d’un complement personal pels funcionaris del cos de la Policia local

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge16

Aprovació inicial del Reglament del registre de sol•licitants d’habitatge de protecció
oficial de Mataró.

17

Aprovació provisional del Pla especial d’ordenació masia Can Ribot.

18

Aprovació provisional del Pla especial d’ordenació masia Sant Ramon (Les Magnolies).

19

Aprovació provisional Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal referent
al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament
assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.

20

Aprovació inicial Modificació puntual del Pla general del sector 5-07 Madoz–Antoni
Puigblanc.

21

Proposta de conveni per la tramitació de l’expropiació d’una finca inclosa dins l’àmbit del
Cafè Nou.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

22

Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de
cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a la ciutat de Mataró

-Via Pública23

Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per A.M.E. per infraccions greus en
matèria d’animals considerats potencialment perillosos (exp. 412/13).

24

Revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2011
per infracció greu per infraccions en matèria d’animals considerats potencialment
perillosos (exp. 963/10).
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25

Revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013 per
infracció greu per infraccions en matèria d’animals considerats potencialment perillosos
(exp.4/2013).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
26

Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
per potenciar la bicicleta, un vehicle per humanitzar Mataró.

PRECS I PREGUNTES
27

Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa per conèixer el grau de seguiment dels acords presos pel Ple municipal sobre
planificació escolar.

28

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació
del pàrquing de la Plaça Occitània.

29

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la proposta de resolució aprovada
en el Ple del mes de desembre d’incrementar les inspeccions de les botigues multipreu.

30

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista en relació a les declaracions de
l’alcalde Joan Mora sobre els treballadors de PUMSA arrel de l’adjudicació incorrecta
d’un habitatge.

31

Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa sobre el servei de Mataró Bus.

32

Pregunta que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els
riscos d’esfondrament de cases als carrers de l’Eixample del mar.

33

Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per fer un estudi d’espais
disponibles a la ciutat per zones d’esbarjo per a gossos.

34

Pregunta que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les
negociacions fallides per ubicar el Centre d’Acollida d’Aliments Solidaris en un local
cedit gratuïtament per la direcció del CRAE Pere Quart.

35

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Festa del
Cel.
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L‘Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de
4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia
Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d‘expressar
públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per
la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona
assassinada.

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

1 - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL
SR. CARLOS FONTBONA GIL A L‘ACTA

DE REGIDOR D'AQUEST

AJUNTAMENT.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent :
―El regidor municipal Sr. Carlos Fontbona Gil ha presentat en data 31 de març de 2015 la
renúncia a l‘acta de regidor d‘aquest Ajuntament.
En virtut del que disposa l‘article 9 del Reglament d‘Organització i Funcionament de les
entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui
correspondrà prendre raó de la mateixa.
A la vista de l‘exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada pel Sr.
Carlos Fontbona Gil al càrrec de regidor d‘aquest Ajuntament.
Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral de Zona de Mataró que proveeixi la vacant de
regidor en la persona que correspongui de la candidatura electoral de Plataforma per
Catalunya (PxC) a les Eleccions Municipals de 2011. ―

El senyor Carlos Fontbona explica que el motiu de la seva renúncia és per la malaltia d‘una
persona molt propera.
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En aquesta vida hi ha prioritats i la política en aquest moment passa a un segon pla. Aquesta
malaltia ja va ser comunicada a la Mónica Lora al desembre, però vaig seguir per la seva
baixa de maternitat. És evident que renuncio també a presentar-me a les noves llistes de PxC
Mataró. No tinc forces, no estic al 100% per seguir com a regidor. La meva família em
necessita més que mai. D‘altra banda, vull agrair el tracte excel·lent de l‘Alcalde cap a la meva
persona durant aquests anys. També a Jose Manuel López, pel seu suport en moments
difícils com aquest. I, com no, a la Mónica Lora, per la seva confiança en mi fins al dia d‘avui.
Que tingueu tots un bon ple, sort el 24 de maig i fins aviat.

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, desitja que el familiar del Sr. Fontbona es
recuperi aviat. També espero que hagi rebut el que li van prometre al seu moment per
permetre que m‘expulsessin de PxC. Finalment, dir-li que ―Roma no paga traïdors‖.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, agraeix la dedicació institucional a
l‘Ajuntament de Mataró que el Sr. Fontbona ha tingut durant tots aquests anys.
De vegades a tots ens convé saber mesurar les nostres paraules i quan les nostres paraules
poden posar en dubte l‘honorabilitat de la institució. En molts moments correm el risc de
traspassar certes línies i no s‘ha de fer mai. Li agraeixo, en nom de tot el consistori, el seu
esforç i desitjo que el seu pare es recuperi aviat. Una abraçada forta i moltes gràcies.

Tot seguit el Ple pren coneixement de la renúncia del regidor i acorda sol·licitar a la Junta
Electoral de Zona l‘expedició del nou acta de regidor en la persona que correspongui de la
candidatura de PxC.

2 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL 5 DE FEBRER DE 2015 I DEL 5 DE MARÇ DE 2015.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

7

3 - DESPATX OFICIAL
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, davant del tràgic fet de l‘avió de
Germanwings, en què han perdut la vida quatre mataronins, explica que el consistori ha rebut
les condolences tant de l‘alcalde de Fort Lauderdale, el Sr. Seiler; com de Marianna Winfield,
la seva responsable d‘Agermanaments; i del conseller Trantalis, que és un dels consellers de
la ciutat que ens ha visitat; com també de la vicepresidenta de la Generalitat.

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 1 d‘abril de 2015.
3.1

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió
em defensa de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat a les
properes eleccions municipals.
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 1
d‘abril de 2015.
El senyor Joaquim Fernàndez i Oller, Portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió, llegeix la part dispositiva dels acords:
“Primer.- Posar tots els mitjans necessaris per tal de garantir a les persones amb
discapacitat exercir el seu dret a vot en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania i la no discriminació per qualsevol motiu. Garantint, d‘acord amb la
normativa existent, la plena accessibilitat universal als col·legis electorals.
Segon.- Instar al Govern de l‘Estat a la modificació amb caràcter d'urgència del Real
Decret 1612/2007 per permetre el dret de vot de les persones invidents i amb
discapacitats visuals greus en les eleccions municipals dels municipis.
Tercer.- Instar al Govern de l‘Estat a la previsió de la dotació pressupostària
necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb discapacitat en les
pròximes eleccions municipals.
Quart.- Instar al Govern de l‘Estat a garantir la disponibilitat d‘un sistema que permeti
identificar les paperetes de les candidatures mitjançant l‘ús del braille per poder
identificar correctament les sigles de cada candidatura.
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Cinquè.- Comunicar els acords al Govern de l'Estat espanyol, al Grups del Congrés
dels Diputats i al Senat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Junta Electoral Central, a la FMC i
l‘ACM, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI)
i les entitats de la nostra ciutat que lluiten pels drets de les persones amb discapacitat‖

3.2

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de
Catalunya per a què l’ajuntament de Mataró es posicioni clarament a favor de
la gratuïtat de l’autopista C-32 a partir del 2021.
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 1
d‘abril de 2015.
La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
llegeix la part dispositiva dels acords:
―1.- L‘Ajuntament de Mataró expressa la seva voluntat ferma de que quan ja fa més
de 40 anys que els mataronins hem de pagar per efectuar els nostres desplaçaments
cap a Barcelona en vehicle privat, el peatge més antic de la Península, sense cap via
alternativa de franc, el pagament no s‘allargui més enllà de la data ja prevista pel 31
d‘agost de 2021 sota cap concepte o nova concessió.
2.- Comunicar aquest Acord al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Concessionària Abertis.‖

3.3

Declaració Institucional que presenten els Grups Municipals d’Iniciativa per
Catalunya
Verds-Esquerra
Unida
i
Alternativa,
Socialista
i
la
Candidaturad’Unitat Popular a iniciativa de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) de Mataró, de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) de
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa
energètica.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 d‘abril de 2015, amb els vots favorables
dels grups municipals PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (13) i l‘abstenció de l‘alcalde i dels
grup municipals de CIU i del PPC (14).
El senyor Esteve Martínez, Portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels acords:
―1. Ratificar els compromisos que aquest Ple va prendre mitjançant les mocions
anteriorment citades per fer front a l‘emergència habitacional i a la pobresa
energètica.

9

2. Donar suport a la proposta d‘Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per fer front a
l‘emergència habitacional i a la pobresa energètica, presentada al Parlament de
Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d‘Afectats per la Hipoteca (PAH)
de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar
la recollida de signatures d‘aquesta ILP.
4. Convocar la Comissió Mixta per a la prevenció dels desnonaments per proposar
l‘organització d‘actes i accions de difusió i suport a aquesta ILP.‖

En aquest punt de l‘ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Isaac Luque Valcarcel,
en representació de la Federació d‘Associacions Veïnals de Mataró, qui expressa, en nom de
tots els membres de la Plataforma d‘Afectats per la Hipoteca de Mataró, que volen presentar i
donar suport, juntament amb totes les PAHs de Catalunya, l‘Observatori DESC i l‘Aliança
contra la Pobresa Energètica, la Iniciativa Legislativa Popular de Mesures Urgents per fer front
a l‘emergència habitacional i a la pobresa energètica. Recorda també que només tenim un 1%
d‘habitatge social davant la mitjana d‘Europa, que és del 18%, i que queda molt camí per
recórrer per ajudar les persones que estan patint aquesta situació.

DICTAMENS
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica

4 - APROVACIÓ DEL PACTE PEL COMERÇ DE MATARÓ 2015-2017
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
―Mataró com a ciutat europea i mediterrània que és, gaudeix d‘un comerç que es caracteritza
per ser una activitat fonamental per al model de desenvolupament de la nostra ciutat, perquè
genera activitat econòmica, crea ocupació i contribueix a estructurar i cohesionar la ciutat.
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El comerç representa un dels principals sectors econòmics de la nostra ciutat i es distingeix
per ser un comerç variat, modern, de qualitat, professional i pròxim, que fomenta la
convivència, la seguretat i el dinamisme de la ciutat i que es basa principalment en una oferta
de proximitat composada per petites empreses familiars.
Al mes de gener de l‘any 2004, per tal d‘afavorir el comerç urbà de Mataró el Ple de
l‘Ajuntament de Mataró va aprovar inicialment el Programa d'Orientació dels Equipaments
Comercials de Mataró (POEC) que posteriorment va ser aprovat de forma definitiva pel
Departament de Treball, Comerç i Turisme de la Generalitat.
En el marc d‘aquest POEC es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l‘Ajuntament i
les entitats representatives del comerç de la ciutat per a establir les mesures a desenvolupar i
vincular a la possible arribada d‘un operador comercial de gran format al centre ciutat (El
Corte Inglés), conveni que es va refermar el 21 de març de 2007, amb una nova signatura per
tal d'incloure modificacions al conveni inicial, un cop coneguda la ubicació definitiva del nou
equipament comercial. Sobre les actuacions previstes en aquest conveni s‘ha realitzat una
actualització i seguiment periòdic conjuntament amb les entitats signants.
En aquests darrers anys, coincidint amb una possibilitat molt minsa d‘inversió, el treball
d‘impuls s‘ha centrat en una tasca coordinada de difusió, campanyes i promoció del comerç
urbà, així com en el recolzament intens en la tasca de les associacions i en posar en valor
l‘activitat de la compra a través de buscar sinèrgies amb el turisme, la cultura i el lleure en
general.
Cal citar també l‘important rol desenvolupat per les entitats representatives del sector comerç
local, reorientant línies de gestió pròpies, intensificant la seva presència en els diferents
espais de debat i participació locals, no només comercials sinó amb qualsevol àmbit amb
possible incidència sobre el comerç, i amb un destacat creixement i innovació en quant a
l‘activitat de dinamització i, sobretot, de forma coordinada amb els serveis municipals
vinculats.
No obstant tot això, el comerç de Mataró no és aliè a la conjuntura econòmica i,
específicament comercial, del país i la contenció de la despesa per part dels consumidors i la
intensificació de la meditació sobre qualsevol decisió de compra formen part de la tendència
col·lectiva en relació a hàbits de compra i consum dels ciutadans
Aquesta reducció de la capacitat de despesa esdevé un element important addicional a
considerar davant formats competidors del teixit comercial tradicional de trames urbanes, ja
que el consumidor és molt més vulnerable davant de campanyes comercials agressives
basades en arguments de preu i promocions.
La normativa sectorial d‘àmbit europeu i la seva transposició a nivell espanyol tampoc
afavoreix possibilitats proteccionistes del comerç urbà tradicional atesa la tendència a la
liberalització comercial
Com a contrapunt a aquest difícil escenari comercial exposat cal destacar l‘important paper de
treball conjunt entre les entitats comercials de la ciutat i l‘Ajuntament de Mataró a l‘hora de
donar suport als plans d‘acció anuals de les entitats del comerç local, de promoure noves
iniciatives i de garantir una intensiva programació anual d‘accions de dinamització per a,
malgrat la conjuntura, posar en valor els actius del comerç de la ciutat, accions que formen
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part del Pla d‘Impuls Comercial pel Comerç de Mataró que s‘ha anat desenvolupant en els
darrers anys i ha estat recollit en els corresponents Plans d‘Actuació Municipal mitjançant
diferents accions destinades a la millora de la competitivitat del comerç urbà i també dels
mercats, format comercial clau sota la perspectiva transversal del sector,com a mecanisme de
cohesió social i territorial.
Cal però continuar treballant i fer un pas més en l‘adopció de les mesures necessàries per tal
de garantir la competitivitat del comerç urbà i l‘hostaleria de la ciutat de Mataró davant la nova
conjuntura socioeconòmica i per convertir el principal eix comercial de la ciutat en Centre
Comercial a Cel Obert.
Atesa la importància del comerç urbà en l‘escenari econòmic i social actual i futur per a la
nostra ciutat, durant els últims mesos s‘ha estat treballant amb la Unió de Botiguers de Mataró
la redacció d‘un document que estableixi el marc de consens que ha d‘orientar l‘estratègia i les
línies d‘actuació que cal adoptar des de l‘administració i les entitats sectorials del comerç de
Mataró i que s‘ha traduït en el Pacte pel comerç de Mataró pel període 2015-2017.
Aquest document que recull 28 compromisos s‘estructuren en els següents eixos:
A. Visió integrada: model comercial. Sinèrgies amb altres sectors: aquest pacte vol contribuir
a assentar les bases per establir una interrelació entre el comerç i les altres activitats de
manera sistemàtica i generalitzada.
B. L‘espai comercial: Per aconseguir que l‘acte de la compra sigui una experiència còmoda i
que propiciï una voluntat de repetició, elements com l‘urbanisme, la senyalització, el
transport, l‘aparcament i la neteja dels carrers esdevenen elements clau.
C. La promoció i la difusió del comerç: la necessitat d‘actuar de forma conjunta amb el sector
en diferents aspectes de forma paral·lela per a fidelitzar els consumidors actuals i captarne nous perfils que reforcin el pes del comerç mataroní.
D. Associacionisme comercial: Aquest pacte vol promoure el reforç del model associatiu i
participatiu del món del comerç que s‘ha impulsat fins ara a Mataró, i que la ciutat reconeix
com a element clau de representativitat sectorial. Les entitats sectorials esdevenen canals
de transmissió i defensa dels interessos generals del sector.
E. Dinamisme, innovació i adaptació: Des de l‘administració cal acompanyar el dinamisme
que caracteritza al sector del comerç per tal de contribuir i facilitar la seva implementació al
territori i la seva integració en el mateix.
F. Sostenibilitat econòmica de les entitats del mon del comerç: Aquest pacte ha de vetllar per
mantenir les mesures actuals que permeten garantir la sostenibilitat econòmica de les
entitats comercials de Mataró però, alhora, cercar la màxima eficiència dels recursos
públics municipals.
Diverses entitats han mostrat el seu suport i voluntat de col·laboració en els objectius i accions
per tal d‘assolir els compromisos recollits en el Pacte pel Comerç de Mataró 2015-2017 i la
Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social ha informat favorablement la seva
signatura.
Per tot l‘exposat, en ús de les facultats que m‘atorga el decret d‘Alcaldia núm.4282/2011 de 14
de juny de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Promoció Econòmica i
Innovació, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l‘adopció dels següents acords:
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Primer: Aprovar el Pacte pel Comerç de Mataró 2015-2017, com a marc del consens per a
orientar l‘estratègia i les línies d‘actuació properes que des de l‘administració i les entitats
sectorials del comerç de Mataró cal dur a terme per afavorir el model comercial òptim per a la
ciutat i garantir el seu creixement com a motor econòmic i element de cohesió social i
territorial.
Segon: Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del Pacte necessaris per tal
d‘assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació i, si cal, la
seva revisió.‖

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
subscriu les paraules del Sr. Rey, perquè comparteix la idea d‘un comerç d‘alt valor, integrat,
sostenible, etc., i per aconseguir-ho són necessaris pactes com aquest. Certament, el comerç
a dia d‘avui viu una situació difícil que alguns només han volgut veure relacionada amb
l‘arribada o no del Corte Inglés, però nosaltres pensem que les raons són unes altres:
Mataró té una zona comercial perifèrica que d‘una o altra manera ha generat una desertització
a la trama urbana comercial, ja que ha afectat negativament l‘activitat dins la mateixa trama
urbana. A això també se suma la crisi actual, que ha fet que el consum hagi disminuït en tots
els sectors. I tampoc no hem de perdre de vista les actuals normatives a nivell europeu, amb
polítiques de liberalització comercial que impedeixen mesures reals, directes i eficaces per
protegir i dinamitzar el comerç petit i mitjà que ens agrada tenir a les nostres ciutats.
Repassant el pacte, es fa especial èmfasi en el tema de la senyalització tenint en compte la
xarxa viària, bàsicament pensant en el cotxe privat. També es fa esment al tema del transport
públic, però crec que d‘una manera molt superficial, no s‘hi aprofundeix i no hi ha directrius
clares. Nosaltres pensem que és clau el transport públic a l‘hora de tenir un comerç urbà
potent. El transport públic ha de venir directament lligat a l‘oferta de comerç urbà i creiem que
aquest document no li dóna la rellevància que ha de tenir. Per a nosaltres és un tema
estratègic, no només per als propis mataronins sinó per a potencials consumidors de la resta
de la comarca.
Es fa referència al nou Pla de Mobilitat, un nou pla que a dia d‘avui no tenim. Ens agradaria
començar a tenir alguna idea de com van les coses. En general és un pacte amb propostes
positives i interessants i en fem una valoració positiva, però a nosaltres ens continua
incomodant el tema de El Corte Inglés. Saben perfectament que apostem per un altre model
comercial i és per aquest motiu que ens hi abstindrem.
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La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, manifesta el seu vot
favorable. Alhora diu que tal com es va comentar a la comissió informativa de Promoció
Econòmica i Innovació, i tal com queda redactat al propi pacte i després de les paraules del
Sr. Rey, demanem que aquest pacte no quedi reduït només als seus signants directes (La
Unió de Botiguers), sinó que el Gremi d‘Hostaleria, les diferents associacions de marxants, els
representants de bulevards de Mataró i, en especial, les diverses realitats comercials dels
nostres barris, esdevinguin també part activa del pacte per tal que totes aquestes diferents
realitats comercials que impulsen i donen vida a la nostra ciutat puguin seguir impulsant i
col·laborant en una de les activitats importants i que defineixen el per se de la ciutat.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, agraeix els vots
favorables en nom de tot l‘equip tècnic. Crec que és una eina de tot el consistori.
Respecte a la petició de la Sra. Maltas, evidentment que sí. De fet, ja ha estat així i hem
comptat amb la participació de les associacions més importants de marxants en el redactat del
pacte, perquè aquestes entitats han pogut revisar l‘escrit i han enviat cartes de suport.
Aquestes entitats hi seran, doncs.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als 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.
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Servei de Gestió Econòmica

5 - DONAR COMPTE DEL DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 1580/2015 DE
27

DE

FEBRER,

PRESSUPOSTÀRIA

D‘APROVACIÓ
DE

L‘AJUNTAMENT

DE

LA

LIQUIDACIÓ

CORRESPONENT

A

L‘EXERCICI 2014.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte
del següent Decret :
―Vista la Proposta del Regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, i en ús de les
competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 191.3 del Reial
decret 2/2004, de 5 de març, pel que s‘aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons Municipal, pel que fa
referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l‘exercici 2014 corresponent a l‘Ajuntament
de Mataró, amb un import de 3.399.653,58 euros.
SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de l‘exercici
2014 corresponent a l‘Ajuntament de Mataró, amb un import de 15.365.613,73 euros.
TERCER.- Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2014 corresponent a
l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports:
Romanent de tresoreria total (I) :

19.915.491,64 euros

Excés de finançament afectat (III) :

4.522.066,46 euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) :

27.811,45 euros

QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de març,
es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la primera sessió que
tingui lloc.‖
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6 - PROPOSTA RELATIVA A L‘APROVACIÓ DELS CONTRACTES
PROGRAMA ENTRE L‘AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES
ENTITATS AIGÜES DE MATARÓ S.A., CONSORCI MUSEU D‘ART
CONTEMPORANI DE MATARÓ, EPE MATARÓ AUDIOVISUAL, EPE
TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
―Els Contractes programa entre l‘Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A.
(AMSA), EPE Mataró Audiovisual, EPE Parc Tecnocampus Mataró, Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme i el Consorci Museu d‘Art Contemporani de Mataró estableixen, en el punt
VI.1, que anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l‘Ajuntament,
s‘actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic financer per l‘horitzó temporal
corresponent als quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel
Ple Municipal, un cop aprovada pel Consells d‘Administració de les entitats, en la mateixa
sessió en què s‘aprovin els pressupostos generals de la Corporació.
Anualment coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l‘Ajuntament s‘han
anat actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l‘horitzó temporal
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització d‘aquestes entitats
comprenia el període 2012-2015 i va ser aprovat per acord del Ple de data 16 de febrer de
2012.
L‘Ajuntament de Mataró va aprovar en sessió plenària de data 25/09/2013 la revisió del Pla
d‘Ajust per al període 2013-2023 i Pla de Sanejament. Aquest Pla incorpora les projeccions
econòmiques d‘aquestes entitats per un marc temporal fins l‘any 2015.
El Pla d‘Ajust estableix les següents mesures de coordinació per implantar un sistema de
coordinació i control intern del grup, per tal d‘augmentar la connexió econòmica i financera
entre els diferents ens que composen el grup Ajuntament. Aquestes mesures han estat
recollides en les bases d‘execució vigents i són:



centralització de la tresoreria
seguiment de les dades econòmic-financeres regulades a les bases d‘execució del
pressupost

Per tot això, amb la finalitat d‘establir el contingut de les relacions financeres entre
l‘Ajuntament i la resta d‘entitats dependents de l‘Ajuntament de Mataró; i davant la necessitat
que aquestes relacions s‘ajustin al contingut del Pla d‘Ajust, s‘han actualitzat els contractes
programes per al període 2014-2018.
El Consell General del Consorci Museu d‘Art Contemporani de Mataró va aprovar en data 20
de juny de 2014 el contracte programa per al període 2014-2018.
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El Consell d‘Administració de l‘EPE Mataró Audiovisual va aprovar en data 16 de juny de 2014
el contracte programa per al període 2014-2018.
El Consell d‘Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data 9
d‘octubre de 2014 el contracte programa per al període 2014-2018.
El Patronat de la Fundació Tecnocampus va aprovar en data 11 de desembre de 2014 el
contracte programa per al període 2014-2018 entre l‘Ajuntament de Mataró, l‘EPE Parc
Tecnocampus Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
El Consell d‘Administració de l‘EPE Parc Tecnocampus va aprovar en data 20 de gener de
2015 el contracte programa per al període 2015-2039 entre l‘Ajuntament de Mataró, l‘EPE
Parc Tecnocampus Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
D‘acord amb el que preveu l‘art. 18.B.1 de les bases d‘execució del pressupost de 2014, es
proposa l‘adopció dels següents acords al Ple municipal:
Primer.Aprovar el Contracte programa subscrit entre l‘Ajuntament de Mataró i Aigües
de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d‘aigua potable, clavegueram i
laboratori per al període 2014-2018, d‘acord amb el text que s‘acompanya com Annex I.
Segon.Aprovar el Contracte programa subscrit entre l‘Ajuntament de Mataró i l‘EPE
Mataró Audiovisual per al període 2014-2018, d‘acord amb el text que s‘acompanya com
Annex II.
Tercer.Aprovar el Contracte programa subscrit entre l‘Ajuntament de Mataró i el
Consorci Museu d‘Art Contemporani de Mataró per al període 2014-2018, d‘acord amb el text
que s‘acompanya com Annex III.
Quart.Aprovar el Contracte programa subscrit entre l‘Ajuntament de Mataró, l‘EPE
Parc Tenocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per al
període 2015-2039, d‘acord amb el text que s‘acompanya com Annex IV.
Cinquè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana d‘aquest
Ajuntament, per a la signatura dels referits contractes.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió.

