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ACTA NÚM. 11/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  23 DE JULIOL DE 2015. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-tres de juliol de 

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D‘ALCALDE  (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 

Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS  REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D‘ALCALDE  (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA  TINENT D‘ALCALDE            (PSC) 

 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D‘ALCALDE  (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D‘ALCALDE  (CIU) 

MIQUEL REY I CASTILLA  TINENT D‘ALCALDE       (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA   REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 

 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC) 

JOAQUM CAMPRUBÍ I CABANÉ  REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA  REGIDOR (ERC) 
 

XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ REGIDOR (C‘s) 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C‘s) 
 

MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA (VOLEMataró) 

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

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

 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
 

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 

 

 

No assisteix a la sessió el Sr. Victor Manuel Pamarés Soteras, regidor del grup municipal de 

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

dóna fe de l‘acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 

5799/2015 de 20 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 23 de juliol 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 extraordinària que tindrà lloc el 

proper dijous 23 de juliol 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  
 
 

   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
1   Aprovació definitiva de l’Ordenança relativa als Clubs de Cannabis  
   
 

   DICTAMENS 

 
   ALCALDIA 
 
2 Proposta de festes locals per a l’any 2016 
 
3 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 5741/2015 de 17 de juliol, de nomenament President i 

Vicepresident de l’EPE Mataró Audiovisual.  
 
4 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de 

l’EPE Mataró Audiovisual  
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5 Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres del Consell d’Administració de 
l’EPE Parc Tecnocampus  

 
6 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5443/2015 de 8 de juliol, delegació 

presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 
 
7 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5468/2015 de 9 de juliol, de cessament de 

càrrecs de personal eventual. 
 
8 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 5498/2015 de 9 de juliol, de nomenament  de 

personal eventual.  
 
 
 CIM ÀREA DE DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 

 

 -Servei de Secretaria General- 
 
9 Modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya 

(CONGIAC) 
 

 Direcció de Serveis Econòmics 

 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
10 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la 

morositat, i per al compliment en la presentació de l’ informe trimestral de la Morositat 
en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
11 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del P la d’Ajust aprovat ple Ple i el Ministeri al juny del 
2012.  

 
12 Atermenament de dues finques municipals situades a l'àmbit del Parc Forestal respecte 

de dues finques colindants de titularitat privada. 
 

 
 

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

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

1  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L‘ORDENANÇA RELATIVA ALS 

CLUBS DE CANNABIS 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d‘Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, 

presenta la proposta següent: 

 
―El Ple de l‘Ajuntament, en la sessió del dia 9 d‘abril de 2015, va 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 i es va publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el dia 4 de maig de 2015, sotmetent-se a informació 
pública durant un termini de 30 dies, a partir de l‘endemà de la publicació d‘aquest anunci, per 
tal que les persones interessades poguessin examinar l‘expedient i presentar les reclamacions 
o els suggeriments que consideressin escaients.   
 
Dintre d‘aquest termini, les següents persones han presentat informes amb suggeriments o 
al·legacions: Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya, el Sr. 
Esteve Martínez Ruiz, Portaveu del Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa, el Sr. Xavier Safont- Tria i Ramon, portaveu-Regidor de la Candidatura 
d‘Unitat Popular, Sra. Amina Omar Nieto, com a advodada del despatx Nieto&Povedano, 
especialitzat en clubs socials de cànnabis, Sr. Bartje Theodorus Wilhelmus, en representació 
de l‘Asociación Licorno BCN. 
 
Anàlisi de les al·legacions presentades i conclusions 

 
1. Pel que fa a l’exposició de motius de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa canviar del redactat actual i on es 
diu: 

 ― Possibilita l‘establiment d‘un model restrictiu ― proposa ―Possibilita l‘establiment d‘un 
model adequat‖. Es proposa estimar la proposta. 

 

 ―Evitant activitats de promoció‖ proposa ―Limitant activitats de promoció‖. Es proposa 
estimar la proposta. 

 

 ―Intervenint amb pràctiques preventives de reducció de riscos i de danys‖  Proposa 
eliminar aquest redactat però no es proposa estimar pels següents motius: 

 
La Constitució Espanyola  reconeix en el seu article 43 el dret a la protecció de la  salut i 
estableix que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de 
mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris i per contribuir a 
l‘efectivitat d‘aquest dret, la Llei 14/1986, de 25 d‘abril, General de Sanitat va establir 
l‘obligació de les administracions públiques sanitàries d‘orientar les seves actuacions 
prioritàriament a la promoció de la salut i a la prevenció de les malalties, evitar les activitats i 
productes que, directa o indirectament puguin tenir conseqüències negatives per a la salut i 
regular-ne la seva publicitat i propaganda comercial.  
 