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

17,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (7),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
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Catalunya (5), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1), corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (2), corresponent al membre del grup municipal de
Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no
adscrit (1).

7 - DENEGACIÓ

DE

L'AUTORITZACIÓ

SOL•LICITADA

PER

PROMOCIONES MOLINA CINCO, S.L. PER HIPOTECAR DIVERSES
PLACES D'APARCAMENT SITUAT AL SUBSÒL DE LA ZONA VERDA
DE LA UA-48 CAMÍ RAL/ HOSPITAL QUE TITULARITZA EN RÈGIM DE
CONCESSIÓ DEMANIAL.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
―L‘Ajuntament de Mataró, en sessió plenària de 3 de maig de 2007, va acordar entre d‘altres
assumptes, atorgar provisionalment a GITNRA una concessió de domini públic referida al
subsòl de la zona verda de la Unitat d‘Actuació 48 ―Camí Ral-Hospital‖, de Mataró, per un
termini de 50 anys, per a la construcció i explotació d‘un aparcament soterrani. Així mateix, va
aprovar provisionalment el plec que havia de regir la concessió i també llurs tarifes.
Per acord plenari en sessió mantinguda en data 13 de setembre de 2007, un cop resoltes les
al·legacions presentades per GINTRA, es van aprovar definitivament l‘atorgament de la
concessió, el plec i les tarifes.
En data 12/03/2015, l‘empresa PROMOCIONES MOLINA CINCO, S.L., que és titular de drets
concessionals sobre determinades places de l‘aparcament erigit al subsòl d‘aquesta zona
verda, ha sol·licitat una autorització per poder hipotecar les places núms. 1, 2, 3, 4, 18, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67 i 69 de l‘aparcament per tal de
poder fer front a ―dificultats transitòries de tresoreria‖.
Consta incorporat a l‘expedient, informe jurídic que disposa que la sol·licitud presentada no
s‘ajusta a dret en el ben entès que tan sols és possible autoritzar una hipoteca sobre les
construccions, instal·lacions i obres erigides sobre una dependència demanial en garantia dels
préstecs contrets pel titular de la concessió per finançar la realització, modificació o ampliació
d‘aquestes construccions, instal·lacions i obres. Per tant, no es dona compliment a la
destinació o finalitat legalment exigida.
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Resulten d‘aplicació la clàusula 10a del plec de condicions aprovat definitivament en data 13
de setembre de 2007; l‘article 98.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas i tanmateix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual
s‘aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d‘alcaldia de 25 de gener
de 2013, PROPOSO AL PLE l‘adopció, si s‘escau, dels següents ACORDS:
PRIMER.- Denegar l‘autorització, sol·licitada per la societat mercantil PROMOCIONES
MOLINA CINCO, S.L., amb domicili a Mataró al carrer Tordera núm. 8 i NIF B-62124235 per
constituir un préstec hipotecari sobre les places núms. 1, 2, 3, 4, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67 i 69 de l‘aparcament situat al subsòl de la zona verda
la Unitat d‘Actuació 48 ―Camí Ral- Hospital‖, sobre les què ostenta els corresponents drets
concessionals, per contravenir la legislació patrimonial, que determina que els drets sobre les
construccions, instal·lacions i obres només podran ser hipotecats en garantia dels préstecs
contrets per finançar la realització d‘obres, modificació o ampliació d‘aquestes construccions o
instal·lacions.
SEGON.- Notificar aquests acords a PROMOCIONES MOLINA CINCO, S.L. i a PUMSA. ―

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8 -

Unanimitat. (25).

APROVAR

LA

RESPONSABILITAT

SUBSIDIÀRIA

DE

L‘AJUNTAMENT DE MATARÓ DAVANT EL MINISTERI D‘ECONOMIA I
COMPETITIVITAT, EN L‘OPERACIÓ AUTORITZADA PEL PLE DE DATA
5 DE FEBRER DE 2015 A L‘EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
―Antecedents
Mitjançant sol·licitud de data 22 de gener de 2015, l‘EPE Parc Tecnocampus Mataró, va
demanar a l‘Ajuntament Mataró, l‘autorització per sol·licitar l‘aplaçament sobre diferents
quotes amb venciment els anys 2015 i 2016 dels crèdits atorgats pel Ministeri d‘Economia i
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Competitivitat i en el mateix moment l‘autorització per la concertació d‘una operació de crèdit
d‘import màxim 2.500.000,00 € pel seu refinançament.
Mitjançant acord de Ple de data 5 de febrer de 2015 es va acordar el següent:
“PRIMER.- Autoritzar a l’Ens Públic Empresarial Parc Tecnocampus Mataró a sol·licitar
l’aplaçament de diferents quotes d’amortització dels crèdits atorgats pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat, amb venciment els anys 2015 i 2016 i autoritzar la
concertació d’una operació de crèdit d’import màxim 2.500.000,00€ pel seu
refinançament, amb les següents condicions financeres:

Import màxim

2.500.000,00€

Entitat
financera

Ministeri de Ciència i Tecnologia

Termini

Interès.

Garantia

De concedir-se la moratòria, les quotes
d‘amortització dels crèdits es constituiran en un
nou préstec, amb venciment a data 1 de gener
de 2014.
El període d‘amortització del nou préstec,
inclòs el període inicial de carència de 3 anys,
serà equivalent a la resta de la vida útil del
préstec original més dos anys.
Euríbor a dotze mesos publicat pel Banc
d‘Espanya el 02/01/2014 (0,555%) + 25 punts
bàsics: 0,805% anual.
Declaració d‘assumpció de deute per part de
l‘Ajuntament i presentació d‘una garantia per
part de l‘EPE Parc Tecnocampus, d‘acord amb
les modalitats contemplades a la Caixa
General de dipòsits.

SEGON.- Autoritzar a l’Ens Públic Empresarial Parc Tecnocampus Mataró a contractar
una garantia a presentar davant el Ministeri d’Economia i Competitivitat, en alguna de
les modalitats contemplades en la Caixa General de Dipòsits, per una quantia màxima
d’import 2.500.000 euros.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró”.
Segons nou escrit presentat per l‘EPE Parc Tecnocampus Mataró de data 18 de març de
2015, els tècnics del MINECO varen comunicar telefònicament a l‘Entitat Pública Empresarial
Parc Tecnocampus, que l‘acord adoptat pel Ple del dia 5 de febrer de 2015 no era suficient i
calia ser ampliat, al no haver tingut en consideració l‘establert en l‘article 6.3 de l‘Ordre
ECC/2504/2014, que indica que: ―En el caso que la solicitante sea una entidad del sector
público, deberá haber sido autorizada por la administración territorial a la que pertenezca,
Esta autorización implicará que la administración territorial será responsable subsidiaria del
pago del pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita en virtut de lo establecido en la
disposición adicional en cuya aplicación se dicta la presente orden. Para ser aceptada, la
autorización deberá ser adoptada por acuerdo del órgano que sea competente para obligar a
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la administración territorial, y garantizar expresamente la responsabilidad subsidiaria del pago
de las cuotas aplazadas, en caso de impago de la entidad promotora solicitante.”
D‘acord amb l‘article 54 del TRLRHL 2/2004, de 5 de març la competència per autoritzar una
operació de crèdit a l‘EPE Parc Tecnocampus i per obligar a l‘Ajuntament de Mataró a
assumir la responsabilitat subsidiària del pagament és el Ple de la Corporació.
És per això que el Regidor d‘Administració i Atenció Ciutadana proposa al Ple l‘adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la garantia de responsabilitat subsidiària de pagament de les quotes
ajornades davant el Ministeri d‘Economia i Competitivitat, en el cas d‘incompliment de
pagament de l‘EPE Parc Tecnocampus Mataró del deute derivat de l‘ajornament que es va
sol·licitar el passat 16 de febrer de 2015, d‘acord amb el que estableix la Disposició Addicional
35a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, sobre Pressupostos Generals de l‘Estat i l‘article
6.3 de l‘Ordre ECC/2504/2014. Aquesta operació va ser autoritzada pel Ple de data 5 de
febrer de 2015.
Segon.-. Rectificar l'error material del punt primer de l'acord adoptat en sessió plenària de
data 5 de febrer de 2015 pel qual s'autoritzava a l'EPE Parc Tecnocampus Mataró a la
concertació d‘una operació de crèdit d‘import màxim 2.500.000,00€ amb el Ministeri de
Ciència i Tecnologia, en el ben entès que l‘entitat financera atorgant és el Ministeri d'Economia
i Competitivitat i no el Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Tercer.- Comunicar el present acord a l‘EPE Parc Tecnocampus Mataró.
Quart.- Sol·licitar al Departament d‘Economia i Coneixement de la Direcció General de
Política Financera, autorització per a la concertació de la garantia del punt primer d‘aquesta
proposta.‖

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
avança que avui també s‘hi abstindran. En general per a nosaltres és urgent una auditoria del
deute il·legítim per conèixer què, qui i com s‘ha de retornar el diner públic. En aquest cas, és
un préstec que ens serveix com a eina per tirar endavant, però no tenim clara la visió general
de com afrontem el deute. Fins ara anem tirant endavant, la qual cosa alleuja la pressió que
tenim aquests anys, però entenem que la solució no haurien de passar per aquí.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, respon que
aquest és un crèdit públic, no privat, i a interès baixíssim, quasi zero, però amb un termini de
devolució relativament ràpid. El que es va fer a l‘acord de 5 de febrer és demanar un
allargament del període de devolució del crèdit per facilitar que coincideixi amb el període
d‘amortització dels edificis que es van construir amb aquest crèdit.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
pregunta quant es pagava d‘interessos i quant paguem ara d‘interessos d‘aquest crèdit. Cal
posar totes les coses al seu lloc.

El Sr. Joan Mora, Alcalde-President es remet al que ha dit el Sr. Rey sobre els interessos.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra:

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).

-Servei de Compres i ContractacionsEl Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l‘ordre del dia núm. 9 i 10 per venir
referits a temàtiques coincidents.

9 - APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MATARÓ BUS PER
L‘EXERCICI 2014 (EXP. 12/2008)
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
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―Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de gestió
del servei en concepte de liquidació de l‘exercici 2013 i abonament a compte del pressupost de
l‘aportació municipal per a l‘exercici 2014, a favor de la l‘empresa ―Corporación Española de
Transporte, SA‖.
Per informe de data 27 de gener de 2015, de l‘enginyer del Servei de Mobilitat, amb el
vistiplau del cap del Servei, d‘acord amb el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de
condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeixen la prestació del servei, es
presenten els càlculs de liquidació del servei per a l‘exercici 2014, i es proposa aprovar
l‘aportació municipal de servei Mataró Bus per a la l‘any 2014 d‘import total 3.607.631,32 € i
l‘import de 528.386,85 € en concepte de liquidació definitiva de l‘exercici 2014.
Consta a l‘expedient informe favorable del Servei de Gestió Econòmica de data 25 de març de
2015.
En conseqüència, el president de la Comissió Informativa d‘Administració i Atenció Ciutadana
proposa a l‘Excm. Ajuntament en Ple l‘adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l‘1 de gener
a 31 de desembre de 2014, ambdós inclosos, pels següents imports:
Aportació municipal: 3.607.631,32 €
Abonat a compte:
3.079.244,47 €
Pendent d‘abonar:
528.386,85 €
SEGON: Aprovar la puntuació de l‘Índex de Qualitat Mesurable per l‘exercici 2014 de 5,82.
TERCER: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 528.386,85 € en
concepte de liquidació de l‘exercici 2014. (op. ADRC núm. 21468)‖

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
comença dient que tothom sap que ell és molt crític amb el transport públic a la ciutat. No
perquè no hi cregui, sinó perquè considerem que no és una política encertada, en primer lloc
perquè és un servei que tenim externalitzat, la qual cosa n‘encareix el cost i perdem gestió
directa amb un servei que pensem que és essencial. Pel que fa a la liquidació, nosaltres farem
un vot ideològic contrari. Si hi ha uns compromisos, d‘alguna manera s‘han d‘abordar; el vot
contrari és per expressar el nostre malestar amb les polítiques de transport públic que hem
tingut a la ciutat. Pensem que estem malgastant diners públic amb un servei de mobilitat
deficient, erràtic i que no respon a les necessitats dels ciutadans i, en conjunt, de la ciutat.
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Votarem en contra del pressupost perquè no hi creiem: es compren 5 nous autobusos i segur
que són necessaris, però fent-ho a través d‘una empresa externalitzada ens surt molt més car.
Si féssim aquesta gestió directa, tal com es fa en altres ciutats del país, podríem millorar i
estalviar importants recursos econòmics. També val a dir que estem aprovant un pressupost
de l‘aportació municipal al servei del Mataró Bus i encara no tenim el Pla de Mobilitat. Crec
que això comença a ser preocupant: no tenim aquest pla ni tan sols perfilat. Entenc que estem
a final de mandat, però m‘agradaria pensar que aquest pla no s‘atura i que en breu podrem
tenir una idea de com anirà. Nosaltres ja vam fer al passat ple una proposta en aquest sentit,
que es va rebutjar i ho lamentem, però continuem tenint l‘esperança.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple del 5 de desembre del 2013 s‘hi van abstenir
amb el benentès que s‘estava redactant un Pla de Mobilitat que hauria de redefinir la xarxa.
Per això els donàvem un vot de confiança, tot esperant que el nou pla veiés la llum. Però ha
passat un any i mig i de moment continuem esperant-lo. Ara, la Sra. Calpe ens porta un
pressupost que, com s‘ha dit, no toca sense tenir el nou Pla de Mobilitat. Per tant, nosaltres,
no podem aprovar aquest punt 10. També, en aquest nou Pla de Mobilitat el que nosaltres
reclamarem, entre d‘altres, és una mobilitat molt més eficient i molt més ecològica. Ara, la
companyia pretén comprar 5 autobusos que continuaran fent servir un tipus de combustible
que va en contra del que nosaltres volem que sigui la nova mobilitat a la ciutat de Mataró.
Pel que fa al punt 9, malgrat tots els nostres desacords també amb aquest contracte, les
liquidacions són les que són i els números també; els compromisos s‘han de complir, etc., i,
per tant, els donarem el nostre suport.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que no pot donar suport a cap dels dos punts. Nosaltres creiem que sí que hi podríem donar
suport si aquest no fos un servei que cada vegada és més deficient, ja que dia rere dia rebem
queixes de molts usuaris arran de les retallades que va patir el Mataró Bus. D‘altra banda,
l‘aportació econòmica que fa l‘Ajuntament és molt elevada comparada amb el servei que es
presta als nostres ciutadans, un servei molt deficitari. Però entenem que si no es tiren
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endavant aquests dos punts les conseqüències que se‘n puguin derivar poden ser molt pitjors.
Per tot plegat, ens abstindrem a tots dos punts.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
respecte al punt 9, creu que el Sr. Martínez ho ha explicat molt bé: hi ha uns compromisos en
ferm que s‘han de complir. Pel que fa al punt 10, estem d‘acord amb tots quan diuen que
estem esperant el Pla de Mobilitat, però espero que casualment no s‘acabi aprovant abans de
les eleccions municipals, com ha passat amb el Pacte pel Comerç. Valorem en canvi de forma
positiva el fet que es plantegi l‘adquisició de nous vehicles, perquè tenim queixes d‘avaries de
la flota actual. Pensem que caldria haver estat més àgils amb tot el tema del Pla de Mobilitat,
però en fem una valoració positiva. També fem una valoració positiva dels creixement de
viatgers de pagament, creixement que vol dir moltes coses: vol dir que el servei, malgrat tot el
que es pugui dir, tira endavant, la qual cosa demostra una certa reactivació econòmica, que
també es demostra amb l‘adquisició de cinc nous vehicles. Per tot plegat, hi donarem suport.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia que el seu grup es
posicionarà en coherència amb la votació de l‘any passat: no donarà suport al punt del
pressupost i sí que donarà suport a la liquidació, per les raons exposades.
Lamento tenir la raó en el sentit que fa quatre anys que estic reclamant el Pla de Mobilitat i
hem perdut el temps durant aquest mandat. No hem sabut tirar endavant ni un Pla
d‘Aparcaments ni el Pla de Mobilitat i hem anat prenent decisions sense saber exactament
cap on anem. Ho lamento, i espero que ara ja no vingui a corre-cuita un Pla d‘Aparcaments.
El desitjable seria que això ja correspongués al proper Ajuntament. En tot cas, sí que
aprovaríem, per responsabilitat, la liquidació; i no donarem suport al pressupost de l‘aportació
municipal. Ja ho vaig dir l‘any passat, hi ha eines suficients des de la gestió de l‘empresa per
poder adquirir els autobusos i no és necessària aquesta aprovació. Tant és així que a la
comissió informativa del 25 de març va anar com a punt separat ―línies d‘actuació‖ i els
tècnics ja ho van exposar allà.

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
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra:

1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular.

Abstencions:

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.

10 - APROVAR EL PRESSUPOST DE L‘APORTACIÓ MUNICIPAL DEL
SERVEI MATARÓ BUS PER A L‘ANY 2015
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
―Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de gestió
del servei en concepte de liquidació de l‘exercici 2013 i abonament a compte del pressupost de
l‘aportació municipal per a l‘exercici 2014, a favor de la l‘empresa ―Corporación Española de
Transporte, SA‖.
Per informe de data 17 de març de 2015, de l‘enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau
del cap del Servei, es justifica i es proposa l‘aprovació del pressupost de l‘aportació municipal
per a l‘exercici 2014 del servei per import de 3.759.287,16 euros.
Consta a l‘expedient informe favorable del Servei de Gestió Econòmica de data 25 de març de
2015.
En conseqüència, el president de la Comissió Informativa d‘Administració i Atenció Ciutadana
proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l‘adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar el pressupost de l‘aportació municipal del servei Mataró Bus per a l‘any
2015 per un import total 3.759.287,16 €.
SEGON: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 3.007.429,73 en
concepte d‘abonament a compte del pressupost de l‘aportació municipal per a l‘exercici 2015,
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en 7 quotes mensuals de 180.400,91 € i una quota final de 180.400,92 €. (op. ADRC núm.
21462)‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra:

10,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (7),

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

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.

En aquests moments s‘absenta de la sessió el Sr. Jose Manuel López, portaveu del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya.

11 - AUTORITZAR LA SUBCONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BARRESTAURANT, INCLÒS A LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L‘ÚS
PRIVATIU D‘UN TERRENY AL PARC FORESTAL DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :

―Relació de fets
1. Per acord del Ple de data 8 de maig de 2014, es va adjudicar la concessió demanial de l‘ús
privatiu d‘un terreny al Parc Forestal de Mataró, a favor de l‘empresa Bosc Vertical, SL.
2. Bosc Vertical, SL ha presentat escrit en el qual expressa la seva voluntat de subcontractar
el servei de bar-restaurant a Moisés Abajo Rodriguez, amb DNI 38849057X
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4. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data
26/03/2015, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat.
Fonaments de dret
D‘acord amb el que disposa l‘art. 227 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, la clàusula 31a del
plec de clàusules administratives que regeixen aquesta concessió contempla la possibilitat de
subcontractar part dels serveis, prèvia autorització de l‘Ajuntament.
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat
d‘Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA al Ple Municipal, l‘adopció dels següents
acords:
Autoritzar la subcontractació per part de Bosc Vertical, SL a Moisés Abajo Rodriguez, amb
DNI 38849057X del servei de bar-restaurant, inclòs a la concessió demanial de l‘ús privatiu
d‘un terreny al Parc Forestal de Mataró.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4), corresponent als membres del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor
no adscrit (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

3,

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

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

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Jose Manuel López, portaveu del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Direcció de Recursos HumansEl Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l‘ordre del dia núm. 12 i 13 per venir
referits a temàtiques coincidents.
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PRESENTADA PER VFO.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :

I. Supòsit de fet
1. La senyora Victòria Fernández Ontiveros, funcionària de carrera de l‘Ajuntament de
Mataró, amb la plaça de TAE psicòloga, adscrita al lloc de treball de psicòloga de l‘Equip
d‘Atenció a la Infància i l‘Adolescència (EAIA) del Servei de Benestar Social, ha
presentat per registre d‘entrada núm. 0812130008-1-2015-012050-1 escrit de sol·licitud
de reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions que
exerceix en aquesta Corporació amb dues segones activitats privades secundàries:
- una com a docent consultora en una assignatura d‘un grau universitari en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb una remuneració anual de 3.000 euros
bruts, aproximadament.
- l‘altra com a docent en un Màster (Máster de Acogimiento y Adopción) impartit
conjuntament per la Universitat Pontifícia de Comillas i la Universitat Ramon Llull (URL)
en l‘àmbit de la psicologia, i amb una remuneració anual de 525 euros bruts
aproximadament.
Ambdues segones activitats són de docència en modalitat oberta, no presencial, es
realitzarien en jornada laboral setmanal lliure i fora de l‘horari laboral de l‘Ajuntament.
2. La UOC és una universitat privada, integrada al sistema universitari de Catalunya, les
normes d‘organització i funcionament de la qual s‘aprovaren per acord GOV/140/2010,
del Departament d‘Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya
(DOGC Núm. 5688, de 9 d‘agost de 2010).
Aquest centre imparteix ensenyament en modalitat exclusivament no presencial a través
del Campus Virtual i s‘estructura com una xarxa, amb un nucli format per la comunitat
universitària (col·lectiu d‘estudiants, col·lectiu acadèmic i col·lectiu de gestió) i un espai
de col·laboradors diversos d‘arreu del món.
Els docents col·laboradors assumeixen la metodologia educativa de la UOC i els
correspon el paper d‘orientar l‘aprenentatge del col·lectiu d‘estudiants. Realitzen
prestació externa de serveis mitjançant els contracte que li fa la Universitat. La seva
selecció es farà mitjançant un procés públic.
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3. La Universitat Pontifícia de Comillas i la Universitat Ramon Llull (URL) són, així mateix,
universitats privades. La URL desenvolupa una metodologia pròpia integrada a l‘Espai
Europeu d‘Educació Superior i col·labora, entre d‘altres, amb la Universitat de Comillas.