La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència, amb les seves respectives modificacions, estableix que les 
administracions han d'arbitrar amb prioritat solucions preventives i assistencials per a la 
persona dependent de la droga. La prevenció de riscos va adreçada tant a l‘ús com a l‘abús o 
dependència de drogues. 
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Per aquest motiu es considera que aquesta frase recull aquesta voluntat d‘intervenir en 
aquest àmbit amb pràctiques preventives de reducció de riscos i danys.  
 
Proposa afegir:  
 

 ― Establint una cultura de col·laboració entre l‘administració i les associacions 
d‘usuaris/es/club socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos associats 
a pautes de consum perllongats i altres àmbits de mutu interès‖.  

 
El redactat final que es proposa és ―Establint una coordinació entre l‘administració i les 
associacions d‘usuaris/es/club socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos 
associats al consum‖. 
 
No es proposa acceptar especificar ―consum perllongat‖, perquè la Llei 20/1985, de 25 de 
juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, 
amb les seves respectives modificacions, no diferencia el consum del consum perllongat. En 
aquesta llei es classifica la cànnabis, en el seu article 3.2.b), com a droga no 
institucionalitzada, entenent com a droga  la substància que, administrada a l'organisme, és 
capaç d'originar una dependència, provocar canvis en la conducta i de produir efectes 
perniciosos sobre la salut i en el seu article 8 estableix les accions que es fan a Catalunya 
dins l'àmbit de la informació i l'educació sanitàries, de l'assistència de les dependències de 
drogues no institucionalitzades i de la rehabilitació i la reinserció de les persones amb 
dependències.  
  
La  Candidatura d‘Unitat Popular al·lega:  
 
Proposa eliminar el paràgraf ―Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre 
aquestes activitats i els centres educatius (...) ―. 
 
Es proposa que aquest paràgraf es mantingui perquè aquest és un dels punts que contempla 
la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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.  
 
Cal tenir en compte que els criteris d‘aquesta resolució, del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, van ser presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de 
novembre de 2014, i a les entitats municipalistes i han estat informats favorablement pel 
Consell Assessor de Salut Pública i compten amb el consens de les Federacions i 
Associacions representatives dels clubs cannàbics i que els infants i adolescents es 
consideren un col·lectiu de risc.  
 
La  Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència 
estableix en el seu article  68 que a més de les restriccions legals establertes en els casos de 
la venda i consum de begudes alcohòliques i de tabac, està prohibida  la venda o el 
subministrament als infants i adolescents de qualsevol producte o servei que puguin causar 
dependència física o psíquica, encara que sigui per un ús inadequat, o, en general, que 
puguin produir efectes que perjudiquin la salut o el lliure desenvolupament de la personalitat 
dels infants i els adolescents. 
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A més, cal tenir en compte que Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència, estableix que cal afavorir també la 
intervenció més prompta possible dels serveis assistencials en els casos de dependència de 
drogues no institucionalitzades en joves i adolescents.  
 
La Sra. Amina Omar Nieto, com a advocada del despatx Nieto&Povedano al·lega:  
 

 Falta de motivació de l‘Ordenança. 
 
Aquesta al·legació no es proposa estimar pels següents motius: 
 
Existeix una base legal per a regular les activitats en les ordenances municipals.  
 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals estableix en el seu article 71 que els ens locals poden exigir als ciutadans  
l‘obtenció d‘una autorització o llicència prèvia a l‘exercici de l‘activitat en els casos previstos 
per la llei i les normes que la despleguin i l‘article 92 del mateix Decret estableix que estan 
subjectes a llicència l‘obertura i el trasllat d‘establiments industrials o mercantils i de les 
instal·lacions, quan siguin destinats a l‘exercici d‘activitats classificades com a molestes, 
nocives, insalubres i perilloses i que les ordenances municipals poden establir que per a 
l‘exercici o el canvi d‘activitats no classificades o innòcues i els traspassos i les novacions 
subjectives de les activitats en general, sigui suficient la comunicació prèvia.  
En el procediment per a l‘atorgament de la llicència s‘ha de verificar si els locals o les 
instal·lacions i les activitats reuneixen les condicions de tranquil·litat, seguretat, salubritat i 
d‘altres exigides per les normes i ordenances municipals. 
 