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. I l‘article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement
de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l‘horari de l‘interessat.
4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com
especifica l‘art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de
treball.
5. Altrament, l‘art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d‘entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on
estigués destinat.
S‘exceptuen d‘aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d‘un dret
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6. L‘article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l‘àmbit d‘aplicació d‘aquesta norma l‘exercici d‘activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d‘Entitats
o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos
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últims anys o hagi d‘intervenir per raó del lloc públic. S‘inclouen en especial en aquesta
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s‘estigui obligat a
atendre en el desenvolupament del lloc públic.
7. L‘article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública
per a l‘exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l‘article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L'art. 330 de l‘esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d‘altres, quan el resultat de l‘activitat professional hagi de ser sotmès
a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal; quan l‘activitat professional es relacioni directament amb la que
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l‘activitat professional
requereixi o pugui requerir la coincidència d‘horari o la presència física del personal amb
el que tingui atribuït en l‘entitat local; quan la realització d‘activitats privades, incloses les
de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d‘entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els
dos darrers anys o en les que hagi d‘intervenir per raó del lloc públic.
9. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici
de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la
privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%.
10. El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal funcionari de l‘Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal de mitjana, de dilluns a
divendres. I l‘horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del
personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la
jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les
7:30 hores i les 16:30 hores.
Tot i que les activitats sol·licitades de docència s‘imparteixen, segons es manifesta, en
modalitat oberta, no presencial -entenem, doncs, a través del Campus Virtual, per
internet- i, per tant, s‘entén que no afecten directament la jornada de treball ni l‘horari de
la interessada en quan a la seva presència en la Corporació, sembla que la pròpia
naturalesa d‘aquestes tasques exigeixin igualment advertir que la realització de la
segona activitat no pot modificar ni interferir en la jornada i horari que té establerta la
interessada en aquest Ajuntament.
11. L‘incompliment d‘allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al
règim disciplinari d‘aplicació, sense perjudici de l‘executivitat de la incompatibilitat en que
s‘hagi incorregut.
En aquest sentit l‘art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de
caràcter molt greu l‘incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
12. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de
la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat.
Vist l‘informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l‘adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat entre l‘activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Victòria Fernández Ontiveros amb dues activitats
privades secundàries, una de caràcter docent consultora en una assignatura
d‘un grau universitari en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i una altra
com a docent en un Màster impartit conjuntament per la Universitat Pontifícia de
Comillas i la Universitat Ramon Llull (URL), en els termes i paràmetres legals
referits en la part expositiva del present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:

TERCER.-

-

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

-

L‘incompliment d‘allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d‘incompatibilitats és constitutiu d‘una falta disciplinària de caràcter molt
greu.
Notificar el present acord a la persona interessada.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25)

13 - DECLARACIÓ
CONCURRENT

DE

AMB

SEGONA
EL

LLOC

ACTIVITAT
DE

AMB

TREBALL

EXERCICI
PRINCIPAL

PRESENTADA PER LFH.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
―Vist que la senyora Lourdes Ferrer Huguet ha presentat, en data 3 de març de 2015, una
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada de caràcter mercantil, en l‘àmbit de la
producció i/o comerç i/o distribució de bijuteria artesanal, per compte propi.
Vist que la senyora Ferrer és treballadora d‘aquest Ajuntament en règim laboral fix, com a
professora de secundària a l‘Institut Miquel Biada, categoria A-1, i amb jornada completa.
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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.
D‘acord amb el disposat a l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‘incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari
dels interessats.
En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que l‘autorització de
compatibilitat estarà condicionada a l‘estricte compliment de la jornada i horari del treball de
caràcter públic.
Atès que la petició de l‘activitat privada sol·licitada no especifica l‘horari de treball, si bé
refereix una jornada de treball setmanal entre 15-20 hores –que es pot considerar minsa i
compatible amb la jornada laboral a realitzar en aquesta Corporació-, cal igualment 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.
Considerant que ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com
especifica l‘art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.
Considerant que l‘art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per
compte propi o sota la dependència o al servei d‘entitats o particulars que es relacionin
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués
destinat.
Exceptuant-se d‘aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d‘un dret
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
Considerant que l‘article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l‘àmbit d‘aplicació d‘aquesta norma l‘exercici d‘activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d‘Entitats o
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys
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o hagi d‘intervenir per raó del lloc públic. S‘inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a qui s‘estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic.
Considerant que l‘article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l‘exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I que així també
ho recull l‘article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d‘altres, quan el resultat de l‘activitat professional hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis
el personal; quan l‘activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l‘activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d‘horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en
l‘entitat local; quan la realització d‘activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d‘entitats o de particulars, en els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi
d‘intervenir per raó del lloc públic.
I que en anàleg sentit l‘art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s‘aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l‘exercici d‘un segon lloc
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa
prèvia.
Considerant que l‘incompliment d‘allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d‘aplicació, sense perjudici de l‘executivitat de la incompatibilitat
en que s‘hagi incorregut. I que en aquest sentit l‘art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com
a falta disciplinària de caràcter molt greu l‘incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
Vist l'informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL l‘adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat entre l‘activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora Lourdes Ferrer Huguet amb una activitat privada
secundària de caràcter mercantil, en l‘àmbit de la producció i/o comerç i/o
distribució de bijuteria artesanal, per compte propi, 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
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-

TERCER.-

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.

Notificar el present acord a la persona interessada.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25)

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l‘ordre del dia núm. 14 i 15 per venir
referits a temàtiques coincidents.

14 - MODIFICACIÓ

DE

LA

PLANTILLA

DE

PERSONAL

DE

L‘AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
―El Ple de l‘Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de gener de
2014, aprovà la plantilla del personal i la relació de llocs de treball de la Corporació per a l‘any
2014.
Posteriorment, el ple de l‘Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 3 de
juliol de 2014, acordà modificar la plantilla de personal de la Corporació pel 2014 ja aprovada
prèviament pel ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014.
Segons informe emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de
Recursos Humans, de data 17 de març de 2015, obrant al present l‘expedient i que es dona
per reproduït , es proposen unes modificacions que afecten la plantilla de personal funcionari i
de personal laboral.
Aquestes modificacions de la plantilla del personal funcionari i laboral es poden classificar per
llurs efectes en:
Plantilla de personal funcionari
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reconvertir una plaça de delineant, grup C1, de la plantilla de personal funcionari, en
un plaça d‘arquitecte/a tècnic/a, grup A2, de l‘escala d‘administració especial,
subescala tècnica, de plantilla de personal funcionari.
Reconvertir una plaça d‘assistent/a social, grup A2, de la plantilla de personal
funcionari, en una plaça de tècnic/a superior, grup A1, de l‘escala d‘administració
especial, subescala serveis especials, comeses especials, de la plantilla de personal
funcionari.
Incloure a la plantilla de personal laboral, plaça d‘oficial sanitari, grup C1, l‘observació
d‘―a reconvertir en una plaça de tècnic/a superior, grup A1, de l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, comeses especials, de la plantilla de personal
funcionari”.
Reconvertir una plaça de tècnic/a especialista, grup C1, de la subescala serveis
especials, escala de l‘administració especial, de la plantilla de personal funcionari, en
una plaça de tècnic/a prevenció riscos laborals B, grup A2, subescala serveis
especials, escala de l‘administració especial,de la plantilla de personal funcionari.
Reconversió d‘una plaça d‘administratiu/va, grup C1, de la plantilla de personal laboral,
a una plaça d‘administratiu/va, grup C1, de l‘Escala d‘Administració General, subescala
administrativa, de la plantilla de personal funcionari.
Incloure a la plantilla de personal laboral, plaça de psicòleg/oga, grup A1, l‘observació
d‘‖a reconvertir en una plaça de TAE psicòleg/oga, grup A1, de l’administració
especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari”.
Reconvertir, una plaça de treballador/a familiar, grup C2, de la plantilla de personal
laboral, a una plaça d‘auxiliar administratiu/va, grup C2, de l‘escala d‘administració
general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari.
Reconvertir, una plaça de tècnic/a superior d‘ocupació, grup A1, de la plantilla de
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, grup A1, de l‘escala
d‘administració especial, subescala serveis especials, comeses especials, de la
plantilla de personal funcionari.
Incloure a la plantilla de personal funcionari, plaça d‘auxiliar administratiu/va, grup C2,
l‘observació d‘‖a reconvertir una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, comeses especials, de la
plantilla de personal funcionari”.
Reconvertir 1 plaça d‘educador/a 1er cicle educació infantil, grup A2, de la plantilla de
personal laboral, a una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal
funcionari.
Reconvertir una plaça d‘educador/a 1r cicle educació infantil, grup A2, de la plantilla de
personal laboral, a una plaça d‘enginyer/a tècnic/a, grup A2, de la plantilla de personal
funcionari.

Plantilla de personal laboral
-

Canvi d‘observacions en una plaça d‘oficial primera, grup C1, de la plantilla de
personal laboral, en el sentit que consti que no s‘amortitzi.
Reconversió d‘una plaça de peó especialista, grup AP, de la plantilla de personal
laboral, a una plaça de peó, grup AP.
Reconversió d‘una plaça vacant d‘educador/a 1r cicle infantil, grup A2, de la plantilla de
personal laboral, a una plaça de tècnic/a superior, grup A1, de la plantilla de personal
laboral.
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-

Canvi de denominació d‘una plaça de tècnic/a especialista inspecció consum, grup C1,
a tècnic/a especialista, grup C1, de la plantilla de personal laboral.
Supressió de l‘observació ―amortitzar‖ en una plaça d‘auxiliar administratiu/va, grup C2,
de la plantilla de personal laboral.

Aquestes modificacions de la plantilla per a l‘any 2015 han estat tractades en les
corresponents Mesa Negociadora Conjunta, en sessions celebrades en data 17 de febrer de
2015 i 12 de març de 2015, tal i com consta a les corresponents actes, que s‘incorporen a
l‘expedient.
Cal tenir present que en data 1 de gener de 2015 no estava aprovat definitivament el
pressupost per a l‘exercici 2015, per tant, es considera automàticament prorrogat el
pressupost de l‘exercici 2014, d‘acord amb l‘estipulat a l‘article 21 del RD 500/1990.
Segons acta núm. 17/2014, en acord de Ple de l‘Ajuntament de Mataró, en sessió
extraordinària celebrada en data 23 de desembre de 2014, s‘aprovà amb efectes a partir del 2
de gener de 2015 algunes modificacions de l‘articulat i d‘annexes de les bases d‘execució del
pressupost prorrogat de l‘exercici 2014 a l‘exercici 2015.
Fonaments de dret
L‘article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que ―l‘entitat local aprovarà anualment la
plantilla en la mateixa sessió en què s‘aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el
total de les retribucions del personal que es dedueixi d‘aqueixa i de la relació de llocs de treball
serà un dels documents que integraran el pressupost.‖
L‘article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‘aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a
l‘aprovació del pressupost municipal durant l‘any de la seva vigència, per respondre a
l‘establiment de nous serveis, per l‘ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin
demora per l‘exercici següent, com també si respon a criteris d‘organització interna.
Igualment, l‘esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que quan la despesa de la
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per reducció,
o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir
en l‘exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s‘aprovi l‘expedient de modificació de
crèdits del pressupost.
L‘article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‘aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals estableix que la modificació de plantilla no requereix la publicació de
tota la plantilla sinó únicament la de l‘abast concret de la modificació esmentada.
L‘article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
modificada per la Llei 11/1999, d 21 d‘abril, estableix que correspon al Ple municipal l'aprovació
de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal
eventual.
L‘article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que la modificació de les
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plantilles durant la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la
modificació d'aquell.
La plantilla s‘ha d‘ajustar a les previsions fetes per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l‘Estat per a l‘any 2015.
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
PRIMER.-

Modificar la plantilla de funcionaris i la plantilla de personal laboral aprovada pel
Ple el dia 3 de juliol de 2014, en els termes continguts en la part expositiva del
present acord.

SEGON.-

Aplicar a les partides pressupostàries corresponents el cost que es desprèn de
les modificacions contingudes als presents acords.

TERCER.-

Publicar aquestes modificacions al BOP i al DOGC i notificar aquesta resolució
a les persones interessades, en la part que els hi afecti, així com els seus caps
jeràrquics corresponents, Intervenció de fons i Nòmina.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (1),

corresponent als

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

Cap.

Abstencions:

7, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

15 - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L‘AJUNTAMENT DE MATARÓ DE L‘ANY 2014, FINALITZACIÓ DE
PLANS DE DESENVOLUPAMENT DE CARRERA PROFESSIONAL DE
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LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ I APROVACIÓ D‘UN COMPLEMENT
PERSONAL PELS FUNCIONARIS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
―Les qüestions referents a la relació de llocs de treball (en endavant RLT) i la seva modificació
es regulen, entre d‘altres, a l‘article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d‘abril, municipal i de règim
local de Catalunya i en els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s‘aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals en el què es preveu el
mateix tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions.
Cal tenir present que en data 1 de gener de 2015 no estava aprovat definitivament el
pressupost de l‘Ajuntament de Mataró per a l‘exercici 2015, per tant, es considera
automàticament prorrogat el pressupost de l‘exercici 2014, d‘acord amb l‘estipulat a l‘article 21
del RD 500/1990. En tal situació cal fer especial esment a l‘art. 26 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s‘aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals en tant que
estableix que l‘entitat local aprovarà anualment la plantilla en la mateixa sessió en què
s‘aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal
que es dedueixi d‘aquella i de la relació de lloc de treball serà un dels documents que
integraran el pressupost.
La relació de llocs de treball s‘ha d‘elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a criteris de
racionalitat, economia i eficàcia.
Pel que respecte a l‘òrgan competent, d‘acord amb l‘article 32, apartat 1, del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Ple de la Corporació
és l‘òrgan competent per efectuar l‘aprovació de la relació de llocs de treball i de totes les
seves modificacions.
Igualment, estableix l‘esmentat article, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs de treball
són públiques i poden ser consultades en períodes d‘exposició pública del pressupost anual o
de les seves modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta.
D‘acord amb els canvis normatius introduïts per la Llei 3/2015, d‘11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives, que entrà en vigor el 14 de març de 2015, que han
repercutit en major o menor mesura en la proposta de modificacions de l‘RLT que ara ens
ocupa, en relació a:
- la introducció de la disposició addicional 7a. de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, respecte nova classificació de les categories d‘agent i
caporal de l‘escala bàsica, a efectes administratius de caràcter econòmic. El qual
literalment estableix:
“1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i
caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de
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caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa
vigent en matèria de funció pública.
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del
sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les
retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del
canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de
valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari
en el moment que van ésser perfets.
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització
del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les
retribucions bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta
equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides
als nous grups de classificació professional:
– A l’escala superior, el grup A1.
– A l’escala executiva, el grup A2.
– A l’escala intermèdia, el grup C1.
– A l’escala bàsica, el grup C2.”
- la introducció d‘un nou article, el 104.bis a la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada
pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d‘octubre, respecte les retribucions dels funcionaris
en pràctiques i que literalment refereix:
“Article 104 bis. Retribucions dels funcionaris en pràctiques
1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques perquè
estan fent períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius
han de percebre una retribució equivalent al sou i les paguesextraordinàries
del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen
ingressar.
En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball,
han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a
aquest lloc.
2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una
vinculació prèvia com a funcionari de carrera o personal laboral fix amb la
mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a
ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a
funcionari en pràctiques o bé per continuar percebent les que té com a
funcionari de carrera o personal laboral fix. En ambdós casos, si escau, ha
de continuar percebent l’antiguitat que té reconeguda.
3. En el cas de superar les pràctiques o el curs formatiu de selecció, tot el
temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat
per serveis prestats.»

Atès l‘informe-proposta del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de
Recursos Humans, de data 19 de març de 2015, relatiu a la modificació de la RLT de
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l‘Ajuntament de Mataró de l‘any 2014 que consta a l‘expedient, donant-se aquest per
reproduït.
Atès l‘informe-proposta, emès per la directora de Recursos Humans de l‘Ajuntament de
Mataró, de data 20 de març de 2015, que consta a l‘expedient i en el què s‘indica que com a
conseqüència dels canvis normatius abans esmentats i la situació d‘aquest Corporació en
aquest àmbit, és proposa els següent:
-

Finalització, en data 31 de maig de 2015, dels Plans de Desenvolupament de carrera
professional de la Policia Local de Mataró, aprovats pel Ple d‘aquesta Corporació el
2007 i el 2008;

-

Aprovació d‘un complement personal als funcionaris del cos de la Policia local que s‘hi
relacionen, sense que el mateix comporti cap increment retributiu, amb efectes 1 de
juny de 2015.

Vist que s‘ha complert amb el tràmit d‘informació i negociació amb la representació dels/
de/les treballadors/es, en sessió de data 19 de març de 2015, segons es recull a l‘acta
corresponent, que s‘incorpora al present expedient.
Per tot l‘exposat anteriorment, al Ple proposo l‘adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l‘Ajuntament de
Mataró de l‘any 2014 en els termes continguts a l‘informe del Servei de
Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans, de data
19 de març de 2015 (Annex I).

SEGON.-

Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l‘Ajuntament de
Mataró de l‘any 2014 al BOP.

TERCER.-

Finalitzar en data 31 de maig de 2015 els Plans de Desenvolupament de
carrera professional de la Policia Local de Mataró aprovats pel Ple d‘aquesta
Corporació l‘any 2007 i 2008.

QUART.-

Aprovar, amb efectes 1 de juny de 2015, un complement personal pels
funcionaris del cos de la Policia local, sense que el mateix comporti cap
increment retributiu, en els termes i per a les persones que es refereixen a
l‘informe de la directora de Recursos Humans de l‘Ajuntament de Mataró, de
data 20 de març de 2015 (Annex II).‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal del Partit
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Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (1),

corresponent als

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

Cap.

Abstencions:

7, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

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

16 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE DE
SOL•LICITANTS

D‘HABITATGE

DE

PROTECCIÓ

OFICIAL

DE

MATARÓ.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
―Per decret de la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, de
23 de febrer de 2015, ha estat aprovat l‘avantprojecte del Reglament del registre de
sol·licitants d‘habitatge amb protecció oficial de Mataró, resultat d‘un ampli debat en la
Comissió d‘Habitatge de l‘Ajuntament, a fi de regular els criteris aplicats internament pel
Servei de Benestar Social per a l‘accés a un habitatge social, així com també per establir els
criteris per a l‘accés a un habitatge amb protecció oficial.
El Reglament proposat segueix els criteris de l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya i del seu
reglament marc, per a les inscripcions, requisits, procediment i garanties per a la concessió
d‘un habitatge en les modalitats de:
-

Habitatge de protecció oficial (HPO)
Habitatge destinat a lloguer social i emergències socials
Habitatge de titularitat d‘entitats financeres i provinents de l‘Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Habitatge privat cedit a la Borsa de lloguer
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La Comissió d‘Habitatge de Mataró i l‘Agència de l'Habitatge de Catalunya, han donat el
vistiplau a la redacció proposada.
L‘avantprojecte ha estat traslladat als grups municipals als efectes de presentació d‘esmenes,
sense que n‘hagin presentat dins de termini.
Vistos els informes precedents; la normativa esmentada; l‘article 73.10 Reglament Orgànic
Municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local;
i article 178 el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s‘aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, proposo al Ple de l‘Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del registre de sol·licitants d‘habitatge amb
protecció oficial de Mataró.
Segon.- Obrir un termini d‘informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant publicació
en el Butlletí Oficial de la Província, als taulers d‘edictes municipals, inclòs l‘espai web
municipal, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Reglament en cas de no presentar-se
reclamacions ni suggeriments.‖

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
considera que tot el que ha passat amb els habitatges de protecció oficial a la ciutat ha estat
un reflex de la política d‘habitatge que hem tingut a la ciutat de Mataró. Ha estat la pròpia
societat la que ha fet que modifiquem el reglament que teníem fins ara. No només els casos
de frau que s‘han trobat i tots els problemes que s‘han generat a partir d‘unes informacions
que han portat llum a un seguit d‘irregularitats, però sobretot de mancances que permetien
que les irregularitats continuessin. Per tant, s‘ha d‘agrair que aquesta pressió social ens
permeti presentar avui una modificació del reglament que ha de servir per millorar. La
modificació del reglament va ser una petició de la CUP, però no només de la CUP, sinó també
d‘altres grups municipals, i avui m‘agradaria agrair que amb celeritat puguem discutir
l‘aprovació inicial d‘aquest nou reglament. Era necessari fer-ho ràpid. El nou reglament conté
millores destacades: En primer lloc, serà un requisit indispensable estar inscrit al Registre. Hi
ha un tema important i és que es permet, en casos d‘emergència social, tenir una via directa
per poder accedir a un habitatge. És molt positiu. Queda clar també el tema dels ingressos:
quina documentació s‘ha de presentar a través de la Declaració de la Renda i la necessitat
d‘un certificat de l‘Agència Tributària. També queda clar el seguiment i la notificació als
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possibles interessats a l‘hora d‘adquirir un habitatge. En aquest sentit, hi havia tot un seguit de
fissures que el nou reglament millora substancialment.
No obstant això, hi ha un tema que no em queda clar i és la venda directa d‘habitatges de
protecció oficial. Sí que és veritat que el reglament que tenim és molt similar al que està
establert a nivell de Generalitat i segueix, per tant, un protocol que hi ha establert, però
m‘agradaria poder donar voltes al reglament, atès que considero que respecte als habitatges
de protecció oficial des de l‘administració pública hauríem de tenir la potestat de decidir en
moments determinats que el paquet d‘habitatges que puguin fer les diferents promotores, en
lloc de destinar-los a venda de l‘habitatge, es destinin a lloguer. Hi ha moments en què això és
necessari, perquè el consum i el mercat de l‘habitatge ho demana i la ciutadania prefereix
accedir al lloguer en lloc de la compra per les dificultats d‘accedir al crèdit, etc. Això em
trontolla i voldria poder-ho parlar aquests dies amb la regidora.
També hi ha un tema que no veig clar i és que en aquest reglament ens adherim al Decret
75/2014, on s‘estableixen els ingressos màxims per poder accedir a un habitatge de protecció
oficial. En aquest cas, és 5,5 vegades l‘indicador de renda de suficiència, el que significa uns
44.000 euros d‘ingressos per unitat familiar. Considero que aquests ingressos de 44.000
euros són exagerats. S‘hauria de posar un límit inferior que garanteixi que a aquests
habitatges només hi tinguin accés les famílies que realment ho necessiten. Crec que aquest
tema s‘hauria d‘esmenar. Tinc constància que la immensa majoria de gent que demana
l‘accés a aquests habitatges tenen uns ingressos molt més baixos que aquests, però no
estaria malament que això ho reguléssim i poséssim un límit més baix.
Per tot el que he comentat ara ens hi abstindrem. Tenim uns dies per presentar al·legacions i
esperem que s‘acabi de millorar el reglament i acabem fent un vot favorable.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, creu que
és important, després de tot el que ha passat, que existeixi un reglament d‘aquestes
característiques. No obstant això, des del nostre grup no estem 100% d‘acord amb tot el
contingut que recull el reglament, ja que s‘hi engloben els requisits i les condicions que s‘han
de portar a terme per a la concessió d‘un habitatge i tenim discrepàncies amb algun article.
Tenint en compte que és una aprovació inicial, ens ho mirarem detingudament i ja farem les
consideracions oportunes en l‘aprovació definitiva o mitjançant la presentació d‘al·legacions.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
aclareix que aquest és el primer Reglament del registre de sol·licitants d‘habitatge de
protecció oficial de Mataró i, per tant, no és cap modificació de res. Abans no teníem registre i
és per això que no s‘ha pogut aclarir tot el que ha passat. Com que va ser un acord unànime i
una necessitat que tots vam detectar per unanimitat i com que el que fem és crear aquest
reglament que tots demanem i el període d‘al·legacions ens permetrà debatre la qüestió, ara
no tenim cap inconvenient a votar-hi favorablement.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el vot afirmatiu
del partit socialista. Evidentment, a qualsevol iniciativa que vagi a millorar la transparència de
la gestió del patrimoni públic nosaltres hi donarem suport. De tota manera, no puc deixar de
dir que, més enllà de la incidència que s‘ha produït al voltant de Prohabitatge, el que ens
trobem després de quatre anys d‘un govern municipal és que no tenim la més mínima notícia
de quines són les seves polítiques d‘habitatge.
El Pla Local de l‘Habitatge s‘acabava el 2015, és a dir, enguany, i no tenim cap notícia que
aquest govern hagi iniciat cap treball ni de revisió ni de renovació d‘un nou Pla de l‘Habitatge,
com si les necessitats d‘habitatge de la ciutat estiguessin solucionades. Recordo que a la
campanya electoral del 2007 aquest va ser un tema estrella, i vaig haver d‘enfrontar-me a
debats i debats sobre la necessitat d‘un Pla Local de l‘Habitatge, etc., un Pla al qual CIU en el
seu moment va donar suport. Per tant, denuncio la manca de polítiques locals de l‘habitatge,
allò que es pot impulsar des de l‘Ajuntament. Ja sé que em diran que no hi ha disponibilitat
pressupostària, però tampoc no han planificat ni pensat res en aquest sentit, i les necessitats
d‘habitatge a la ciutat continuen sent molt grans.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, en resposta al Sr. Safont-Tria, recorda que tal com es va plantejar a la Comissió
de l‘Habitatge i a la Comissió Mixta pels Desnonaments, els criteris d‘ingressos els marcava la
Generalitat però que el propi Ajuntament podia posar un límit inferior. Es va decidir que
anualment seria a la Comissió de l‘Habitatge i que es decidiria i es portaria en aquest ple
anualment si volíem modificar el barem que establia com a norma general la Generalitat. És
un tema que està debatut i resolt en aquest sentit, sens perjudici que el tema de la venda és
una qüestió a parlar, tot i que l‘objectiu d‘aquest reglament és el procés d‘adjudicació en cas
de lloguer i la seva garantia i transparència. Pel que fa a la política d‘habitatge, s‘ha fet una
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política d‘habitatge social. Respecte als pisos dels quals hem pogut disposar —i se n‘ha parlat
a la Comissió de l‘Habitatge que s‘ha creat expressament i també a la Comissió de
Desnonaments—, en els anys en què a nosaltres ens ha tocat viure, la política d‘habitatge ha
estat destinada sobretot al tema dels desnonaments i a Benestar Social, per a les famílies que
realment tenen molt pocs ingressos o cap. Com a política d‘habitatge també s‘ha fet una
intensa negociació amb els bancs, dels quals hem obtingut 44 pisos. Segons m‘informa
l‘Agència Catalana de l‘Habitatge som dels municipis (el primer o el segon) que hem
aconseguit més pisos de cessió gratuïta per part dels bancs i, per tant, si bé no s‘ha treballat
un Pla Local de l‘Habitatge com el que estava establert fins al 2015 —que, per cert, no s‘ha
complert per culpa de la crisi—, sí que hem treballat molt en el tema de l‘habitatge per a les
persones que estaven sent desnonades i les persones més necessitades. Tots els pisos que
hem anat rebent es destinen a aquestes famílies. No ha estat una política de papers, però sí
que ha estat una política efectiva per fer front a les necessitats socials.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
puntualitza, respecte al Sr. López, que està clar que fem una aprovació inicial de Reglament.
Potser m‘he explicat malament, però el que aquí estem modificant és el procediment que
teníem fins ara per un procediment més transparent. Pel que fa al límit inferior d‘ingressos,
vostè ha dit, Sra. Rodríguez, que s‘ha debatut, però d‘això no en queda constància al
Reglament i a nosaltres ens agradaria que sí que pogués recollir els topalls que nosaltres
decidim plegats. Durant aquest període d‘al·legacions, ja presentarem alguna al·legació en
aquest sentit i en parlarem.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, no critica la política
social entorn de l‘habitatge que s‘ha portat a terme. S‘ha fet el que s‘havia de fer davant la
pressió social i política, però jo li estic demanant, Sra. Rodríguez, que aixequi la mirada i que
plantegi la ciutat sota una altra clau, amb perspectives de futur. Acabem el 2015 amb un Pla
que no s‘ha complert, per culpa de la crisi, però que tampoc no s‘ha revisat en cap moment.
Això no és contradictori amb el que s‘ha fet. Aixecar la mirada per veure cap on volem portar
la ciutat, aquesta també és l‘obligació d‘un govern municipal. El dia que superem la crisi
caldrà atendre les noves necessitats d‘habitatge de col·lectius, de joves, etc., que tindrà la
ciutat. Aquesta feina no s‘ha estat fent durant aquest mandat.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (2) i corresponent al regidor no adscrit (1).