L‘article 41 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d‘economia sostenible va modificar la  Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que en el seu article 84 estableix que les 
entitats locals poden intervenir en les activitats mitjançant l‘elaboració d‘Ordenances i establint 
l‘obligatorietat d‘una llicència prèvia de les activitats o als règims de comunicació prèvia o 
declaració responsable, però  ara, en el seu article 84 bis, estableix que amb caràcter general, 
l'exercici d'activitats no se sotmetrà a l'obtenció de llicència o un altre mitjà de control 
preventiu si bé si que es pot exigir llicència, quan estigui justificat per raons d'ordre públic, 
seguretat pública, salut pública o protecció del medi ambient en el lloc concret on es realitza 
l'activitat, i aquestes raons no es puguin garantir  mitjançant la presentació d'una declaració 
responsable o d'una comunicació.  
 
En el cas de l‘activitat que porten a terme les associacions cannàbiques cal tenir en compte 
que la  Constitució Espanyola  obliga als poders públics, en el seu article 43, a organitzar i 
tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels 
serveis necessaris i per contribuir a l‘efectivitat d‘aquest dret, i que la Llei 14/1986, de 25 
d‘abril, General de Sanitat va establir l‘obligació de les administracions públiques sanitàries 
d‘orientar les seves actuacions prioritàriament a la promoció de la salut i a la prevenció de les 
malalties, evitar les activitats i productes que, directa o indirectament puguin tenir 
conseqüències negatives per a la salut i regular-ne la seva publicitat i propaganda comercial. 
 
En aquest sentit, l‘article 42  de la Llei 14/1986, de 25 d‘abril,  General de Sanitat, atribueix  a 
les corporacions locals, pel que ara ens interessa analitzar,  responsabilitats en relació a 
l‘obligat compliment de les normes i plans sanitaris relacionats amb el control sanitari el medi 
ambient, la contaminació atmosfèrica, el control sanitari d‘indústries, activitats i serveis, soroll i 
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vibracions, el control sanitari dels edificis i llocs de convivència humana on s‘hi realitzen 
activitats d‘oci, així com el control sanitari de la distribució de productes directa o 
indirectament relacionats amb el consum humà.   
  
A Catalunya la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya atribueix als 
ajuntaments, pel que ara ens interessa, competències en el control sanitari del medi ambient, 
el control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i de convivència humana, especialment àrees 
d'esbarjo i el control sanitari de la distribució i el subministrament de productes, directament o 
indirectament relacionats amb l'ús o el consum humà.  
 
També la Llei  18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en el seu article 3, relaciona els 
principis informadors i pel que ara ens ocupa, estableix que l'ordenació i l'execució de les 
actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública s'han d'ajustar el foment 
de la responsabilitat individual i col·lectiva i l'autocontrol en matèria de salut pública, però 
també a l'exercici de l'autoritat sanitària per a la protecció de la salut pública.  
 
L‘article 6 de la Llei 18/2009, de 22 d‘octubre, de salut pública, estableix i encarrega a les 
administracions públiques competents, entre d‘altres, les següents prestacions per preservar, 
protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col•lectiu, prevenir la 
malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública: j) La promoció i la protecció de la salut i 
la prevenció dels factors de risc per a la salut als establiments públics i als llocs de 
convivència humana.  n) La promoció dels factors de protecció i la protecció i prevenció dels 
factors de risc davant les substàncies que poden generar abús, dependència i altres 
addiccions, especialment dels que incideixen més en la salut de la població. r) La promoció i 
la protecció de la salut infantil i dels adolescents i la prevenció dels factors de risc en aquest 
àmbit.  z) El control sanitari de la publicitat, en el marc de la normativa vigent.  
 
A l‘article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d‘octubre de salut pública, estableix que els 
ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació 
sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de salut pública, i pel que 
ara ens ocupa, l‘educació sanitària en l'àmbit de les competències locals, la  gestió del risc 
per a la salut derivat de la contaminació del medi, la gestió del risc per a la salut als 
equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines i les altres activitats de 
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.  
 
L‘article 55 de la  Llei 18/2009, de 22 d‘octubre de salut pública, pel que fa a la intervenció 
administrativa en protecció de la salut i prevenció de la malaltia, estableix que l'autoritat 
sanitària, per mitjà dels òrgans competents, pot intervenir en les activitats públiques i privades 
per a protegir la salut de la població i prevenir la malaltia i entre d‘altres, amb aquesta finalitat, 
pot establir l'exigència d'autoritzacions i registres per raons sanitàries a instal·lacions, 
establiments, serveis i indústries, productes i activitats, amb subjecció a les condicions que 
estableix l'article 61 i, en tot cas, d'acord amb la normativa sectorial. 
 
També pot establir prohibicions i requisits mínims per a la producció, la distribució, la 
comercialització i l'ús de béns i productes, i per a les pràctiques que comportin un perjudici o 
una amenaça per a la salut. 
 



 8 

Pot controlar la publicitat i la propaganda de productes i activitats que puguin incidir en la 
salut, amb la finalitat d'ajustar-les a criteris de veracitat i evitar tot allò que pugui comportar un 
perjudici per a la salut. 
 
Pot establir i controlar les condicions higienicosanitàries, de funcionament i desenvolupament 
d'activitats que puguin repercutir en la salut de les persones. 
 
L‘article  61 de la  Llei 18/2009, de 22 d‘octubre de salut pública estableix que les 
instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin a terme activitats 
que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit d'autorització sanitària 
de funcionament prèvia si la normativa sectorial aplicable ho estableix i que s'han de regular 
per reglament el contingut de l'autorització sanitària corresponent i els criteris i els requisits 
per a atorgar-la. 
 
Aquesta autorització sanitària ha d'ésser atorgada per les administracions sanitàries a què 
correspon la competència de control, d'acord amb les competències que els atribueixen 
aquesta llei, els reglaments que la despleguen i el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. El règim d'intervenció administrativa de les activitats econòmiques que 
aquesta llei i la normativa sectorial en matèria de salut pública atribueixen als municipis i a 
altres ens locals es regeix per aquesta normativa específica. 
 
De forma més específica, la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència, amb les seves respectives 
modificacions, classifica la cànnabis, en el seu article 3.2.b), com a droga no 
institucionalitzada, entenent com a droga  la substància que, administrada a l'organisme, és 
capaç d'originar una dependència, provocar canvis en la conducta i de produir efectes 
perniciosos sobre la salut. 
 
L‘article 8 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol,  estableix que les accions que es fan a Catalunya 
dins l'àmbit de la informació i l'educació sanitàries, de l'assistència de les dependències de 
drogues no institucionalitzades i de la rehabilitació i la reinserció de les persones amb 
dependències, entre d‘altres mesures, han d'arbitrar amb prioritat solucions preventives i 
assistencials per a la persona dependent de la droga i cal evitar en tot moment que la identitat 
sigui afectada, un etiquetatge social, i una criminalització del subjecte.  
 
Com hem comentat abans i en el context del nostre ordenament jurídic, la Resolució 
SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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,  defineix els clubs socials de cànnabis com 
associacions sense ànim de lucre que s‘autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen entre 
els seus socis, tots ells majors d‘edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit 
privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així els danys 
sobre la salut associats al mercat clandestí.  
 
Mitjançant aquesta norma  es va resoldre aprovar les condicions de l‘exercici de la seva 
activitat per als ajuntaments de Catalunya, condicions que es detallen en el seu annex i que 
concreta específicament les condicions d‘accés,  les condicions de funcionament, els horaris, 
les incompatibilitats d‘activitats, la limitació de la publicitat i estableix una limitació de la seva 
ubicació amb la definició d‘una distància mínima entre els diferents clubs i entre els clubs i els 
centres educatius i serveis sanitaris, sense concretar aquestes distàncies. 
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A més, estableix que cal respectar la  normativa mediambiental i, particularment, pel que fa al 
descans dels veïns. 
 
També estableix la Inscripció en el registre municipal d‘associacions de persones 
consumidores de cànnabis i en la secció registral corresponent del Registre d‘associacions de 
la Generalitat. 
 
Per tant, a més de les atribucions en els àmbits de la protecció i promoció de la salut també 
existeixen competències en l‘àmbit del control mediambiental.  
 
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats té per 
objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència 
ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les 
persones, per tal d‘afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d'intervenció 
administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb la 
protecció del medi ambient.  
 