Vots en contra:

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).

17 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D‘ORDENACIÓ
MASIA CAN RIBOT.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

―La Junta de Govern Local, el 4 de novembre de 2013, va aprovar inicialment el Pla especial
d‘ordenació masia Can Ribot, redactat i promogut per Comercial Tranova, SL, supeditada a
l‘aprovació prèvia o simultània de la modificació puntual del Pla general d‘ordenació en relació
al sòl no urbanitzable, i amb les prescripcions establertes a l‘informe tècnic municipal de 7
d‘octubre de 2013, entre les quals està la d‘incloure un informe del arqueòleg de l‘Ajuntament.
Ja ha estat aprovada definitivament la modificació puntual del Pla general d‘ordenació en
relació al sòl no urbanitzable, pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 14 de juliol de 2014, i
publicada al DOG de 6 d‘octubre de 2014.
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 30 de
juny de 2014, al diari La Vanguardia de 18 de juliol de 2014, al tauler d‘edictes i a la web
municipal. No s‘han presentat al·legacions.
El resultat del tràmit d‘evacuació d‘informes a altres organismes afectats i serveis de
l‘ajuntament, ha estat el següent:
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-

-

-

El 13 de desembre de 2013, l‘Autoritat del Transport Metropolità informa favorablement, no
obstant estableix condicions relatives al seu desenvolupament.
El 19 de desembre de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació l‘impacte
i integració paisatgística, informa favorablement amb recomanacions.
El 24 de gener de 2014, la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis d‘Infraestructures
Viaries i Mobilitat, informa que es troba fora de la zona de protecció de la carretera, no
obstant per actuacions en l‘accés des de la carretera necessitaran autoritzacions.
El 26 de juny de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General
d‘Infraestructures de Mobilitat Terrestre, informa amb prescripcions.
L‘1 d‘agost de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial d‘Acció i
Avaluació Ambiental, informa amb prescripcions.
El 18 de setembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
de l‘Aigua, informa favorablement amb especificacions i consideracions.
El 8 d‘agost de 2014 (entrada del 24 de setembre 2014), el Departament d‘Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament
Rural, informa favorablement condicionat.
El 15 d‘octubre de 2014, l‘arqueòleg municipal informa que caldrà efectuar intervencions
arqueològiques per tal de comprovar l‘existència d‘un possible jaciment en la zona.
El 4 de desembre de 2014, l‘Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya informa que no
està afectat de cap jaciment paleontològic o punt d‘interès geològic.

El 6 de març de 2015, la promotora presenta el nou redactat del Pla especial que incorpora les
indicacions dels informes de les administracions afectades.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement les modificacions, que consisteixen en:
1. Incorporar les esmenes indicades en l‘acord d‘aprovació inicial, següents:
S‘han tractat amb major detall les zones 2 ―Regeneració del paisatge autòcton‖ i la
Zona 3 ―Protecció forestal‖ tan als plànols com en la memòria justificativa i normes.
S‘augmenten el nombre de peus d‘ombra a la zona d‘aparcament i es dibuixen i
nomeren les places d‘aparcament.
S‘ha afegit a les normes del Pla especial, l‘article de ―Condicions de gestió‖ requerit.
2. Corregir i afegir articles a les normes del Pla especial per donar compliment a les
consideracions ambientals, mesures paisatgístiques, previsions per a una correcta
accessibilitat a la finca i mesures per les intervencions a les zones afectades per a
infraestructures de carreteres, i especificacions tècniques de compliment de les
instal·lacions de sanejament de la edificació i de la finca.
3. Incorporar les mesures de risc geològic i paleontològics en un article nou de la normativa.
4. Refer l‘estudi d‘avaluació de la mobilitat generada d‘acord a les anotacions del informe de
l‘ATM Autoritat Metropolitana del Transport.
Vistos els informes precedents; l‘article 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:
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Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial d‘ordenació masia Can Ribot, redactat i
promogut per Comercial Tranova, SL, amb les modificacions introduïdes arran dels informes
dels organismes afectats amb competències sectorials.
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:

24,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als
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.

18 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D‘ORDENACIÓ
MASIA SANT RAMON (LES MAGNOLIES).
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

―La Junta de Govern Local, el 13 d‘octubre de 2014, va aprovar inicialment el Pla especial
d‘ordenació masia Sant Ramon (Les Magnolies), redactat i promogut per Andrei Boranov,
situada al veïnat de Mata, 6, en sòl no urbanitzable, condicionat a que modifiqués uns
aspectes relatius al pati anglès de la façana posterior i el sistema de depuració d‘aigües
residuals. Aquestes condicions han estat complertes.

49

El Pla especial ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 3 de
novembre de 2014, al diari La Vanguardia de 20 de novembre 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:
-

-

-

El 19 de novembre de 2014, l‘Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, informa que no
afecta a cap jaciment paleontològic o punt d‘interès geològic.
El 26 de novembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana
de l‘Aigua, informa favorablement.
L‘11 de desembre de 2014, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
informa favorablement amb la condició que es completi amb un estudi històricarquitectònic de la masia i el projecte d‘edificació s‘hi adapti si escau.
El 23 de febrer de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial
d‘Acció i Avaluació Ambiental, informa favorablement amb el benentès que caldrà atendre
a les consideracions ambientals i paisatgístiques de l‘informe, i donar compliment a la
normativa ambiental vigent.
El 26 de febrer de 2015, el Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, informa favorablement
condicionat a al regularització de les dades cadastrals sobre l‘edificació existent i al no
augment del volum edificat.

El 17 de març de 2015, el promotor presenta el nou redactat del Pla especial que incorpora les
prescripcions dels informes de les administracions afectades.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement les modificacions, que consisteixen en:
1. Incorporar en el document, especialment a la Memòria i a la Normativa, les consideracions
establertes en els informes de la OTAA i de l‘Institut Cartogràfic.
2. Afegir un annex amb l‘Estudi històric-arquitectònic sol·licitat a l‘informe de Cultura, malgrat
la masia no estigui protegida pel Pla especial del Patrimoni, ni presenta evidències de ser
un edifici històric o d‘arquitectura rellevant.
Vistos els informes precedents; els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l‘article 112 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l‘Ajuntament l‘adopció, si
s‘escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial d‘ordenació masia Sant Ramon (Les
Magnolies), redactat i promogut per Andrei Boranov, amb les modificacions introduïdes arran
del informes dels organismes afectats amb competències sectorials.
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
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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. (25).

19 - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D‘ORDENACIÓ MUNICIPAL REFERENT AL CANVI DE
QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA D‘HABITATGE DOTACIONAL (DHP) A
SISTEMA D‘EQUIPAMENT ASSISTENCIAL (EAS) AL C. ALARCÓN
CANTONADA AMB C. FORTUNY.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

―El Ple de l‘Ajuntament, en sessió de 5 febrer de 2015, va aprovar inicialment la Modificació
puntual del Pla general d‘ordenació municipal referent al canvi de qualificació del sistema
d‘habitatge dotacional (DHp) a sistema d‘equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón
cantonada amb c. Fortuny.
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 17 de febrer
de 2015, a La Vanguardia d‘11 de febrer de 2015, al tauler d‘edictes i a la web municipal.
En període d‘informació pública no s‘ha presentat cap al·legació.
El 13 de març de 2015, la Fundació Llars de l‘Amistat Cheshire ha presentat l‘avantprojecte de
la Residència per a persones amb discapacitat, al c. Alarcón cantonada c. Fortuny, a fi
d‘incorporar a la Modificació puntual del Pla general d‘ordenació en tràmit.
El servei tècnic municipal ha informat que l‘avantprojecte presentat no exhaureix el volum i
sostre edificable de l‘ordenació detallada del plànol O.1, i que s‘incorpora al projecte tècnic
com Annex 4 informatiu com ―Avantprojecte de la Residència per a persones amb discapacitat
de la Fundació Llars de l‘Amistat Cheshire‖.
Vistos els informes precedents; els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l‘article 112 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l‘Ajuntament l‘adopció, si
s‘escau, dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d‘ordenació municipal
referent al canvi de qualificació del sistema d‘habitatge dotacional (DHp) a sistema
d‘equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny, amb l‘annex 4
informatiu incorporat.
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars
del document tècnic, fotocòpia de l‘expedient administratiu i un document tècnic en suport
informàtic.‖
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

En aquests moments s‘absenta de la sessió la Sra. Montserrat Rodriguez, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió.

20 - APROVACIÓ

INICIAL

MODIFICACIÓ

PUNTUAL

DEL

PLA

GENERAL DEL SECTOR 5-07 MADOZ–ANTONI PUIGBLANC.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:

―Gestión de Inmuebles Adquiridos, SL, Ana M. Martínez Llerena i Manuela García Carroza,
com a propietaris de les tres finques privades incloses en el Sector 5-07 Madoz–Antonio
Puigblanch, han presentat projecte de modificació del Pla general, amb l‘objectiu de resoldre
les causes d‘inviabilitat declarades en les Sentències dictades en recursos contra l‘anterior
modificació puntual del Pla general del sector.
Proposen transformar l‘àmbit com una actuació de dotació en sòl urbà consolidat, per a
garantir l‘equilibri de beneficis i càrregues, i mantenir els motius d‘interès públic de l‘actuació,
que són:
a) L‘obertura del passatge Sant Bonaventura per formar l‘espai públic que dóna continuïtat
els dos àmbits confrontats.
b) El manteniment d‘un 42% de la superfície de l‘àmbit per a sistemes de domini públic.
Els propietaris signants donen l‘expressa conformitat amb la delimitació dels polígons i les
condicions determinades per a la seva execució, i de conformitat amb l‘article 123.2 del Decret
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, renuncien a reclamar
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qualsevol compensació derivada de les diferencies que poguessin existir entre els polígons,
en el moment de la reparcel·lació i es comprometen a transmetre aquesta conformitat a
possibles tercers adquirents.
Certament, la Modificació puntual del Pla general del sector 5-07 Madoz–Puigblanc aprovada
definitivament l‘11 d‘abril de 2011, ha estat anul·lada en dues Sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a, de 15 de novembre de
2013, en recursos núm. 319 i 320/2011.
L‘àmbit delimitat té edificats actualment un total de 7.331 m2 de sostre, el Pla general del
1996 atorgava un sostre de 2.936 m2, que es va incrementar 4.440 m2 en la modificació
posterior de 2011. Si tenim declarada per Sentències la inviabilitat del sector de la última
modificació, encara és més deficitària la establerta pel Pla general del 1996, per això es
planteja una segona modificació puntual del Pla General de comú acord amb tots el
propietaris, consistent en:
a)

Establir una actuació de dotació en sòl urbà consolidat.

b) Mantenir els usos productius actuals, els terciaris i comercials, amb una operació de
remodelació que integrarà les edificacions principals preexistents en una ordenació de
reciclatge urbà respectuosa amb l‘entorn que en relació a la edificabilitat es planteja una
actuació que comporta una reducció del sostre privat actualment consolidat de 7.331 m2
que passaria a un sostre de 5.661 m2. Per tant la proposta de modificació contempla una
reducció de -1.670m2, el que representa gairebé el 23% del sostre consolidat existent.
c) Conservar el patrimoni arquitectònic industrial amb la recuperació de la fàbrica Minguell,
de nivell de protecció A, assignant-li usos apropiats a la condició tipològica.
d) En relació a la distribució del sòl, és mantenen els objectius d‘interès públic que preveia
per aquest sector el Pla General del 96 consistents en una reserva del 42% de la
superfície de l‘àmbit per a sistemes de domini públic. Davant la impossibilitat de cedir la
totalitat de la superfície, tal com succeïa a la proposta de la primera modificació, se
cediran íntegrament els sòls de 442 m2 de sòl destinat a espais públics per garantir
l‘obertura del passatge Sant Bonaventura, i la resta de 385 m2 de sòl fins a assolir la xifra
de 827,4 m2 corresponents al total del 42% de la superfície de l‘àmbit, es monetitzen
aplicant la legislació vigent que permet, en actuacions de dotació, substituir aquestes
reserves per l‘equivalent del seu valor econòmic.
e) Dimensionar i regular els nous volums amb unes condicions d‘edificació que permetin una
correcte integració amb les preexistències. D‘aquesta manera es procura minimitzar
l‘impacte visual i integrar paisatgísticament les edificacions a la morfologia urbana adjacent
mitjançant una reculada de dues plantes de la façana de la nau Secopal per tal d‘evitar
mitgeres al descobert i possibilitar l‘obertura de finestres. Aquesta quantitat establerta en
l‘Estudi de Viabilitat Econòmica de la Modificació puntual de Pla General que la fixa en
313.391 €, es concretarà en el projecte de reparcel·lació.
f)

Costejar la urbanització del sòl destinat a vial i espai lliure dins l‘àmbit, garantint el caràcter
d‘àrea d‘esbarjo i saló, tot integrant la plaça amb la façana de la nau de la fàbrica Minguell
i altres preexistències.
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g) Cedir a l‘ajuntament el 10% de l‘augment d‘aprofitament que es derivi de la present
actuació, que es concretarà en el projecte de reparcel·lació.
h) Per a l‘execució de l‘àmbit d‘aquesta Modificació puntual de Pla General es delimiten dos
Polígons d‘Actuació Urbanística delimitats al plànol de gestió establint els criteris de gestió
pel desenvolupament de les càrregues urbanístiques.
i)

La gestió dels polígons es durà a terme pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de
compensació bàsica en el polígon 1 i en la modalitat de compensació bàsica, mitjançant
reparcel·lació voluntària per unanimitat dels propietaris, en el polígon 2. L‘ajuntament
podrà substituir la modalitat de compensació per la de cooperació si el Polígon 2 no es
desenvolupa en la modalitat prevista.

La possibilitat d‘assumir l‘ajuntament la iniciativa privada, en la modificació de plans
d‘ordenació urbanística municipal, està recollida a l‘article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU).
La memòria relaciona la identitat dels tres propietaris, en els últims cinc anys, però no
incorpora certificacions expedides pel Registre de la Propietat i, si s‘escau, pel Registre
Mercantil, que ho acrediti d‘acord amb l‘article 99 del TRLU, tampoc aportades a la sol·licitud.
Més quan a la memòria consta la finca cadastral 41924-46 a nom de Caja Provincial de
Ahorros de Jaén, i qui actua com a propietària en la sol·licitud és Gestión de Inmuebles
Adquiridos, SL.
En les actuacions de dotació l'increment de reserves per a zones verdes, espais lliures i
equipaments que no es puguin emplaçar en el mateix àmbit, per raons d'impossibilitat
material, es poden substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, i es possible el
compliment del pagament, sense necessitat d‘aplicar cap sistema ni modalitat d‘actuació, en el
moment d‘atorgament de la llicència que habiliti la major edificabilitat i com a condició prèvia a
la concessió, d‘acord amb l‘article 100.4 i Disposició Addicional Segona del TRLU.
Vist l‘informe tècnic i jurídic; els article 24, 43, 73, 74, 85.1, 96, 99, 100.4, 101.3 i DA 2adel
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 inicialment la Modificació puntual del Pla general en el sector 5-07 Madoz–
Antoni Puigblanch, redactada i promoguda per Gestión de Inmuebles Adquiridos, SL, Ana M.
Martínez Llerena i Manuela García Carroza, com a propietaris de les tres finques privades
incloses en el sector, amb les següents prescripcions:
-

-

Cal presentar les certificacions del Registre de la Propietat que acrediti la identitat del tots
els propietaris i titulars de drets reals durant els últims cinc anys, i els títols d‘adquisició, i
del Registre Mercantil en cas de canvi de denominació o d‘altra supòsit d‘UNICAJA a
Gestión de Inmuebles Adquiridos, SL.
Cal ajustar l‘alineació del pas soterrat previst de connexió entre els edificis terciaris,
alliberant la façana de la nova parcel·la residencial.

Segon.- Suspendre en tot l‘àmbit de la modificació, pel termini màxim de dos any, la tramitació
de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de l‘atorgament de llicències
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de parcel·lació de terrenys, d‘edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d‘instal·lació o ampliació d‘activitats o usos concrets i d‘altres autoritzacions
municipals connexes per la legislació sectorial.
Tercer.- Iniciar un període d‘informació pública pel termini d‘un mes, prèvia publicació
d‘edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i
en el tauler d‘edictes municipals.
Quart.- Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció
de les seves competències, així com als serveis municipals.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l‘expedient i document tècnic, i de conformitat l‘article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (7), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al
regidor no adscrit (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular.

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat Rodriguez, regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.

21 - PROPOSTA

DE

CONVENI

PER

LA

TRAMITACIÓ

DE

L‘EXPROPIACIÓ D‘UNA FINCA INCLOSA DINS L‘ÀMBIT DEL CAFÈ
NOU.
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El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent :
―L‘Ajuntament de Mataró, la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada
Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, han arribat a uns pactes per a
l‘objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l‘edifici del Cafè Nou, utilitzant els
instruments tècnics i jurídics a l‘abast que siguin necessaris.
El pactes consisteixen en tramitar la modificació del planejament general de forma que
s‘exclogui el pati i l‘edifici del Cafè Nou de l‘àmbit del PEMU-03 sector La Presó i es qualifiqui
d‘equipament públic a obtenir mitjançant expropiació com a actuació aïllada. Es pacta un preu
de mutu acord de 624.092 euros, amb pagaments anuals en 10 anys, d‘acord amb la valoració
del servei tècnic municipal.
Mentre es tramita la modificació puntual del Pla general i l‘expropiació es pagaran les
anualitats en concepte de contraprestació de la cessió d‘ús de l‘immoble i a compte del preu
just total.
Els convenis urbanístics estan sotmesos a publicitat i a informació pública; formen part de la
figura de planejament o gestió corresponent, i han d‘especificar en una clàusula les
obligacions de publicitat a què estan sotmesos per al coneixement de les parts signatàries.
La competència per a la seva aprovació ve determinada pel contingut del conveni.
Vistos els informes precedents; l‘article 11.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual
s‘aprova el Text refós de la Llei de sòl; els articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l‘article 26 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i l‘article 22.2.c) de la Llei reguladora de les
Bases de Règim local, proposo al Ple de l‘Ajuntament l‘adopció, si s‘escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Conveni amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el
Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a
l‘objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l‘edifici del Cafè Nou.
Segon.- Obrir un termini d‘informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant publicació
en el Butlletí Oficial de la Província, als taulers d‘edictes municipals, inclòs l‘espai web
municipal, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Autoritzar a l‘alcalde Joan Mora i Bosch per a la signatura del Conveni.
Quart.- Notificar els anteriors acords a la persones interessades. ―

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular, es
mostra satisfet de poder portar aquest tema al ple. Vostè ho deia, tanquem un episodi de la
ciutat que ens remet a la memòria històrica. El Pati del Cafè Nou té una trajectòria històrica
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que explica qui som i és fruit de l‘esforç i l‘estalvi de centenars d‘obrers de la ciutat, que van
construir uns edificis cooperativistes i que han fet un servei molt important a la ciutat i ho van
fer des de l‘estima i el sentiment de classe, de creença profunda en el cooperativisme i de
solidaritat. És lloable i a dia d‘avui tenim una herència que hem de saber valorar i que ens
posiciona per mirar el futur des d‘aquest passat tan potent.
Parlava de memòria històrica i pel mig hi ha hagut algun episodi que sembla més d‘una
novel·la negra. L‘episodi que ens han explicat de Miquel Jornet, administrador de l‘Aliança
Mataronina, que al llit de mort va donar al Centre Catòlic aquest espai per guanyar-se el cel,
diuen. Alguns altres diuen que per venjança en vida de la Unió de Cooperadors. En aquest
episodi també hi ha un personatge que també és just que avui recordem: l‘Aureli Masafrets,
que a finals dels anys 60 va recuperar l‘espai i gràcies a aquesta ocupació, tossuderia i aquest
treball constant, va fer que aquest edifici s‘hagi preservat.
També agraeixo al Sr. Alcalde que avui portem aquest acord. Segurament no és la millor
opció que des de la Unió de Cooperadors es plantejava, perquè la Unió continua defensant
que aquest era un patrimoni de la seva propietat, però entenc que aquest és el mal menor.
L‘espai passarà a formar part de l‘administració pública i tornarà a mans de la ciutadania, la
qual cosa és una bona notícia. En algunes reunions he insistit molt a demanar que s‘inclogui
en aquest acord el compromís del Patronat de la Sagrada Família que tots els diners que
paguem per l‘expropiació s‘inverteixin en la ciutat i per a la ciutat, ja sigui per rehabilitar la Sala
Cabanyes o alguna altra mena d‘inversió. Cal tenir clar que aquests diners no se‘n van cap a
altres ciutats o a altres activitats d‘un caire que no sigui el de la recuperació del nostre
patrimoni. Això m‘han dit de paraula que és el seu compromís i m‘agradaria que fos així i que
constés per escrit. El nostre vot serà favorable.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, felicita el govern i tots els que anteriorment han fet moltes
gestions perquè el tema es desencallés. És un moment històric. Pensar que aquests espais
amb tanta història personal, social, de sacrificis... tornen a la ciutat ens ha de fer feliços a tots.
És una aportació per a la ciutat. La contraprestació econòmica és assumible, sobretot en els
terminis que s‘han establert i, tot i que també tindríem molts desitjos del tipus que ha
expressat el Sr. Safont-Tria, crec que no és el moment ara d‘expressar-los. L‘important és que
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l‘acord hi és i que aquest espai serà per al gaudi de la ciutat. Ara, a més, tenim la possibilitat
que aquell sector de la ciutat canviï de fesomia i d‘activitat, essent més viu i més dinàmic.
Ens hem de felicitar i també reconèixer el mèrit del govern actual, que ha portat els acords fins
al final.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, se suma a les paraules
ja dites de felicitació al govern municipal, però també al conjunt dels grups polítics de
l‘Ajuntament i al conjunt de la ciutadania. Per arribar a aquest punt ha calgut molt de temps,
potser massa, però el suficient. Ha calgut tenir paciència, perquè evidentment el greuge era
dolorós; tot el que va passar amb el patrimoni de la Unió de Cooperadors, no només amb el
Pati del Cafè Nou. Ha estat una mena de ferida sagnant. Constància, per anar buscant les
solucions en cada moment. En aquest moment el patrimoni està recuperat i compleix una
funció social, aquella que es mereix la memòria dels cooperadors, dels treballadors que van
fer possible obtenir aquest patrimoni per al conjunt de la ciutat. També generositat, perquè
quan s‘arriba a un acord tothom ha de cedir alguna cosa, i aquí també ha estat així.
Per tant, felicitem el govern i ens felicitem tots plegats per haver avançat fins a aquest
moment. Hi ha hagut regidors i regidores que van treballar-hi incansablement, la Sra.
Montserrat López, el mandat passat; també d‘altres governs i grups municipals. Però jo voldria
dir que hem acabat una etapa però continuem amb la mateixa lluita, que és la de fer possible,
per una banda, el record històric dels cooperadors de la ciutat, però també plantejar-nos quin
ha de ser el paper del cooperativisme a la ciutat, que no hi vol renunciar. El patrimoni ha
d‘estar al servei de la idea del cooperativisme, és a dir, del bé comú i allò que afavoreix les
classes treballadores. El repte és donar una sortida definitiva a l‘equipament del Cafè Nou i
altres que hi ha pendents com el del c/ Palmerola. Gràcies al Patronat de la Sagrada Família,
a la Fundació de Cooperadors i, per suposat, a la pròpia Unió de Cooperadors.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde President, diu, pel que fa al compromís i la dedicació
d‘aquests imports al manteniment de la Sala Cabanyes, que, si comparem els imports amb les
necessitats de la sala, em sembla que ja es veu que segurament no arribarem massa lluny. La
necessitat és important i no resoldrem tots els problemes, el que sí que resoldrem són els
problemes més urgents. El temps que ha passat ha estat el necessari perquè es poguessin
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curar aquelles ferides que feien més mal i saber ser generós amb aquell adversari que durant
tants anys potser no s‘hi ha pogut ni parlar. Vull agrair a tots els grups polítics la feina feta
abans. Gràcies a tots vostès, els portaveus dels grups. No he negociat jo sol, no me n‘hagués
sortit. Teníem l‘equip de la casa; amb la regidora d‘Urbanisme, la Sra. Rodríguez, que estava
treballant en això; amb el Lluís Berenguer, el Xavier Alemany, i tot l‘equip tècnic.
El suport també molt important d‘algunes persones de diferents grups polítics que a títol
individual tenien capacitat d‘arribar a persones concretes i han pogut, en casos importants,
ajudar i donar un cop de mà, com el Sr. Joan Jubany i el Sr. Jordi Surinyac, que va ser regidor
de la casa en una època. I efectivament, al final algú important, l‘Aureli Masafrets, amb qui
hem compartit moments agradables i també alguna discussió i amb qui ho hem sabut resoldre
amb molta generositat. Sense ell, aguantant la flama durant tots aquests anys, no hagués
estat possible. Gràcies a la seva obstinació, a la seva perseverança i al fet de deixar-se una
part de la seva vida dintre del Cafè Nou, ens ha permès avui resoldre la situació. Els confesso
que el Sr. Masafrets em deia que no hagués dit mai que es portaria bé amb un alcalde de la
ciutat que teòricament no és del seu color polític. I també el Sr. Antoni Blanc, amb qui també
hem compartit moltíssim durant tot aquest procés. Entre uns i altres hem aconseguit fer
mataronisme i fer ciutat, i això és el que en traiem avui. No em vull deixar tampoc el Patronat
dels Cooperadors, amb l‘Anna Huertos i el Sr. Jornet, i tots els que hi podria haver.
Sí que és cert que s‘està treballant moltíssim perquè el cooperativisme sigui un èxit a la ciutat.
Aquests darrers anys s‘han fet les cessions del Cafè de Mar. Crec que hem aconseguit trobar
les fórmules per desencallar el fet que tot el patrimoni pendent de traslladar de l‘Ajuntament a
la Fundació de Cooperadors es pugui fer, fins i tot avançant diners l‘Ajuntament de Mataró,
que es recuperaran amb el retorn de l‘IVA que significa fer aquests canvis. És a dir, hem anat
trobant les fórmules per desfer antigues divergències per un objectiu comú: el cooperativisme,
que pot ser un mètode per donar molta ocupació en moments de crisi. El meu agraïment a
totes aquestes persones.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

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

L‘ORDENANÇA

MUNICIPAL

REGULADORA DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I
DE LES CONDICIONS D‘EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT A LA
CIUTAT DE MATARÓ
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
―En els darrers anys, a la ciutat de Mataró, igual com ha succeït en altres ciutats, s‘han
establert diferents Clubs Socials de Cànnabis.
Els Clubs Socials de Cànnabis es constitueixen com a associacions sense ànim de lucre que
s‘autoabasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –consumidors terapèutics
i/o lúdics-, tots ells majors d‘edat i en un àmbit privat, reduint danys associats al mercat
clandestí i a determinats usos del cànnabis.
Aquesta nova realitat és objecte d‘atenció i debat des de diferents àmbits de la societat civil,
dels professionals i per part dels poders públics.
En sessió de 3 de juliol de 2014 el Ple de l'ajuntament va acordar iniciar els estudi i treballs
necessaris per tal de determinar la necessitat de la formació o reforma de l'instrument de
planejament general escaient que afecta a la instal·lació d'activitats destinades a clubs i
associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques
legalment permeses i no constitutives d'infracció penal i suspendre, en tot el terme municipal,
durant els estudis i com a màxim per un any, l'atorgament de les llicències, comunicacions
prèvies o altres autoritzacions per a la parcel·lació de terrenys, edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets relacionats amb l'activitat sotmesa a estudi.
La regulació que es proposa ha tingut en compte els criteris en matèria de salut pública per
orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l‘exercici de
la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya, que han estat objecte d‘informe favorable
del Consell Assessor de Salut Pública en la sessió plenària de 27 de novembre de 2014,
aprovats a la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6799 de 29 de gener de 2015 i la normativa continguda en la
―Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro y la publicidad de los productos del tabaco‖ —modificada por la Llei
42/2010, de 30 de desembre— i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats
de fumadors.
Aquesta Ordenança regula:
Article 1. Objecte.
Article 2. Àmbit d‘aplicació.
Article 3. Sol·licitud de llicència d‘activitat i d‘obres, i inscripció al Registre d‘associacions de la
Generalitat i al Registre municipal d‘associacions de persones consumidores de cànnabis.
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Article 4. Criteris d‘emplaçament.
Article 5. Altres condicions.
Article 6. Dispensació de marihuana.
Article 7. Inspeccions.
Article 8. Règim sancionador
Article 9. Infraccions molt greus
Article 10. Infraccions greus
Article 11. Infraccions lleus
Article 12. Mesures sense caràcter sancionador
Article 13. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.
Article 14. Competència per a sancionar
Disposició transitòria.
Disposició final.
Vistos els informes precedents; l‘article 73.10 Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49,
65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; els articles 61, 62, 63, 64 i 65
del Decret 179/1995 pel que s‘aprova el Reglament d‘obres, activitats i serveis dels ens locals i
l‘article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Per tot això proposo al Ple de l‘Ajuntament l‘adopció, si s‘escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l‘Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials
de cànnabis i de les condicions d‘exercici de la seva activitat a la ciutat de Mataró.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies,
perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Considerar aprovada definitivament l‘Ordenança municipal reguladora de la ubicació
de clubs socials de cànnabis i de les condicions d‘exercici de la seva activitat a la ciutat de
Mataró, en el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.‖

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
comença dient que som un dels primers ajuntaments que iniciem un debat sobre la regulació
del cànnabis. És un tema tabú a nivell social i polític. I vull començar aquest debat amb una
declaració política: jo i la CUP estem a favor de regularitzar el consum i la venda del cànnabis.
Hi estem a favor perquè, en primer lloc, convivim enmig de drogues que de forma legal es
venen a les farmàcies, als estancs de tabac, en botigues alcohòliques, etc., i no acabo
d‘entendre per què amb el cànnabis s‘ha optat per la prohibició en lloc de la regulació. No
comparteixo l‘estigma que té el cànnabis, ja que no és només una planta que té usos lúdics,
sinó que també té importants usos medicinals. S‘ha demostrat i hi ha molts estudis científics
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que evidencien que el cànnabis és indicat per al dolor crònic, per als vòmits en la
quimioteràpia, per a l‘esclerosi múltiple, per al Parkinson, per als glaucomes, etc.
És evident, però, que hi ha patrons de persones a qui no els convé el cànnabis, als quals
s‘hauria de restringir el consum, ja sigui persones amb malalties mentals, menors d‘edat, etc.
El cànnabis és com tot. Fent un paral·lelisme podríem dir que el cotxe en si no és perillós, sinó
que el que és perillós és el conductor.
Davant d‘aquest nou fenomen que són els clubs socials de cànnabis, hem d‘adoptar una
posició, que, a més, pot ser una oportunitat. Jo crec que és molt més interessant que el
consum es pugui regular i gestionar des d‘aquests clubs, que no pas que ens el trobem al
carrer a través dels camells que subministren droga. Voldria revisar una mica la proposta que
avui se‘ns presenta d‘Ordenança Municipal per regular aquests clubs de cànnabis:
Pel que fa als criteris d‘emplaçament, es limiten distàncies de 500 metres entre els diferents
clubs socials. Distàncies de 300 metres respecte als centres de salut o centres educatius,
cosa que no acabo d‘entendre bé, perquè hi ha bars al costat de centres de salut i ningú no
els prohibeix. I també es limiten distàncies amb espais on hi hagi activitats recreatives.
Segurament si agafem un compàs i comencem a posar tots aquests límits per escrit, em
sembla que no queden espais pràcticament on posar-hi aquesta mena de clubs socials. Per
tant, és una ordenança molt restrictiva que el que pretén és que a la ciutat aquesta activitat en
el futur no s‘exerceixi. Es prohibeix, per exemple, realitzar activitats que no siguin pròpies del
club, com ara xerrades respecte al cànnabis, no s‘hi podran passar pel·lícules, etc.
També diu que només podran accedir als clubs els ―consumidors habituals de cànnabis‖. Què
vol dir? Que una persona qualsevol que esporàdicament un dia vulgui anar a un club
d‘aquests, seguint tots els protocols que faci falta, no hi podrà anar? Haurà de ser consumidor
habitual? No ho entenc. També diu que no es podrà ser soci d‘un club si ja n‘ets d‘un altre,
cosa que tampoc no entenc. També diu que està prohibit qualsevol mena de cartell, rètol o
suport electrònic. No entenc que un club social no pugui tenir el seu lloc web on expliqui què
fan, etc. Per tot plegat, nosaltres presentarem al·legacions i avui hi votarem en contra. Creiem
que el consum de cànnabis és positiu que es reguli i és negatiu que tinguem aquesta actitud
de voler-ho amagar, quan hi ha altres països com l‘Uruguai, Bèlgica, Holanda, Suïssa, etc., on
s‘estan iniciant proves que deixen enrere aquesta política de la prohibició i passen a una
regulació que permet un control molt més directe i fer-ne un ús responsable sense els riscos
que té la il·legalitat.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, anuncia que el seu grup votarà favorablement en aquesta
aprovació inicial. Ho farem perquè pensem que es trenca una primera barrera pel que fa al
cànnabis, ja que és encara un tema tabú. Crec que és un pas important per, sobretot,
normalitzar i fer visible aquest tipus d‘activitats i aquesta realitat.
Aquest reglament es basa en una proposta de resolució que es va aprovar també al
Parlament de Catalunya, on els grups que la van aprovar majoritàriament es felicitaven, entre
d‘altres, per aquesta necessitat de treure dels llimbs de l‘al·legalitat aquests clubs. Aquest
primer pas és positiu. Aquesta regulació dels clubs és necessària per fer-los visibles i
normalitzar-los. És cert que l‘ordenança és molt restrictiva i, en molts aspectes, amb aquestes
distàncies de les quals parlava el Sr. Safont-Tria ens sembla que segurament hi haurà moltes
dificultats per poder obrir aquest tipus d‘establiments. Però volem ser positius. Pensem que es
pot avançar i s‘avançarà molt més els propers mesos i propers anys i, per tant, benvinguda
sigui aquesta regulació. L‘ordenança, però, tot i ser restrictiva i amb un règim sancionador una
mica sever, no només es limita a regular aquestes condicions necessàries per obrir aquest
tipus d‘establiments, sinó que també obliga els clubs a oferir un tipus d‘informació i
assessorament professional, la qual cosa ens sembla molt bé. Precisament la reducció de
riscos i de danys associats a aquests socis respecte a l‘ús indiscriminat del cànnabis és molt
important. Els obliga a fer-ne un ús responsable.
El que sí demanaríem al govern actual i al que entri al maig és que mantingui trobades
periòdiques amb aquestes associacions i intenti anar perfeccionant una mica tot allò relacionat
amb la prevenció i informació adequades, per poder avançar en l‘ordenança. Estic convençut
que avui hem obert una porta que al final romandrà perfectament oberta i aquesta activitat
s‘assemblarà, amb totes les garanties que siguin necessàries, a qualsevol altra activitat
normalitzada de la ciutat. Avui trenquem una primera barrera per acabar definitivament amb
l‘estigmatització de l‘ús i el consum d‘aquesta planta anomenada cànnabis. Per tant, nosaltres
hi donarem el nostre suport i ens reservem la possibilitat de presentar al·legacions per intentar
millorar l‘ordenança.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, considera
positiu que hi hagi una ordenança d‘aquestes característiques.Avui, a l‘aprovació inicial, hi
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votarem favorablement, malgrat farem alguna petita apreciació en forma d‘al·legació, com, per
exemple, el fet que no compartim al 100% la distància mínima que està estipulada entre els
clubs de cànnabis i els centres escolars o de salut, que és de 300 metres. Pensem que és una
distància petita i nosaltres l‘augmentaríem.

Al senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, li sap
greu que ara estiguem debatent això, perquè el 18 de febrer es va enviar un correu als grups
municipals i als membres de la comissió informativa de Serveis Territorials convidant-los a
corregir aquest mateix document que avui aprovem. Hem perdut un mes i mig per haver-ne
parlat, doncs. Nosaltres hi votarem favorablement, però tenim alguns dubtes sobre l‘aplicació
del reglament en alguns aspectes: protecció de dades, foment pedagògic que la pròpia
associació ha de fer sobre el mal ús del cànnabis, etc. Per aquestes raons, ens reservem el
vot per a l‘aprovació definitiva. També farem arribar alguna aportació en aquest sentit.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7), corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als
membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2).

Vots en contra:

2,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

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

Cap.

En aquests moments marxa de la sessió la Sra. Montserrat López, portaveu del grup
municipal Socialista.
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PARCIALMENT

EL
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DE

REPOSICIÓ

INTERPOSAT PER A.M.E. PER INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA
D‘ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.
412/13).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l‘Ajuntament un recurs de
reposició interposat per Antoni Mari Esteve, en data 20 d‘agost de 2014, contra la resolució
sancionadora del Ple, de data 5 de juny de 2014, per infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Atès que l‘esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent,
per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l‘article 116.1
de la LRJPAC.
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s‘ha d‘interposar en el termini d‘un mes legalment
previst a l‘efecte, segons l‘article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, havent-se
procedit a la notificació de la resolució de l‘expedient al domicili que consta recollit al
document que motivà l‘inici d‘aquest procediment a Antoni Marí Esteve, en data 18 de juny de
2014. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i
es va efectuar un segon intent de notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s‘ha pogut practicar, s‘ha procedit a notificar mitjançant
edictes inserits en el tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP de data 19 de juny de 2014), segons el que disposa l‘article 59 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/1999.
Atès que la notificació de l‘Acord del Ple es va publicar en el BOP en data 19 de juny de 2014,
i el senyor Marí va presentar el recurs de reposició contra l‘Acord del Ple en data 20 d‘agost
de 2014, aquest esdevé extemporani per la seva interposició fora del termini legalment
establert. No obstant això, entrem a valorar el mateix.
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem
el següent:
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El senyor Antoni Marí Esteve sol·licita en el seu escrit de recurs que li sigui retirada la sanció
imposada a l‘expedient 412/13 GP.
El senyor Marí manifesta que ha estat sancionat per portar el gos sense morrió i per no tenir
assegurança de responsabilitat civil, i que quan va censar el gos a l‘Ajuntament de Mataró va
presentar tots els papers del gos i l‘assegurança.
En relació al morrió, el senyor Marí manifesta que el seu gos sempre porta el morrió posat,
però l‘agent denunciant va constatar que el dia dels fets el gos de la persona denunciada no
portava el morrió posat.
Per aquest motius sol·licita que la sanció li sigui anul·lada.
Vistes les al·legacions del senyor Marí aquest Ajuntament va sol·licitar en data 22/08/14
l'informe oportú a l'agent actuant el dia dels fets, qui es ratifica completament en el contingut
de la denúncia, contradient la descripció dels fets realitzada pel senyor Marí, el qual es limita
a negar el fets. En aquest sentit, la versió contradictòria que fa a l'escrit de recurs el recurrent
queda contrarestada, en tant que l'Agent actuant va constatar un fets constitutius d'infracció
administrativa sancionable, i a més a més es va ratificar a l'informe emés en data 16 de
setembre de 2014, en el que manifesta que el gos del senyor Marí no portava el morrió posat.
La LOPSC recull en el seu article 37 el valor que s'ha d'atorgar a les actes d'inspecció
aixecades pels agents de l'autoritat al prescriure que, les informacions aportades pels agents
de l'autoritat que haguessin presenciat els fets, constituiran base suficient per adoptar la
resolució que procedeixi, excepte prova en contrari. En aquest cas, segons l'escrit presentat
no es desprèn l'aportació d'extrems nous als que integren el nucli de la infracció denunciada i
que puguin desvirtuar els fets constatats per l'agent.
En relació a l‘assegurança, en data 4/11/14 es va sol·licitar informe al Servei de Salut Pública,
que en data 11/12/14 ha emès informe del qual es desprèn que: ―En data 19/06/13 el senyor
Antoni Marí Esteve va sol·licitar l‘alta en el cens d‘animals de companyia de Mataró pel gos
referit, adjuntant llicència atorgada per l‘Ajuntament de Tordera el 18/06/12 i còpia del rebut
de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil amb vigència des del 10/07/12 fins el
10/07/13.(...)‖
Per tant, d‘acord amb l‘informe parcialment transcrit, aquesta part ha de procedir a estimar el
recurs de reposició presentat en relació a la manca d‘assegurança de responsabilitat civil,
atès que queda acreditat que en la data dels fets el senyor Marí tenia llicència vigent per a la
conducció de gossos considerats potencialment perillosos atorgada per l‘Ajuntament de
Tordera i que tenia l‘assegurança de responsabilitat civil vàlida fins el 10/07/13.
Així mateix, disposa l‘article 107.1 de la L30/92 que: “Contra las resoluciones y los actos de
trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de
alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”
I, disposa l‘article 112.1 de la L30/92 que: “No se tendrán en cuenta en la resolución de los
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido
aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.”
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CONCLUSIÓ:
En relació a la sanció imposada de 400 € per manca d‘assegurança de responsabilitat civil, ha
quedat acreditat que tenia assegurança en vigor, i en relació a la sanció imposada de 200 €
per manca de morrió, l‘agent denunciant s‘ha ratificat a l‘informe emès en data 16/09/14.
Per tot l‘exposat anteriorment, s‘entén que procedeix estimar parcialment el recurs de
reposició interposat per Antoni Marí Esteve contra la resolució sancionadora en el sentit,
d‘estimar la sanció imposada per manca d‘assegurança i desestimar la sanció imposada per
manca de morrió.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l‘article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l‘article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l‘Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l‘Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l‘Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo al Ple l‘adopció dels acords següents:
PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Antoni Marí Esteve, pels
motius recollits en la part expositiva del present acord, procedint a ordenar a l‘ORGT la baixa
la sanció imposada de 400 € per manca d‘assegurança de responsabilitat civil.
SEGON.- Notificar la present resolució a l‘interessat i a l‘ORG.‖

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

24 - REVOCAR PARCIALMENT L‘ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2011 PER INFRACCIÓ GREU
PER

INFRACCIONS

EN

MATÈRIA

D‘ANIMALS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 963/10).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
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―Vista la resolució adoptada per la Junta de Govern Local en data 5 de setembre de 2011, en
relació a l‘expedient sancionador en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
número 963/10 GP, tramitat al senyor Julián Aragón Murillo.
Atès que senyor Julián Aragón Murillo ha presentat un recurs en data 29 de desembre de
2014 contra la diligència d‘embarg practicada per l‘ORGT, per una sanció per posseir i/o
portar un gos de raça potencialment perillosa sense la llicència municipal en motiu de la
incoació de l‘expedient administratiu sancionador número 963/10 GP. Aquest expedient, es va
incoar pel Servei Jurídic Administratiu de Via Pública a petició del Servei de Salut Pública, que
ens fa tramesa d‘informe de data 25/01/2011, adjuntant el requeriment practicat a fi que
l‘interessat regularitzés la situació del gos.
Consta en l‘informe esmentat, que el senyor Aragón va sol•licitar en data 13/3/2009 la
inscripció en el cens d‘un gos de la seva propietat de raça potencialment perillosa (creuat de
Pit Bull) i que el requeriment portat a terme no va ser atès pel senyor Aragón.
Pel que fa a l‘expedient administratiu sancionador incoat des del Servei Jurídic Administratiu
de Via Pública, s‘ha d‘assenyalar que consten practicades notificacions de la incoació i plec
de càrrecs, de la proposta de resolució i de la resolució imposant la sanció, sense que el
senyor Aragón presentés al·legacions o recurs potestatiu de reposició dins del termini atorgat
a l‘efecte. Tampoc consta que hagi presentat recurs extraordinari de revisió.
A l‘escrit de recurs presentat contra la diligència d‘embarg davant l‘ORGT, l‘interessat tampoc
adjunta cap documentació que pugui acreditar que ell no és el propietari o posseïdor d‘aquest
gos.
No obstant, en data 11 de març de 2015, arrel de la sol·licitud de tramesa que es fa a la
secció de Salut Pública relativa a la documentació presentada pel senyor Aragón en el
moment de censar el gos, a fi d‘acreditar-ne la propietat, resulta que a banda d‘aquesta, se‘ns
fa tramesa de documentació relativa al nou propietari de l‘animal, que resulta ser el senyor
Jorge Grau Querol. Així mateix, també se‘ns fa tramesa de la corresponent regularització del
gos que aquest practica en el municipi de Vila-Seca.
D‘acord amb l‘informe emès pel Cap del Servei de Família, de data 13 de març de 2015,
l‘esmentada documentació relativa al nou propietari de l‘animal es presenta adjunta a una
sol·licitud de canvi de propietari del gos a nom d‘una altra persona, la senyora Mª Josefa
Hidalgo Díaz, motiu pel qual en data 23 de setembre de 2011 es notifica requeriment tant al
senyor Aragon com a la senyora Hidalgo a fi de subsanar la manca d‘autorització d‘aquesta
darrera relativa al canvi de nom sol·licitat.
Es desprèn així mateix de l‘informe tramès, que el termini per subsanar la sol·licitud de canvi
de propietari va transcórrer, efectuant-se un segon requeriment al senyor Aragón que es
notifica el 16 d‘abril de 2012, resultant que aquest tampoc va ser atès.
Una vegada l‘ORGT dóna trasllat de l‘escrit de recurs presentat pel senyor Aragón contra la
diligència d‘embarg practicada, la secció de Salut Pública comprova en el registre d‘animals
de companyia del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) l‘assentament del gos constant actualment com a
propietari d‘aquest el senyor Jorge Grau Querol, amb data de registre de 10 de juny de 2010.
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Així mateix, per part del personal de l‘AIAC també es confirma que el senyor Grau consta com
a propietari de l‘animal. I per part de l‘Ajuntament de Vila Seca, es confirma via e-mail, que
consta inscrit en el cens municipal d‘animals des del dia 10 de juny de 2010 aquest gos.
Per tot l‘exposat, vist que la resolució sancionadora en l‘expedient 963/10 data de 5/09/2011 i
vist que el canvi de propietari del gos data de 10 de juny de 2010, procedeix revocar
parcialment la sanció imposada en aquest expedient sancionador rebaixant l‘import de la
sanció de 2.404,05 € al 50% (1.202,02 €) atès que el senyor Aragón consta com el propietari
del gos a l‘inici de l‘expedient i que es produeix el canvi de propietat i regularització de l‘animal
abans de la seva resolució.
Atès que l‘article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l‘article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l‘Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l‘Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l‘Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo al Ple l‘adopció dels acords següents:

PRIMER.- Revocar parcialment la sanció acordada per la Junta de Govern Local en data 5 de
setembre de 2011, en relació a l‘expedient sancionador en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos número 963/10 GP instruït a Julián Aragón Murillo, pels motius
recollits en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar la present resolució a l‘interessat i a l‘ORGT. ―

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

25 - REVOCAR PARCIALMENT L‘ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 29 D‘ABRIL DE 2013 PER INFRACCIÓ GREU PER
INFRACCIONS

EN

MATÈRIA

D‘ANIMALS

POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.4/2013).
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CONSIDERATS

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
―Vista la resolució adoptada per la Junta de Govern Local en data 29 d‘abril de 2013, en
relació a l‘expedient sancionador en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
número SJAVP-2013/0004-GP, tramitat al senyor Julián Aragón Murillo.
Atès que senyor Julián Aragón Murillo ha presentat un recurs en data 29 de desembre de
2014 contra la diligència d‘embarg practicada per l‘ORGT, per una sanció per posseir i/o
portar un gos de raça potencialment perillosa sense la llicència municipal en motiu de la
incoació de l‘expedient administratiu sancionador número 4/2013 GP. Aquest expedient, es va
incoar pel Servei Jurídic Administratiu de Via Pública a petició del Servei de Salut Pública, que
ens fa tramesa d‘informe de data 09/11/2012, adjuntant el requeriment practicat a fi que
l‘interessat regularitzés la situació del gos.
Consta en l‘informe esmentat, que el senyor Aragón va sol•licitar en data 13/3/2009 la
inscripció en el cens d‘un gos de la seva propietat de raça potencialment perillosa (creuat de
Pit Bull) i que els requeriments portats a terme no varen ser atesos pel senyor Aragón.
Pel que fa l‘expedient administratiu sancionador incoat des del Servei Jurídic Administratiu de
Via Pública, s‘ha d‘assenyalar que consten practicades notificacions de la incoació i plec de
càrrecs, de la proposta de resolució i de la resolució imposant les sancions, sense que el
senyor Aragón presentés al•legacions o recurs potestatiu de reposició dins del termini atorgat
a l‘efecte. Tampoc consta que hagi presentat recurs extraordinari de revisió.
A l‘escrit de recurs presentat contra la diligència d‘embarg davant l‘ORGT, l‘interessat tampoc
adjunta cap documentació que pugui acreditar que ell no és el propietari o posseïdor d‘aquest
gos.
No obstant, en data 11 de març de 2015, arrel de la sol•licitud de tramesa que es fa a la
secció de Salut Pública relativa a la documentació presentada pel senyor Aragón en el
moment de censar el gos, a fi d‘acreditar-ne la propietat, resulta que a banda d‘aquesta, se‘ns
fa tramesa de documentació relativa al nou propietari de l‘animal, que resulta ser el senyor
Jorge Grau Querol. Així mateix, també se‘ns fa tramesa de la corresponent regularització del
gos que aquest practica en el municipi de Vila-Seca.
D‘acord amb l‘informe emès pel Cap del Servei de Família, de data 13 de març de 2015,
l‘esmentada documentació relativa al nou propietari de l‘animal es presenta adjunta a una
sol·licitud de canvi de propietari del gos a nom d‘una altra persona, en concret la senyora Mª
Josefa Hidalgo Díaz, motiu pel qual en data 23 de setembre de 2011 es notifica requeriment
tant al senyor Aragon com a la senyora Hidalgo a fi de subsanar la manca d‘autorització
d‘aquesta darrera relativa al canvi de nom sol·licitat.
Es desprèn així mateix de l‘informe tramès, que el termini per subsanar la sol·licitud de canvi
de propietari va transcórrer, efectuant-se un segon requeriment al senyor Aragón que es
notifica el 16 d‘abril de 2012, resultant que aquest tampoc va ser atès.
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Una vegada l‘ORGT dóna trasllat de l‘escrit de recurs presentat pel senyor Aragón contra la
diligència d‘embarg practicada, la secció de Salut Pública comprova en el registre d‘animals
de companyia del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) l‘assentament del gos constant actualment com a
propietari d‘aquest el senyor Jorge Grau Querol, amb data de registre de 10 de juny de 2010.
Així mateix, per part del personal de l‘AIAC també es confirma que el senyor Grau consta com
a propietari de l‘animal. I per part de l‘Ajuntament de Vila Seca, es confirma via e-mail, que
consta inscrit en el cens municipal d‘animals des del dia 10 de juny de 2010 aquest gos.
Per tot l‘exposat, vist que la incoació de l‘expedient sancionador 4/2013 GP data de 18 de
gener de 2013 i la resolució sancionadora data de 23 d‘abril de 2013, i vist que el canvi de
propietari del gos data de 10 de juny de 2010, procedeix revocar totalment la sanció imposada
en aquest expedient administratiu sancionador atès que el mateix ja no es tindria que haver
incoat, per no ser el senyor Aragón el propietari del gos.
D‘acord amb el que s‘estableix a l‘article 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, respecte la facultat de les administracions públiques per a revocar en qualsevol
moment els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis o sigui contrària al principi d‘igualtat,
a l‘ interès públic o a l‘ordenament jurídic.
Atès que l‘article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l‘article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l‘Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l‘Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l‘Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo al Ple l‘adopció dels acords següents:
PRIMER.- Revocar l‘Acord de la Junta de Govern Local de data 29 d‘abril de 2013, en relació
a l‘expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos número 4/2013 GP
instruït a Julián Aragón Murillo, pels motius recollits en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar la present resolució a l‘interessat i a l‘ORGT. ―
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
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26 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL
POTENCIAR

DE

LA

CANDIDATURA

LA BICICLETA,

UN

D‘UNITAT

VEHICLE

POPULAR

PER

PER

HUMANITZAR

MATARÓ.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
presenta la proposta següent :
―La pràctica del ciclisme urbà cada dia desperta més interès pels molts avantatges que aporta:
la bicicleta és un transport econòmic, ràpid i saludable. L‘ús de la bicicleta no genera
emissions contaminants, no produeix soroll i contribueix a reduir el nombre de vehicles a
motor en circulació.
La ciutat de Mataró té les característiques suficients per circular bé en bicicleta, però està poc
preparada per garantir la circulació àgil i amb seguretat. Caldria protegir les bicicletes en
moviment, disposar de traçats directes, així com destinar espais i adoptar mesures per
aparcar bicicletes amb seguretat.
És necessari eliminar les amenaces plantejades pel trànsit de vehicles a motor i protegir els
ciclistes amb la segregació d‘espais per a la bicicleta i la reducció de la velocitat del trànsit
rodat.
Això exigeix una planificació del transport que consideri la bicicleta com un valor i en potenciï
el seu ús, com a transport quotidià o lúdic, apte per la majoria de persones.
La ciutat de Mataró no està adaptada per a la circulació en bicicleta de forma segura i
massiva. La xarxa de carrils bici a la ciutat de Mataró és deficitària, inconnexa, i poc segura.
Ara bé, l‘entorn urbà de Mataró té unes dimensions òptimes per als desplaçaments en
bicicleta ja que no supera els 4 km de distància. Hauríem d‘optimitzar els potencials que té la
ciutat i que ara mateix estan desaprofitats.
Cal una nova política urbana i de mobilitat que potenciï l‘ús de la bicicleta de forma segura i
ràpida.
És per tot això que el Grup Municipal de la Candidatura d‘Unitat Popular proposa al Ple
municipal que adopti els acords següents:
El nou Pla de mobilitat per a la ciutat de Mataró incorporarà les següents propostes per
impulsar l‘ús de la bicicleta:
1. Reduir la velocitat urbana dels vehicles a motor per minvar accidents i garantir una
circulació segura en bicicleta:
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a. A les vies residencials donar prioritat a les persones i a les bicicletes, i limitar la
velocitat dels vehicles motoritzats a 20 km/h.
b. A les vies urbanes d‘un sol carril limitar i senyalitzar la velocitat dels vehicles a
motor a 30 km/h.
c. A les vies urbanes definides com a xarxa bàsica principal, limitar i senyalitzar la
velocitat dels vehicles a motor a 50 km/h.
2. En vies urbanes d‘un sol carril prohibir als vehicles a motor l‘avançament de les
bicicletes, atès que no hi ha suficient distància de seguretat.
3. En carrers sense carril bici permetre, per seguretat, la circulació de les bicicletes pel
mig de la calçada.
4. Adaptar i senyalitzar els carrers d‘un sol carril perquè les bicicletes hi puguin circular en
les dues direccions.
5. Adaptar la mobilitat i l‘ús de l‘espai urbà per permetre carrils bici segurs, directes i
àgils:
a. Crear una xarxa per on circular les bicicletes que connecti els indrets de
referència a la ciutat de Mataró: Renfe, principals parades d‘autobusos
interurbans, Hospital, centres educatius, CAP Cerdanyola, equipaments
públics, zones comercials, Mataró Park, Tecnocampus, platja, biblioteques,
Parc Central, polígons industrials, equipaments esportius...
b. Crear carrils bici en tota la xarxa bàsica principal, i de forma prioritària
connectar la Plaça Granollers amb la Plaça Alcalde Serra i Xifra, connectar la
ronda Cervantes amb la Plaça Granollers, la Plaça Granollers cap al barri de
Cerdanyola a través de l‘Avinguda Puig i Cadafalch, i des de la Laia l‘Arquera
fins la plaça santa Anna.
c. Els carrils bici s‘han de situar a la calçada i han de tenir amplades suficients per
permetre moure‘s amb seguretat.
d. Senyalitzar la preferència que tenen les bicicletes quan un carril bici travessa
una via urbana.
e. Implementar diferents tipologies de carrils bici:
I. Carril Bici bidireccional per carrers amb un sol sentit de circulació pels
cotxes.
II. Un carril bici per cada sentit de circulació en carrers més amples.
III. Carril Mobilitat: allà on hi hagi un Carril Bus, convertir-lo en ―carril
mobilitat‖ per a l‘ús de la bicicleta, l‘autobús i el taxi. Aquests carrils
necessiten una amplada més gran per permetre avançaments segurs
a la bicicleta.
f. Crear carrils bici amb una amplada suficient que garanteixi la seguretat i
prevegi la circulació d‘un alt nombre de ciclistes.
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g. Recuperar espais públics per a l‘ús de les persones i les bicicletes en detriment
de l‘abús d‘aparcaments en superfície ocupats pels vehicles privats.
6. Facilitar i permetre portar bicicletes dins el MataróBus, dins els autobusos interurbans i
dins els trens de rodalies.
7. Crear una xarxa comarcal de carrils bici que connecti tots els pobles del Maresme.
8. Crear un camí d‘oci que envolti la ciutat de Mataró que sigui apte per caminar, córrer i
anar en bicicleta.
9. Permetre un ús regulat de la bicicleta en carrers de vianants, però cedint, en tot
moment, la prioritat a les persones a peu:
a. En carrers de vianants, les persones a peu tenen prioritat absoluta davant la
bicicleta.
b. Limitar la velocitat de les bicicletes en carrers de vianants a 10 km/h.
c. Permetre la circulació de les bicicletes en dues direccions en carrers de
vianants.

10. Regular l‘ús de les bicicletes en les voreres:
a. Només permetre la circulació de les bicicletes per les voreres quan la circulació
segura per la calçada no estigui garantida per l‘Ajuntament.
b. En les voreres les persones a peu tenen prioritat absoluta davant la bicicleta.
c. Permetre als infants menors de 12 anys i els seus acompanyants circular per
les voreres, tot respectant escrupolosament la preferència dels vianants.

11. Instal·lar aparcaments de bicicletes segurs i en tota la ciutat:
a. Instal·lar, a cada cruïlla de la ciutat, aparcaments de bicicletes en forma d‘U
invertida en la calçada ocupant l‘espai d‘una plaça d‘aparcament de cotxe.
b. Instal·lar davant l‘estació de trens, l‘Hospital, i els llocs de més demanda,
sistemes d‘aparcament segur tipus ―bicibox‖, amb la possibilitat de pupil·latge i
abonament.
c. Instal·lar aparcaments protegits de bicicletes en els equipaments públics, a
l‘Hospital de Mataró...
d. Fer obligatòria l‘oferta d‗un nombre proporcional de places per a bicicletes als
aparcaments subterranis (Pàrquings).
e. Fer obligatòria la disposició d‘un espai per aparcar bicicletes als aparcaments
d‘habitatges privats de nova construcció.
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f. Promoure i facilitar l‘aparcament de bicicletes davant o dins els comerços
locals.
12. Oferir més cursets de reciclatge i educació viària, així com campanyes per promoure
l‘ús i la convivència amb la bicicleta entre els ciutadans de Mataró.
13. La bicicleta és un transport segur. L´ús del casc per a ciclistes no ha de ser obligatori
per a la circulació en l‘entorn urbà.
14. Homologar l‘ús de dues cadiretes infantils per facilitar l‘acompanyament en bicicleta de
la mainada a l‘escola.
15. Promoure ajudes i subvencions a qui compri bicicletes i doni de baixa el cotxe privat.‖

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, explica que als documents definitoris de la seva coalició apareix
sovint l‘expressió d‘―esquerra verda nacional‖ i, per tant, queda clar que el nostre és un partit
que aposta clarament per assolir el que nosaltres volem que sigui un planeta habitable. Això
significa que apostem, entre d‘altres, per les energies no contaminants i, per tant, les energies
renovables o verdes. A ningú no li estranyarà que nosaltres donem suport a la proposta de la
CUP, perquè la reconeixem com a pròpia i pràcticament forma part també del nostre ADN
polític. Juntament amb la bicicleta, el transport públic no contaminant o l‘ús compartit del
vehicle ens haurien d‘ajudar a convertir la nostra ciutat en un model de mobilitat sostenible i
saludable.
Ara, però, parlem de la bicicleta, i aquí volem destacar breument les seves bondats: l‘ús de la
bicicleta no consumeix recursos energètics, no contamina en una ciutat que necessita
imperiosament rebaixar els seus índexs de contaminació, ocupa poc espai en la via pública, el
seu ús és absolutament saludable i contribueix al fet que la ciutat sigui menys sorollosa. És
veritat que el seu ús és encara incipient, però jo observo que cada vegada hi ha més persones
que utilitzen aquest mitjà de locomoció. Nosaltres volem que esdevingui un mitjà alternatiu pel
qual la ciutat ha d‘apostar. Nosaltres apostem per fer possible que la bicicleta sigui aquest
mitjà alternatiu i aquestes són algunes de les mesures que tenim previst implementar en cas
que puguem implantar-les en un futur govern d‘esquerres de la ciutat, dissenyant i executant
un pla de foment de la bicicleta per al període 2016-2019, especialment en carrils bici, cruïlles
i aparcaments, detallant en cadascun les seves característiques, amb una revisió a meitat de
mandat i amb un pressupost concret. També tenim previst revisar la compra de vehicles de tot
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l‘Ajuntament. Ha de ser l‘Ajuntament exemple d‘aquesta aposta per la bicicleta; per bicicletes
elèctriques, en aquest cas, que facilitarien el desplaçament entre les diferents seus del
consistori. També hem d‘implantar espais d‘aparcament per a bicicletes dins dels equipaments
públics i també en aparcaments soterranis.
Hem de treballar i promoure, dins del propi Ajuntament i també amb les empreses que
contractem i els serveis privats, l‘ús de la bicicleta per anar a la feina.
També tenim previst implantar un Observatori de la Bicicleta per fer el seguiment i l‘avaluació
de projectes relacionats amb aquest mitjà de locomoció. També pensem que s‘ha de crear un
lloc web (―Mataró en bicicleta‖) que abasti tot un seguit de serveis: assegurances, registres,
ajuts, infraestructures, atenció al públic... També hem de revisar l‘Ordenança Municipal de
Circulació, per incorporar tot allò que faci de la bicicleta una eina realment de desplaçament
quotidià i assequible. Finalment, des del nostre grup volem que Mataró aposti clarament i
decididament per un nou model de mobilitat, perquè faci de la nostra ciutat un lloc més
saludable on puguem respirar, més amable per circular i més agradable per viure. Sobretot la
bicicleta, el seu ús quotidià, ens pot ajudar molt a aconseguir-ho. Per tot plegat, donarem
suport a la proposta de resolució de la CUP.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
el seu acord en potenciar la bicicleta dins del municipi, però creu que la proposta de la CUP és
molt completa i alhora massa complexa, perquè el que es proposen són molts punts i el ple
municipal no és el lloc adequat per discutir-los un a un. El nostre grup està d‘acord amb
alguns dels punts, però lògicament n‘hi ha d‘altres que no podem compartim. Per aquest
motiu, ens hi abstindrem.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
reconeix que la intervenció que pot fer ara ja la va fer en un ple anterior. Ja vaig dir al Sr.
Safont-Tria que està molt bé presentar propostes que estan al seu programa electoral, però el
que no em sembla coherent és que demani al punt del Mataró Bus que esperem al Pla de
Mobilitat, com ha fet fa una estona, i ara ens demani que incorporem aquesta proposta de
resolució seva sense tenir el Pla de Mobilitat. Això no li ho podem acceptar. D‘altra banda,
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també vaig dir al seu moment que la nostra ciutat és cert que té zones que són molt amables i
factibles de recórrer en bici, però hi ha carrers com el carrer de la Salut de Cirera o el carrer
Torrent de la Pólvora, etc., que són molt complicats o impossibles de recórrer en bicicleta.
Això ho dic per bromejar. En tot cas, és una llàstima, perquè compartim moltes d‘aquestes
propostes, però també li he de dir que algunes d‘elles no són competència de l‘Ajuntament.
Per exemple, un ajuntament no pot homologar un casc o una bicicleta o una cadireta per a
nens, etc. Ni tampoc té competències per fer una ronda per on es pugui circular per tota la
comarca. Això, en tot cas, proposi-ho al Consell Comarcal. D‘altra banda, hi ha qüestions que
estan regulades per llei, per exemple, per un carrer de vianants una bicicleta no pot anar a 10
km/h, perquè la llei diu que ha de circular com un vianant, al seu pas.
Nosaltres hi votarem negativament i ens sap greu, perquè estem d‘acord amb bona part de les
seves propostes, segurament amb 12 de les 15. I les que no compartim és perquè o no són
competència de l‘Ajuntament o perquè contravenen la llei. Per tant, està molt bé que vostè faci
campanya amb aquest tema, però el que no em sembla tan just és que al final acabi fent el
que fa de vegades el govern, és a dir, posar la gent entre l‘espasa i la paret. Vostè sap que
això com a al·legacions d‘un Pla de Mobilitat segurament estaríem d‘acord amb el 75% de les
propostes, però presentades d‘aquesta manera filibustera políticament no les podem votar
favorablement.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
anuncia el seu vot contrari a la proposta, no perquè no comparteixi les bondats de la bicicleta
a Mataró, sinó perquè el fet que hi hagi en disseny un Pla de Mobilitat, en què alguns dels
membres de la sala en formen part, dóna peu a que s‘hagin de respectar els tràmits i les
opinions de tota aquesta gent de Mataró, des dels diversos sectors, que participen en la
confecció, en l‘anàlisi, en l‘estudi i en les propostes que han d‘anar incloses en el Pla de
Mobilitat. Em dóna la impressió, Sr. Safont-Tria, que el que vostè pretén és la imposició del
seu programa electoral a cop de proposta de resolució, com ja va fer també amb el servei del
Mataró Bus. Comparteixo l‘opinió del Sr. López i crec que aquestes no són formes, amb un
document que ha de ser del tot participatiu, com és el Pla de Mobilitat.
Tenen tota la raó quan diuen que el Pla de Mobilitat s‘ha endarrerit més del previst. Això ja ho
he explicat en algun punt i també al Consell de Mobilitat, en el sentit que com que el Pla de
Mobilitat ha requerit una participació molt important de gent de Mataró, d‘entitats que hi han
volgut participar, d‘aquesta Taula de la Mobilitat..., que han pogut fer les seves valoracions
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després de la recollida de dades tècniques, el que no volem ara és contaminar políticament
un Pla de Mobilitat que segurament s‘haurà d‘aprovar en un proper govern. A uns mesos
d‘unes eleccions municipals i de la constitució d‘un nou govern, no és moment d‘aprovar-lo.
Aquest és el motiu que el Pla de Mobilitat no es porti endavant en aquests moments. També
és veritat, com ha dit el Sr. López, que algunes d‘aquestes propostes, una de dues: o ja estan
regulades a l‘Ordenança de Circulació de Mataró o no són de competència municipal, perquè
hi ha molts extrems que vostès exposen que són competència del Reglament General de
Circulació, que l‘aprova l‘Estat.
Per tots aquests motius, no podem donar suport a la proposta, malgrat vull recordar que
durant el nostre mandat sí que hem fet coses a favor de peticions que hem tingut de la gent
que utilitza la bicicleta, com ara posar, des del 2011, 53 forquilles noves d‘aparcaments de
bicicleta; requerir als aparcaments soterrats de la pl. de les Tereses i del SABA, que són els
que tenen la major part de concessions, que posin aparcaments a dintre i així ho han fet; i
també s‘ha aprovat en aquest ple una modificació urbanística per obligar les noves
construccions a posar aparcaments de bicicleta als seus aparcaments soterrats.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
considera obvi que ningú no estigui en contra de la bicicleta. Però a Mataró la gent que en fa
ús, continua tenint una ciutat que no està adaptada, i a mi em sembla que el que avui estem
fent des de la CUP és presentar una proposta política. Vostè diu que no vol que es contamini
políticament el Pla de Mobilitat, però el Pla de Mobilitat necessita directrius polítiques i apostar
per la bicicleta és una aposta política. Al ple, els grups municipals hem de ser clars i dir que sí,
que apostem per la bicicleta, i aquestes són les línies que hem de traçar a través d‘un Pla de
Mobilitat. No accepto com a excusa que no tinguem el Pla de Mobilitat per culpa de la
participació. Hem de ser honestos i reconèixer que aquest no és el motiu.
Com he dit, aquest Pla de Mobilitat necessita directrius polítiques i això és el que estem fent
avui. No ens estem saltant res. Queden molt clares les voluntats de cadascú, i la seva
intervenció ha sonat més a excusa que no pas a una voluntat sincera de voler afrontar el tema
de l‘ús de la bicicleta a Mataró. Vostè diu que no és just que el que es decideixi ara ho hagi
d‘assumir un proper govern, però, en canvi, amb la Festa al Cel, no han tingut aquest
problema. Lamento que el seu grup no hi doni suport i reitero que la bicicleta tard o d‘hora
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haurà de tenir un espai important a la ciutat i això s‘aconseguirà amb propostes i iniciatives
com aquesta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
opina que ha quedat clar quin és el motiu de la no aprovació de la proposta. El que em sembla
poc honest és demanar fa una hora el Pla de Mobilitat i utilitzar-lo com a excusa per no votar
el pressupost del Mataró Bus i ara demanar que votem la seva proposta sense tenir el Pla de
Mobilitat. Tenim els mecanismes; alguns hi participen menys i altres, més; però aquest és el
fet. Entrant en la proposta, hi ha coses que no són competència de l‘Ajuntament, n‘hi ha
d‘altres que ja estan regulades per llei i n‘hi ha també que estan malament. Per exemple, es
parla en algun lloc de sentits i no de direccions, o a l‘inrevés...
Finalment, el que jo no li votaré serà una proposta electoral (legítima). Les coses no funcionen
així. Vostè aprofita el ple com a fòrum per donar a conèixer les seves propostes electorals,
però el que no és legítim és demanar als grups que donem suport a tot allò que vostè
proposa. Això no és honrat.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia la seva
abstenció a la proposta. Podem compartir la proposta en bona part i és veritat que no tenim la
ciutat adaptada a la circulació de la bicicleta, però en anteriors mandats s‘havien fet passos i
avenços importants en aquest sentit. Insuficients, sí, però en aquests darrers quatre anys no
s‘ha fet ni un metro de carril bici. També és cert que podríem utilitzar l‘excusa de la manca del
Pla de Mobilitat, però aquest no és un dèficit seu, Sr. Safont-Tria. No és culpa seva, és un
dèficit del govern municipal actual. I té vostè raó que el Pla de Mobilitat ha de tenir criteri
polític, com tot. Per això estem en diferents formacions polítiques i tenim una visió diferent de
la ciutat. Podem compartir una molt bona part del que vostè ha proposat, però ens hi
abstindrem per dues raons. Primer perquè quan es requereix el vot afirmatiu d‘una altra força
política es fan passos i vostè fa una mica com el govern: ho porta aquí i demana. En podíem
haver parlat i acostat posicionaments, i segurament hauríem pogut donar-li suport.
En segon lloc, estem a un mes i mig d‘unes eleccions municipals i ens queda un ple. I si les
propostes de resolució que vam aprovar fa quatre el govern no les compleix, imagini‘s què
passarà amb una proposta de resolució que aprovem un mes abans de les eleccions. No en
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faran cas. Podem fer el gest polític, però nosaltres, en aquest cas, creiem que en aquest
moment i a un mes i mig de les eleccions no li donarem suport.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4, 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 membre del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:

13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8) i corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5).

Abstencions:

7,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i

corresponent al regidor no adscrit (1).

PRECS I PREGUNTES

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D‘INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER
CONÈIXER EL GRAU DE SEGUIMENT DELS ACORDS PRESOS PEL
PLE MUNICIPAL SOBRE PLANIFICACIÓ ESCOLAR.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

―A les portes d‘un nou procés d‘escolarització per al curs 2015-2016, el grup municipal d‘ICVEUiA voldria conèixer el grau d‘acompliment dels acords presos per aquest consistori, fa
aproximadament un any, en sessió del dia 6 de març de 2014, en matèria de planificació
escolar. Per això aquest grup municipal presenta les següents
PREGUNTES:
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Pel que fa a edificis i equipaments escolars existents:



Quin és el Pla de millora previst en l‘exercici pressupostari de 2015 pels edificis
escolars, especialment els de més antiguitat?
Quines obres de Reforma, Ampliació i Millora (RAM) s‘han previst en col·laboració amb
el Departament d‘Ensenyament de la Generalitat?

Pel que fa a futures construccions:




En quin punt es troben els processos administratius i les converses amb el
Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de cara a la futura construcció del nou
edifici per l‘escola Joan Coromines?
En quin punt es troben els processos administratius i les converses amb el
Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de cara a la futura construcció del
centre de secundària en la zona de Rafel Estrany?
Quines noves concrecions hi ha al voltant del futur centre d‘FP a la zona del
Tecnocampus?‖

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d‘Ensenyament i Esports, en resposta a les primeres
preguntes en referència al Pla de Millora, com vostè sap, des de la Direcció d‘Ensenyament
es detecten i recullen les necessitats de millores en centres escolars, es coordinen amb el
Servei d‘Equipaments Municipals i es prioritzen i programen anualment les actuacions en
funció de la disponibilitat pressupostària.
El 2014, per exemple, s‘ha fet l‘ampliació dels lavabos i la instal·lació del tancament amb
ballestes del pati d‘infantil de l‘Escola Camí del Mig; la sectorització de l‘espai de la caldera de
les Germanes Bertomeu; 12 finestres canviades a l‘Escola de Cirera, etc. En total, s‘han
invertit 126.700 euros.
De cara al 2015 no ens hem d‘aturar perquè de feina n‘hi ha molta. Per tant, hi ha previst un
reguitzell de noves actuacions programades. En total, sumen 400.000 euros. La diferència és
tan alta perquè aquí s‘hi han inclòs bastantes actuacions que s‘estan fent al solar de
l‘Angeleta Ferrer. I també, per exemple, la segona fase de les millores a l‘Escola Bressol de
Cerdanyola, entre d‘altres actuacions en centres d‘infantil i primària. També al Biada, a Can
Noè i a les escoles bressol municipals.
Respecte a les obres de Reforma, Ampliació i Millora (RAM) que s‘han previst en col·laboració
amb el Departament d‘Ensenyament de la Generalitat, a causa de la situació financera de la
Generalitat fa temps que no es realitza cap previsió d‘obres de RAM, tot i que sí que es van
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fent les actuacions puntuals que van sorgint i que la Generalitat va podent assumint. I allà on
no arriba la Generalitat, hi ha l‘Ajuntament per arribar-hi.
Pel que fa a les futures construccions, a l‘Escola Joan Coromines disposem d‘un solar a l‘eix
Herrera, on en un futur es podrà construir un equipament educatiu, que podrà ser un nou
edifici per a l‘Escola Joan Coromines i, com també hem parlat altres vegades, el govern
insisteix que pugui ser realitat quan hi hagi els recursos. Ara estem centrats en el nou
Angeleta Ferrer i en el Centre Integrat Públic de Formació Professional.
En referència a quin punt es troben els processos administratius i les converses amb el
Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de cara a la futura construcció del centre de
secundària en la zona de Rafel Estrany, com sap vostè ara mateix no està recepcionat per la
Generalitat. La ciutat està realitzant gestions precisament pel nou Centre Integrat de FP a la
zona d‘Iveco i això vol dir que no ens hem d‘aturar com a ciutat i continuar reclamant que en
aquest solar hi pugui haver un equipament educatiu els propers anys, si així ho demana la
planificació escolar.
Quant a la darrera pregunta, la cessió del solar ja s‘ha realitzat i està en disposició de la
Generalitat, que en breu ha de licitar el projecte.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. Galbany que mai no dóna respostes concretes. Li
demano concrecions i ha tingut molts dies per poder contestar si tenen o no tenen un pla amb
la Generalitat per fer obres d‘ampliació i millora. Les obres d‘ampliació i millora es fan a l‘estiu
i l‘estiu començarà ara. Quan ho sabran això? No hi ha pressupost? I si n‘hi ha, per fer què?
Això no s‘improvisa. Per què no ens ho diu? No em sembla de rebut que vostè em digui que
dels 400.000 euros que tenen reservats hi ha una part que és la restauració de la xemeneia
de l‘espai de l‘Angeleta Ferrer, perquè només això són 190.000 euros. Aleshores, no queda
res per fer actuacions. No és de rebut que un representant públic ens contesti d‘aquesta
manera tan inconcreta a les preguntes de l‘oposició, que el que vol és que no s‘eternitzin les
construccions que la ciutat té pendents perquè no estan planificades pel Departament
d‘Educació, perquè no consten en una llista, perquè estan fora de la planificació de la
Generalitat i mai no les inclouran al seu pressupost.
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d‘Ensenyament i Esports, dels 400.000 euros que
comentàvem el que va directament a actuacions són 149.000 euros. En una propera comissió
informativa l‘informaré de les actuacions que tenim en aquests moments programades.

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DEL PÀRQUING DE
LA PLAÇA OCCITÀNIA.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:

―A l‘agost de l‘any 2007 es va inaugurar un pàrquing a la Plaça Occitània de la nostra ciutat.
Segons es va anunciar i publicitar en el seu moment el control de l‘obra i la posterior gestió els
havia de fer l‘empresa municipal GINTRA, encarregada de gestionar l‘aparcament a la ciutat,
ara integrada en PUMSA.
El Pàrquing consta de 3 plantes i 224 places.
Des de la seva comercialització aquest pàrquing ha estat un maldecap pels propietaris que
van adquirir alguna/es places d‘aparcament, des de problemes als accessos que s‘havien
convertit en un focus d‘incivisme i sovint en papereres plenes de brutícia, fins a impagaments
de les obligacions que havia contret l‘empresa propietària de la majoria de places
d‘aparcament que té un deute important amb la comunitat de propietaris a deficiències en la
construcció que provoquen filtracions d‘aigües a diferents punts o la presència de cablejat
elèctric indegudament protegit que provoca un risc evident per les persones així com un
evident perill d‘incendi.
Alguns d‘aquests problemes ja han estat debatuts al Ple en altres ocasions, algun d‘ells
mínimament solucionats però hores d‘ara els propietaris adherits a la comunitat continuen
patint les conseqüències de les deficiències de la construcció i sembla que també algun tipus
de problema que ha de tenir l‘empresa propietària de la majoria de places.
A tot això cal afegir, que segons ens consta, fa 3 mesos que la comunitat va adreçar una carta
a PUMSA, explicant tota aquesta problemàtica que encara no ha tingut contestació passat un
temps més que prudencial.
És per tots aquests motius que presentem les següents Preguntes:
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-

Per què passats 3 mesos des de l‘entrada per registre d‘una carta per part de la
Comunitat de Propietaris a dia d‘avui encara no tenen resposta?

-

Quins lligams té encara PUMSA o l‘Ajuntament de Mataró amb aquest Pàrquing, amb la
constructora i la propietària majoritària de les places de pàrquing?

-

Té tots els permisos i autoritzacions per a poder funcionar aquest pàrquing passats ja 7
anys i mig de la seva inauguració i entrada en funcionament?‖

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
explica que respecte a aquest pàrquing, amb data 6 d‘octubre del 2005, el ple de l‘Ajuntament
va adjudicar a una empresa el contracte per la construcció, explotació i conservació de
l‘aparcament del subsòl de la pl. Occitània. Qui va guanyar l‘adjudicació va ser l‘empresa
Inmuebles Fenix 92, que tenia a la clàusula del contracte l‘obligació de fer la gestió del servei
públic de construcció, explotació i conservació de l‘aparcament soterrat, amb unes condicions
econòmiques que hi havia a l‘oferta i una concessió per un període de 50 anys. Aquest
pàrquing, doncs, no és ni de l‘Ajuntament ni de PUMSA, sinó que es va concessionar a
aquesta empresa.
A dia d‘avui, el Servei de Llicències ens confirma que aquesta empresa compta amb la
llicència d‘activitats i, per tant, tenen tots els permisos, i que continua sent aquesta l‘empresa
titular. És cert i coneixem que hi ha diverses queixes dels arrendataris o compradors de
places del pàrquing sobre el fet que no s‘està mantenint adequadament. Des de PUMSA el
que s‘ha fet ha estat requerir a aquesta empresa, en virtut del contracte, que doni compliment
a les obligacions que va adquirir amb aquest contracte de concessió administrativa del 2005.
Crec que és aquest dilluns que ve que s‘ha organitzat una reunió amb el president de la
comunitat de propietaris del pàrquing. Si no s‘ha fet abans és perquè volem que a la reunió hi
assisteixin també els gerents o responsables de l‘empresa, que són els que han de donar
resposta. Malauradament, ens està costant molt contactar amb aquesta empresa. No sabem
a dia d‘avui si l‘empresa segueix existint o no, perquè les persones de contacte que teníem
s‘han diluït i s‘han començat a fer tots els passos, amb requeriments formals via burofax, i si
convé ho farem notarialment, per veure en quin punt estem per poder exigir a aquesta
empresa les responsabilitats que corresponguin.
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29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ APROVADA EN EL PLE DEL
MES DE DESEMBRE D‘INCREMENTAR LES INSPECCIONS DE LES
BOTIGUES MULTIPREU.
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la pregunta
següent:
“En el Ple ordinari del passat mes de desembre, i a proposta d‘un grup municipal, el govern va
donar suport a una Proposta de resolució en la que es demanava incrementar la inspecció de
les botigues multipreus amb motiu de les festes de Nadal.
A cap dels presents en el Ple se li va escapar el caràcter de la proposta presentada i el
contrasentit d‘aprovar una proposta que demanava fer el que la mateixa regidora responsable
va reconèixer que ja es feia.
Malgrat tot la regidora es comprometre a diverses actuacions tal com recull l‘acta del mateix
Ple:
“Donarem trasllat d’aquesta demanda i sol·licitud per incorporar-la al conveni amb la
Diputació_ de Barcelona. Aquestes campanyes de consum s’han dut a terme a través
d’aquest conveni de col·laboració_.
L’Agència Catalana de Consum, a través d’aquesta normativa, està duent a terme aquestes
inspeccions i s’està_ sancionant aquells establiments que no compleixen. Al llarg del 2014
s’han dut a terme ja aquest tipus d’inspecció_ i s’ha sancionat aquells locals que no complien
amb les normatives. A més, també_ proposem fer un reforç_ de la informació_ i formació_
dels comerciants dels establiments. Això_ es farà_ en col·laboració_ amb el Servei de Família
i Promoció_ Econòmica. Per això_ entenem que es pot votar a favor de la proposta”.
Tal com ja vàrem anunciar en aquell Ple quest Grup Municipal vol preguntar al govern
municipal:
1.- S‘han dut a terme les actuacions anunciades per la regidora en Ple del mes de desembre?

2.- En què han consistit aquestes actuacions i en quin nombre s‘han incrementat les
inspeccions respecte l‘any 2013?
3.- Quantes denúncies s‘han realitzat i quin ha estat el nombre de joguines immobilitzades i
intervingudes per infringir la normativa durant la campanya de Nadal?
4.- Respecte a la campanya del 2013 quin ha estat l‘increment en el nombre de denúncies?
5.- En que ha consistit el reforç de la informació I formació dels comerciants dels
establiments?
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6.- Quina diferència substancial s‘ha produït respecte al que la mateixa regidora va dir que ja
es venia fent?
7.- Quantes hores de treball ha representat pels inspectors municipals aquesta campanya
extraordinària? Quins han estat els costos de personal d‘aquesta campanya?
8.- Amb quina data va donar trasllat el govern municipal de la Proposta provada en el Ple del
mes desembre a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants de Mataró, a
l‘Associació de Joguiners Agrupats de Catalunya i a l‘Asociación Espanyola de Fabricantes de
Juguetes‖

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, en relació amb la primera pregunta, s‘ha previst incrementar les actuacions durant el
2015 i estem donant compliment a allò que es va aprovar.
Tot i així, el 2014, a través de l‘Agència Catalana de Consum i amb aquest encàrrec de gestió
que ja vaig explicar, dels 51 establiments que durant el 2014 s‘havien inspeccionat, 2 van ser
de multipreu. D‘aquests 2 de multipreu, el 50%, és a dir, en un d‘ells s‘ha donat lloc a una
obertura d‘expedient i, per tant, el que hem previst per a la campanya 2015 és ampliar el
contingent d‘establiments inspeccionats, passant de 51 a 150. Dins d‘aquesta mostra,
s‘ampliarà el nombre d‘establiments multipreu a inspeccionar.
En què han consistit aquestes actuacions i en quin nombre s‘han incrementat les inspeccions
respecte l‘any 2013? Com vam dir, hi ha dues fases: una és realitzar aquestes visites i la
segona, passades unes setmanes, l‘aixecament d‘actes.
Quantes denúncies s‘han realitzat i quin ha estat el nombre de joguines immobilitzades i
intervingudes per infringir la normativa durant la campanya de Nadal?
Durant el 2014 s‘han fet aquestes dues reclamacions sobre aquests establiments amb
emissió de tiquets, que ens ha arribat per l‘Oficina Municipal del Consumidor. A més, amb
independència de les reclamacions, iniciem d‘ofici. Aquest 2014 no s‘han immobilitzat ni
intervingut cap tipus de joguines.
Respecte a la campanya del 2013, quin ha estat l‘increment en el nombre de denúncies? La
campanya és del 2014, perquè és la campanya que vam anunciar que estàvem fent, i vam
incrementar en dos establiments més, sens perjudici que, en compliment d‘aquesta proposta,
el 2015 farem aquestes 150 inspeccions.

86

En què ha consistit el reforç de la informació I formació dels comerciants dels establiments?
En el que estem explicant: 51 establiments, Oficina Municipal d‘Informació i una campanya
informativa que ha constat en 75 establiments.
Quina diferència substancial s‘ha produït respecte al que la mateixa regidora va dir que ja es
venia fent? Allò que acabo de dir: conseqüentment d‘aquesta proposta, el mes de desembre
del 2014, i durant el 2015 es preveu realitzar 150 inspeccions de comerços, incloent-hi
establiments multipreu de la ciutat.
Quantes hores de treball ha representat pels inspectors municipals aquesta campanya
extraordinària? Quins han estat els costos de personal d‘aquesta campanya? Com hem dit,
aquestes campanyes no suposen un increment de despesa ni de recursos per part de
l‘Ajuntament. L‘Ajuntament no disposa d‘inspectors municipals en l‘àmbit de consum, sinó que
és responsabilitat de l‘Agència Catalana. Aquestes inspeccions les fem juntament amb el
Servei de Consum de la Diputació de Barcelona.
Amb quina data va donar trasllat el govern municipal de la Proposta provada en el Ple del mes
desembre a les associacions veïnals i de botiguers i comerciants de Mataró, a l‘Associació de
Joguiners Agrupats de Catalunya i a l‘Asociación Española de Fabricantes de Juguetes? Les
dates de campanya d‘inspecció del 2015 aprofitarem el mateix acte de comunicació per
informar-los de les dues coses.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, resumeix la intervenció
de la Sra. Ortiz dient que res de res. Vostès, al desembre aproven una proposta de resolució
que presenta un grup municipal, es comprometen a un seguit de coses i ara em diu que ho
faran el 2015. Això serà si governen. I, si no, tampoc. Tinc tot el legítim dret a pensar que
aquesta proposta de resolució va ser una maniobra política. Curiosament, en aquell ple va
haver-hi un canvi substancial d‘un grup municipal en un dictamen molt important, que al ple
anterior va ser votat negativament pel ple municipal. No vull dir que tingui la raó ni que sigui la
veritat, però tinc tot el dret a pensar-ho. I no em sembla legítim, i més en un tema tan sensible
com aquest. Vostè m‘ha explicat les coses que faran, però jo li preguntava per les coses que
han fet. El compromís era al desembre del 2014 per a la campanya del Nadal del 2014 i dins
d‘aquest mandat.
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, respon que hi hagi aquest govern o un altre, aquesta regidora o una altra, el mandat
no s‘acaba. Hi ha d‘haver-hi previsions per donar compliment a allò que s‘ha votat.
Vostè fa poc ens deia que aquest govern no compleix les propostes de resolució, que no
estem alerta o no fem cas, però jo li dic que aquesta proposta de resolució s‘està tramitant i
s‘està realitzant, segons el que li he dit. Potser jo vinc d‘un altre tipus de política, potser crec
en un altre sistema, però ni suspicàcies, ni maniobres... simplement va haver-hi una proposta
de resolució justa i coherent i per això aquest govern hi va donar suport. Nosaltres donem
suport a allò que creiem i complim allò que aprovem, almenys pel que fa a aquesta proposta
de resolució.

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
EN RELACIÓ A LES DECLARACIONS DE L‘ALCALDE JOAN MORA
SOBRE ELS TREBALLADORS DE PUMSA ARREL DE L‘ADJUDICACIÓ
INCORRECTA D‘UN HABITATGE.
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la pregunta
següent:

―El passat mes de novembre i arrel de la denúncia d‘una ex treballadora de Prohabitatge
l‘Ajuntament va decidir obrir un expedient informatiu intern i una auditoria externa sobre el
procés d‘adjudicació dels pisos d‘habitatge social protegit dels darrers anys. En una de les
seves nombroses manifestacions a la premsa sobre aquesta qüestió (gener de 2015) l‘alcalde
Joan Mora va dir que ―l‘Ajuntament anirà fins al fina en la investigació perquè la responsabilitat
és de tots, des de l‘últim treballador fins al màxim responsable d‘aquesta casa, que soc jo‖.
Aquestes darreres manifestacions varen causar un fort malestar en el conjunt dels treballadors
de Pumsa.
Com sia que després de les conclusions a les que han arribat tant els responsables de
l’expedient informatiu com els de la pròpia auditoria externa, conclusions, que dit de passada,
no han estat fetes públiques formalment a cap Ple havent estat aquest òrgan qui va crear la
comissió de seguiment d’investigació per la possibles adjudicació a dit de pisos de protecció
oficial..., i que, per altre costat, han finalitzat indicant que l‘Ajuntament només té proves d‘un
cas d‘adjudicació a dit que ja va ser tramès a fiscalia en el seu moment, mentre la resta
d‘irregularitats han estat classificades de ―febleses i errors administratius‖.
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Davant d‘aquesta situació i després de l‘alarma social generada durant aquests mesos tal i
com aquest grup municipal va denunciar el passat mes de febrer creiem que cal retornar la
confiança i el bon nom a tots els treballadors de Pumsa .
És per tot això que volem formular la següent Pregunta:
1.- Quan l‘alcalde de la ciutat demanarà públicament excuses a tots els treballadors de Pumsa
per haver-los fet responsables i acusar-los de tot l‘esdevingut en el procés d‘adjudicació dels
pisos de protecció oficial?.‖

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, en primer lloc aclareix que mai no s‘ha fet responsable ni s‘ha acusat cap
treballador de PUMSA. Va haver-hi un fet irregular, s‘ha treballat per saber el que va passar,
s‘ha conegut el fet, hem conegut que hi havia un procés que era defectuós, que no era
garantista, i no s‘ha fet mai responsable cap treballador sobre els defectes d‘aquest procés. El
que s‘ha fet és treballar per modificar-lo i que tothom tingui les garanties degudes que les
adjudicacions dels pisos de protecció oficial es fan amb transparència.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta que les
paraules de l‘Alcalde van ser recollides pels mitjans locals i ell hi confia plenament. Per tant, el
que van recollir els mitjans, i que no ha estat mai desmentit, és això que he dit en la
introducció. L‘únic que demano és que es rescabali el bon nom i la confiança dels treballadors
de PUMSA, i lamento que no ho vulguin fer.

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D‘INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE
EL SERVEI DE MATARÓ BUS.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:
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―Respecte del servei de Mataró Bus, el grup municipal d‘ICV-EUiA formula al govern les
següents PREGUNTES:
PRIMERA.- Els conductors i conductores de Mataró Bus estan rebent contínuament pressions
davant d‘uns horaris i freqüències impossibles de complir, que generen incidències entre els
usuaris i usuàries del servei, així com entre els propis conductors i conductores. Té constància
el govern d‘aquesta problemàtica? Quines mesures té previst introduir el govern per pal·liarla?
SEGONA.- El comitè d‘empresa de Mataró Bus s‘ha reunit amb la regidora Núria Calpe en
vàries ocasions i li ha transmès el problema al que fèiem referència a l‘anterior pregunta. Es
pot comprometre públicament la senyora regidora a aplicar un reajustament dels horaris i les
freqüències?
TERCERA.- L‘article 17 del Reglament del Servei de Transport Col·lectiu Urbà i Públic de
Viatgers de Mataró (Mataró Bus), en el seu apartat 3r, recull textualment que els conductors
han de ―complir en tot moment els preceptes del Codi de la Circulació i l'horari del servei‖.
Amb l‘exigència existent per donar compliment als horaris i freqüències establerts, no
considera el govern que és impossible donar compliment als dos preceptes, és a dir, complir
el Codi de la Circulació i al mateix temps complir l‘horari del servei?‖

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
explica que van conèixer aquesta reivindicació del Comitè de Treballadors quan aquests van
demanar-li una reunió arran d‘unes denúncies que s‘havien posat a uns vehicles al control
fotogràfic del semàfor de la pl. Espanya. Ens van exposar que hi havia hagut aquest problema
d‘haver de córrer i el que vam fer va ser parlar amb l‘empresa perquè ens expliqués què
passava. Segons el registre de controls de puntualitat de què disposa l‘empresa, es constata
una alta puntualitat, amb una mitjana del 80%, que representa que els autobusos passen per
la parada entre un minut abans i fins a tres minuts després de l‘hora prevista.
En resposta a la segona pregunta, jo em puc comprometre públicament, com ho he dit
privadament als representants del Comitè de Treballadors, a estudiar per millorar tots aquells
aspectes del recorregut que facilitin el trànsit del transport urbà i que depenguin de
l‘Ajuntament, com ara mirar de prioritzar els semàfors en totes les cruïlles que sigui possible.
En concret, aquest de la pl. Espanya hem dit que s‘estudiaria tècnicament per veure si era
possible que hi hagués una priorització per part del transport públic. O millorar, en les parades
com ara la de l‘hospital, el recorregut, per tal que no hagin de perdre tan de temps, de manera
que els conductors no trobin entorpiments en el recorregut i els usuaris rebin el millor servei
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possible. Contestant a la tercera pregunta, per descomptat que tothom ha de complir el Codi
de Circulació.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, considera que la regidora no ha concretat. Quan diu ―estudiar
per millorar el trànsit‖, a què es refereix? Que s‘estudiarà fins que s‘acabi el mandat?
Continuarà estudiant-se el mandat que ve? Que fa tres anys que s‘ho estudien? M‘agradaria
que especifiqués el que ha dit.
Pel que fa als canvis a l‘hospital, crec que això no soluciona el problema de fons del qual
s‘estan queixant els conductors del Mataró Bus. Els treballadors estan rebent constantment
pressions per canviar freqüències i horaris. Estic segur, Sra. Calpe, que vostè viatja poc en
autobús. Si ho fes, s‘adonaria que els conductors tenen tota la raó. Les pressions per
aconseguir els objectius d‘aquesta empresa són tan forts que aquests treballadors es veuen
abocats a situacions que en alguns casos ja han provocat més d‘una baixa per estrès.
Per tant, no em digui que fa cas d‘aquest tecnicisme de la puntualitat del 80%, perquè estic
segur que en molts casos, sobretot en les línies 1, 2, 4 i 5, aquestes exigències per part de
l‘empresa no es poden complir, la qual cosa provoca presses, que són males companyies del
trànsit. En algun moment es poden veure abocats a cometre algun tipus d‘infracció, que en
algun cas pot provocar multes, pèrdua de punts o retirada de carnet. Vostè ha fugit d‘estudi,
una mostra més de la seva poca sensibilitat respecte als treballadors del Mataró Bus.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
respon, en primer lloc, que el servei públic d‘autobús es realitza a través d‘una concessió que
es va guanyar per part d‘una empresa. En aquest concurs es definien unes necessitats del
servei, com ara itineraris, freqüències, i s‘hi destinaven uns recursos. Recordarà que fa uns
quants punts avui hem aprovat un pressupost per destinar recursos a aquest servei.
En segon lloc, a l‘empresa no li consten queixes constants ni sistemàtiques pels usuaris pels
endarreriments del servei. És més, cada any es fa una enquesta de satisfacció, de la qual es
dóna compte en una comissió informativa, i en la darrera enquesta, pel que fa a la valoració
dels usuaris respecte de la puntualitat, es va obtenir un 7,8 sobre 10. Per tant, no hi ha
queixes dels usuaris.
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En tercer lloc, si quan parla de reajustar horaris i freqüències, el que ens demana és que
modifiquem les freqüències de pas i que, en lloc de que un autobús passi cada deu minuts per
una parada, hi passi cada quinze, ja li dic que en això no hi estem d‘acord, perquè no és el
model de transport públic i competitiu que volem. Com li dic, això és una empresa que té una
concessió d‘un servei, que té uns treballadors i que les discussions les han de resoldre
internament.
A mi em sorprèn que fa uns quants punts vostè hagi votat en contra d‘aprovar un pressupost
per a una empresa que, com he explicat, gràcies al pressupost aprovat, podrà comprar cinc
vehicles nous —que en tenim de fa setze anys—, la qual cosa sens dubte millorarà el servei i
les condicions de vida dels conductors. Em sembla incoherent per part seva.

32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA

D‘UNITAT

POPULAR

SOBRE

ELS

RISCOS

D‘ESFONDRAMENT DE CASES ALS CARRERS DE L‘EIXAMPLE DEL
MAR.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
presenta la pregunta següent :

―Mataró és una ciutat costanera que a mitjans del segle XVIII va créixer fora muralles fins a la
línia de mar. L‘eixample del mar es va construir sobre les maresmes compostes principalment
per sorra de platja, amb un nivell freàtic molt superficial.
L‘eixample del mar encara conserva la construcció de cases originals edificades pels volts del
1750. Són cases antigues, amb una estructura de parets de tàpia i bigues de fusta. La
construcció està feta de manera que les càrregues es reparteixen amb una sola paret mitgera
i el pes de les cases s‘aguanta, de costat, entre unes i les altres cases.
Durant els darrers anys s‘han patit diversos esfondraments de cases fortuïts en aquest sector
de la ciutat, tots ells amb un mateix patró: cases construïdes en la mateixa època i situades
sobre les antigues maresmes del litoral mataroní.
Aquesta complexitat urbanística, així com l‘alarma pel passat esfondrament de la casa situada
al carrer sant Antoni, o les contínues esquerdes provocades pel trànsit pesant i la inseguretat
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del barri en general davant possibles nous esfondraments, han provocat que els veïns es
mobilitzin per tal d‘aconseguir un seguit de mesures que garanteixin la pròpia seguretat i la de
les seves cases.
Els veïns han presentat diversos escrits a l‘Ajuntament advertint dels perills, fins i tot abans de
l‘esfondrament de la casa del carrer sant Antoni, han recollit signatures i han fet propostes
concretes per reduir el riscos d‘esfondrament. A dia d‘avui encara continua el seu neguit
perquè des de l‘Ajuntament no s‘ha garantit, d‘una forma convincent, la seva seguretat.
Entre les mesures que proposaven els veïns, hi ha l‘elaboració d‘un protocol urbanístic que
determini com s‘hauria de fer qualsevol obra d‘enderroc o construcció situada en aquesta
zona.
La preocupació del veïns s‘ha disparat arran la notícia que el mateix constructor que va patir
l‘esfondrament del carrer sant Antoni, té la intenció de fer una nova construcció en el mateix
carrer, just a la cantonada amb el carrer de Damià Campeny.
És per tot això que el Grup Municipal de la Candidatura d‘Unitat Popular presenta les
preguntes següents:
1. Per què l‘Ajuntament no ha respost les peticions fetes per escrit des de la Plataforma
Cívica del carrer sant Antoni?
2. L‘Ajuntament té previst fer un protocol urbanístic per definir les pautes constructives o
d‘enderroc en els edificis situats a l‘Eixample de mar? En cas afirmatiu, quan
s‘aplicarà?
3. És cert que el mateix constructor que obrava al carrer sant Antoni número 40 des d‘on
es va esfondrar i afectar les cases dels números 38, 36 i la 34, té previst realitzar una
nova obra al mateix carrer? En cas afirmatiu: Quan està previst fer-se les obres i
quines mesures s‘han pres perquè no es pugui repetir l‘esfondrament?
4. S‘han plantejat mesures complementàries per evitar les actuals vibracions a les cases
del carrer sant Antoni provocades pel transit rodat? Quines?‖

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, explica que les peticions de la Plataforma Cívica del c/ Sant Antoni s‘han anat
responent en totes les ocasions. Hem fet nombroses reunions amb els veïns i se‘ls ha explicat
sempre detalladament les mateixes qüestions que estan plantejades en aquesta sol·licitud per
escrit. Per tant, entenem que s‘han respost.
Pel que fa al punt 2, l‘Ajuntament, a través del Servei de Llicències, ha establert un
mecanisme intern de control per a aquells projectes que es vulguin desenvolupar als àmbits
del c/ Sant Antoni que puguin incloure parets de tàpia o edificis que per les seves condicions
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mereixin una especial atenció. En l‘àmbit del projecte aquest control es farà per part de
l‘arquitecte coordinador del Servei Intern d‘Atenció a Urgències (SIAU), arquitecte
especialista, i en l‘àmbit de l‘obra es farà per part d‘aquest mateix arquitecte i pels tècnics del
Servei de Llicències. Per a cada cas i en funció de la tipologia i complexitat de l‘obra,
mitjançant un Decret d‘Alcaldia, es nomenarà el responsable del seguiment i el nivell en què
s‘ha de fer, tenint en compte que de les obres els que han de ser responsables són els
arquitectes i aparelladors que són nomenats pel promotor de l‘obra. Això sí, es farà un control
específic de tot el que es faci. I es vetllarà, s‘anunciarà i es revisarà, tal com he explicat.
En referència al punt 3, sí. El projecte presentat ha estat revisat per l‘arquitecte coordinador
de SIAU, que ha establert mesures complementàries a les presentades pel promotor i que
aquest ha incorporat al projecte. Pel que fa a l‘obra, quan s‘iniciï s‘establirà un règim de visites
tècniques per fer-ne un seguiment. Aquest règim serà més intens en les fases d‘excavació i
de construcció del soterrani.
Quant al punt 4, no s‘han plantejat mesures complementàries, perquè es considera que les
que s‘han aplicat són suficients.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular, té
entès que les peticions per escrit que han presentat els veïns no han estat respostes en cap
cas. Per tant, això desmenteix el que vostè acaba de dir. No m‘ha quedat clara la segona
resposta, si tenim o no tenim el protocol. Crec que seria molt interessant disposar-ne.
En referència a la nova obra al c/ Sant Antoni, agraeixo que hi hagi noves mesures, però
entenc que haurem d‘estar molt alertes perquè no torni a haver-hi cap esfondrament.
Finalment, no han pres mesures pel tema de les vibracions, però continuen les esquerdes i
les mesures que han pres no són suficients. Parlin amb els veïns.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d‘Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, reitera que parlen amb els veïns. El dilluns mateix tenim una nova reunió i fa
aproximadament un mes en vam tenir una altra. Quan es va produir el fatídic cas del c/ Sant
Antoni, des d‘Urbanisme ens vam posar a parlar amb tot arquitecte i aparellador que
coneixíem, amb empreses especialitzades, etc.; vam fer una xerrada al Col·legi
d‘Aparelladors de Mataró amb professionals de la ciutat, de l‘Ajuntament, amb la mateixa
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preocupació que vostès plasmen en aquest document. I la conclusió va ser la següent, que
exposaré amb un exemple molt gràfic: si s‘ha d‘operar una persona, el metge és el
responsable de l‘operació. Nosaltres, com a Ajuntament, posarem tots els ulls possibles
perquè aquest metge ho faci el millor possible, però el responsable de l‘operació és el metge.
No pot ser el metge de l‘Ajuntament el responsable últim. D‘altra banda, no es pot establir un
protocol general perquè cada solar pot tenir una diferència i unes característiques particulars.
Pel que fa a les mesures sobre la mobilitat, s‘han fet tres estudis i s‘han aplicat les mesures
no només necessàries sinó també aquelles que es consideraven innecessàries però que
igualment s‘han aplicat. Continuarem escoltant els veïns, continuarem mirant el que ens
diuen, igual que s‘ha fet sempre, sens perjudici que encara quedi alguna queixa o algun dubte
per resoldre.

33 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER FER UN ESTUDI D‘ESPAIS DISPONIBLES A LA
CIUTAT PER ZONES D‘ESBARJO PER A GOSSOS.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, demana
que aquest prec li sigui contestat per escrit.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D‘UNITAT POPULAR SOBRE LES NEGOCIACIONS
FALLIDES PER UBICAR EL CENTRE D‘ACOLLIDA D‘ALIMENTS
SOLIDARIS EN UN LOCAL CEDIT GRATUÏTAMENT PER LA DIRECCIÓ
DEL CRAE PERE QUART.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
presenta la pregunta següent :
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―El 2009 va obrir les portes un centre d'acollida de menors-adolescents de 12 a 18 anys al
carrer Antoni de Capmany, al barri de l'Havana de Mataró. Aquest centre, gestionat per la
fundació Eveho, acollia amb caràcter temporal fins a 36 joves.
El rebuig d'una part del veïnat, i la manca de suport de l'Ajuntament (governat per Baron) i de
la DGAIA (Generalitat) va forçar la negociació amb la direcció del centre d‘acollida per buscar
solucions al rebuig veïnal, en primera instància, i després per tancar i reconvertir el centre.
L‘octubre de 2011, amb la intenció de d‘apaivagar la conflictivitat amb el veïnatge, des de la
Direcció General d‘Atenció a la Infància i l‘Adolescència, amb la complicitat de l‘Ajuntament de
Mataró, es va decidir transformar el centre d‘acollida en el CRAE Pere Quart (centre
residencial d‘acció educatiu) amb 24 places d‘infants de 0 a 18 anys, actualment hi ha 32
infants.
Tot i les promeses inicials de l'alcalde Joan Mora, en la reconversió del centre d‘acollida en un
CRAE, la direcció del centre ha manifestat de forma reiterada la manca de suport per part de
l'administració local, que continua enrocada en una escassa capacitat d'interlocució, amb un
centre que acull majoritàriament infants de Mataró i que compleix amb una funció social de
primer ordre.
L'acció expeditiva de l'administració contrasta amb l'esforç pedagògic i econòmic realitzat per
l'actual equip del CRAE, que va modificar el projecte inicial a causa de la pressió social
adversa, i va assumir uns sobrecostos per unes instal·lacions, que té en règim de lloguer a 20
anys, i que ara es troben forçosament infrautilitzades. El malestar veïnal està superat i amb el
temps s‘han creat vincles de cooperació entre el centre i el veïnat.
Amb la intenció de donar un ús als espais no utilitzats pel centre, la direcció del CRAE va
oferir gratuïtament a l'Ajuntament de Mataró, una cessió d'ús de 2.000 m2 totalment adequats
i amb sortida a peu de carrer, perquè s'hi pogués ubicar el ―Centre de Distribució
d‘Aliments Solidaris de Mataró‖ que l‘Ajuntament i diverses entitats estaven buscant. Una
vagada més l‘ajuntament de Mataró es va comprometre a ajudar a la viabilitat del CRAE en
aquets cas per la cessió de l‘espai.
Aquesta proposta va ser, inicialment, ben valorada tant per les entitats implicades (Creu Roja i
Caritas) com pels tècnics de l'Ajuntament. No obstant això, Quim Fernàndez (CiU) va defugir
qualsevol acord amb el CRAE i, finalment, el govern municipal ha optat per una solució molt
més costosa (1.573€/mensuals), per ubicar els magatzems de distribució del banc d'aliments
al carrer Méndez Núñez núm. 64, que fins al moment havia estat ocupant l‘entitat Càritas
Interparroquial.
Fins al dia d‘avui, la direcció del CRAE encara no té una resposta convincent del motius pels
quals el govern municipal no va aprofitar l‘oportunitat d‘adequar l‘espai que oferia el centre de
forma gratuïta.
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És per tot això que el Grup municipal de la Candidatura d‘Unitat Popular formula les preguntes
següents:
1. Per què el govern municipal de Mataró no va aprofitar l‘espai que cedia gratuïtament el
CRAE per instal·lar-hi el Centre de Distribució d‘Aliments Solidaris de Mataró?
2. Quin és i en què s‘ha materialitzat el suport que l‘Alcalde va prometre el dia de la
inauguració del CRAE?‖

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, en resposta a la primera pregunta, diu
que la proposta que fa el Sr. Safont-Tria va arribar tard. A més, aquesta i altres propostes
jurídicament no eren possibles i, si es van desestimar, va ser d‘acord amb els socis que tenim
en aquest projecte, que són Càrites i Creu Roja.
Pel que fa a la segona pregunta, com es fa amb totes les entitats de la ciutat, quan la gent del
CRAE Pere Quart es posen en contacte amb nosaltres, demanant-nos una entrevista amb la
regidora de Benestar Social i jo mateix, ens reunim amb ells; això va ser el 2 de setembre del
2014. Allà els vam oferir la possibilitat d‘establir un conveni per ajudar a facilitar els recursos
dels diferents serveis municipals als nois i noies del centre. És veritat que viuen com una gran
família, amb molt bon ambient i uns excel·lents professionals. El que no recordo haver vist és
cap nadó. També es van fent gestions davant del Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat per facilitar allotjament als nois del CRAE durant unes obres que es van
haver de fer d‘urgència. Aquesta és una de les seves sol·licituds que van ser ateses.
Per part dels responsables municipals, tant polítics com tècnics, se‘ls va demanar més
concreció en aquella reunió a les necessitats de suport de cara al 2015, una concreció que
encara no ens han fet arribar a hores d‘ara.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d‘Unitat Popular,
posa en dubte el que ha dit el Sr. Fernàndez que jurídicament no és possible fer ús del local
que ens cedien. Evidentment no és possible fer un subarrendament, però sí que si hi ha una
cessió gratuïta de l‘espai, no hi ha d‘haver cap problema perquè l‘Ajuntament o qui sigui en
pugui fer ús. Diu que Càrites i Creu Roja no ho veien amb bons ulls, però això no és el que a
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mi m‘han explicat. Creu Roja, quan va veure la sala, ho va veure bé i va creure que aquell
podia ser un bon espai per fer-hi aquesta activitat.
Són gent que estan fent una activitat i és important que estiguin a Mataró, perquè, a més,
estan acollint moltes famílies de la ciutat. Crec que podríem anar molt més enllà en la nostra
col·laboració. M‘agradaria que hi hagués un conveni i que facilitéssim, per tant, la seva
integració total a la ciutat. I després, capacitat de tenir una via cap a llocs de treball. Són joves
que tenen moltes dificultats i m‘agradaria que des de Promoció Econòmica o qualsevol altre
àmbit es fessin convenis per facilitar la integració laboral d‘aquests joves.
Com a Ajuntament, hauríem pogut fer molt més. Aquest espai hi és i encara tenim moltes
oportunitats per continuar trobant ponts entre aquestes dues institucions. Lamento que no hi
hagi hagut un acord i no entenc encara la seva resposta.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, considera que el Sr. Safont-Tria barreja
dues coses: el centre de distribució d‘aliments i la feina que fa el CRAE Pere Quart, un
reconeixement que comparteixo plenament. Crec que li he contestat correctament a la
primera pregunta, però no tinc cap inconvenient a donar-li més detalls en un altre lloc, potser
en una comissió informativa o potser privadament vostè i jo, perquè estem parlant de
relacions amb tercers.
Pel que fa a la segona resposta, el que li he dit està documentat perquè dos dies després de
la reunió tot allò que es va dir ho vaig posar per escrit i els ho vaig fer arribar per carta
signada per mi mateix. Aquesta carta encara no ha estat resposta a hores d‘ara.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FESTA DEL CEL.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
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―1.- Quines serien les conseqüències econòmiques a sufragar pels ciutadans i ciutadanes de
Mataró en el supòsit de que el proper Govern Municipal no considerés necessària la
celebració de la Festa del Cel a la nostra ciutat?
2.- Amb quins suports i ajudes compta l‘actual Govern Municipal per tirar endavant la Festa
del Cel i que aquesta festa tingui una continuïtat a la nostra ciutat?‖

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, manifesta que la
Festa al Cel no és una activitat que es planifiqui amb poc temps. Just quan es va fer la Festa
al Cel 2014 ja es va començar a treballar en la del 2015, per intentar millorar i no haver d‘anar
amb les presses de l‘edició anterior. A nivell de conseqüències econòmiques, podríem dir-ne
dues: arran de l‘informe ja complert i que tots vostès tenen, vam veure que la valoració tècnica
de l‘impacte d‘ingressos pràcticament ens va deixar un saldo positiu d‘1 milió d‘euros. Per tant,
seria una oportunitat objectiva i subjectiva perduda.
I a nivell de costos, igual que tots els altres contractes que s‘estan executant. Si un proper
govern decideix no continuar-los per la raó que sigui, la norma diu que hi ha un 1,5% màxim
d‘aquests contractes que s‘ha de rescabalar. I s‘han de pagar les feines ja fetes. En el nostre
cas, fins ara estem licitant i hem estat treballant per sota dels 50.000 euros. Per tant, l‘impacte
d‘aquesta decisió en cost seria molt poc, però l‘impacte a nivell de ciutat seria negatiu, tal com
posa de manifest l‘informe que ja tenen. Crec que valdria la pena continuar-ho. Se‘n va parlar
de manera molt extensa l‘any passat, amb el suport suficient de l‘actual consistori per tirar-ho
endavant i per això seguim convençuts que és una bona cosa per a la ciutat i ho estem tirant
endavant. Respecte als suports, estem treballant per tenir com a mínim els mateixos
patrocinadors que l‘any 2014, que van ser per sobre dels 200.000 euros, i per altra banda, el
suport que creiem que és el més important, que és el de tenir un esdeveniment de primer
nivell a la porta nord de la gran Barcelona, que sigui referent al Mediterrani, i que ens permet
presentar-nos a nivell internacional.
En definitiva, hem de treballar perquè la Festa al Cel 2015 i les properes edicions encara
siguin millors.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
demanava una resposta política i no pas tècnica o econòmica. Quan parlo de suports no parlo
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de subvencions ni de quadrar números, parlo de suports polítics. Compten amb suports per
tirar la Festa al Cel endavant? I els ho pregunto perquè vostès sempre actuen com actuen.
D‘altra banda, queden preguntes sense resposta, com la que li vam traslladar en comissió
informativa sobre com s‘arreglaria el tema de les pèrdues que havien tingut algunes entitats.

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que el Sr. Rey ha intentat respondre i potser sí
que ha fet més èmfasi en la part tècnica que en la part política, evidentment.
Amb tot el tema de la roda de premsa que ha esmentat, em sap greu si li ha semblat que
alguna cosa es feia malament. Es va suspendre en el moment que va passar el que va
passar, i es va suspendre tot. La comunicació, en tot cas, la fa el servei que la fa, i si en algun
lloc, des de l‘àmbit d‘alguna comissió informativa, no s‘ha donat alguna informació respecte de
com s‘anava treballant tot això, ja es farà. És un esdeveniment prou important a nivell de ciutat
com perquè no hi juguem i deixem de banda la política. Si en alguna cosa hem fallat, la
sabrem corregir i en parlarem amb vostès. Reunim-nos, parlem-ne, perquè hi ha molta gent
implicada i aconseguir patrocinadors un primer any és complicat, però en edicions
successives és més fàcil. La gent està començant a creure en la nostra Festa al Cel i no ens
interessa posar-ho en risc.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores i 45 minuts de la nit, el Sr.
President aixeca la sessió, de la qual s‘estén la present acta que signa amb mi. Certifico.

L‘ALCALDE
Joan Mora i Bosch

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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