L‘article 4 d‘aquesta llei defineix, en el seu apartat f) la intervenció sectorial com  la intervenció 
administrativa d‘autorització, llicència, comunicació, control o registre a la qual es tà sotmesa 
una activitat de les que regula aquesta llei, de conformitat amb un ordenament jurídic altre que 
l‘ambiental. En particular, són intervencions sectorials, la intervenció urbanística, la industrial, 
la turística, la sanitària, l‘energètica, la minera, la laboral, la comercial i la relativa a 
establiments de concurrència pública. 
 
Per aquest motiu, en la intervenció administrativa dels clubs socials de les associacions 
cannàbiques, s‘han de tenir en compte les diferents intervencions sectorials, com la sanitària, 
la intervenció urbanística i la dels establiments de pública concurrència. 
 
Quan parlem de les autoritzacions del clubs socials de les associacions cannàbiques, parlem 
d‘un règim d'intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial. 
 
Aquesta intervenció s‘ha de realitzar de conformitat amb el que estableix la normativa sobre 
activitats classificades i d‘altra legislació sectorial procedent i, en el que sigui aplicable, 
d‘acord amb els preceptes d‘aquest Reglament sobre procediment de concessió de llicències. 
Tanmateix s‘ha de tenir en compte el que disposin el planejament i les ordenances municipals 
en relació amb l‘emplaçament i altres requisits que condicionin aquestes activitats. 
 

2. Pel que fa a l’article 4.1 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa canviar del redactat actual :  
 
Proposa modificar la distància mínima de 500 metres entre clubs socials de cànnabis, per una 
distància mínima de 300 m. 
 
La  Candidatura d‘Unitat Popular proposa canviar del redactat actual : 
 
Proposa modificar la distància mínima de 500 metres entre clubs socials de cànnabis, per una 
distància mínima de 100 m. 
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La Sra. Amina Omar Nieto, com a advocada del despatx Nieto&Povedano al·lega:  
 
Que no es justifiquen els criteris que s‘han utilitzat per adoptar les distàncies mínimes entre 
els clubs socials de cànnabis. 
 
La resposta a les tres al·legacions és la mateixa i es proposa no estimar-les perquè si bé a la 
Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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, només s‘estableix l‘obligació 
de limitar la seva ubicació amb la definició d‘una distància mínima entre els diferents clubs i 
entre els clubs i  els centres educatius i serveis sanitaris i no s‘indica quina és aquesta 
distància mínima, aquesta si que s‘ha d‘establir en les respectives ordenances municipals. 
 
Per establir aquestes distàncies s‘ha tingut en compte que cal poder evitar possibles efectes 
negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns i també evitar una 
concentració alta d‘aquestes establiments. 
 
Cal entendre que la finalitat d‘aquests clubs no és una activitat comercial, sinó una activitat 
privada, sense afany de lucre i  regulada per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d'associació, que en el seu article 13.2 estableix que els beneficis 
obtinguts per les associacions, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les 
prestacions de serveis, hauran de destinar, exclusivament, al compliment dels seus fins, 
sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges 
o persones que convisquin amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus 
parents, ni la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu. 
 
S‘està parlant doncs d‘associacions que tenen establert en els seus Estatuts, com a finalitat i 
com a activitats a realitzar, l‘autoproveïment de cànnabis i la distribució entre els seus socis, 
tots ells majors d‘edat, els quals consumeixen aquesta substància en un àmbit privat amb 
finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així els danys sobre la salut 
associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Són associacions que col·laboren amb  l‘administració pública per tal de protegir, promoure i 
millorar la salut de la ciutadania mitjançant una política orientada a minimitzar els danys del 
consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre 
les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d‘aquesta substància.  
 
Per tot això, es considera que l‘establiment d‘aquestes distàncies en aquests tipus 
d‘associacions no es pot considerar ni discriminatori en relació a altres tipus d‘associacions, 
perquè estem davant d‘un tipus d‘associació sobre el que la legislació sanitària imposa certes 
restriccions per motius de seguretat i salut pública. 
 

3. Pel que fa a l’article 4.2 de l’Ordenança: 

 
La  Candidatura d‘Unitat Popular proposa canviar del redactat actual :  
 
Es prohibeix l‘obertura d‘una activitat d‘aquest tipus a menys de 300 metres de centres 
educatius i centres de salut per  “Es prohibeix l‘obertura d‘una activitat d‘aquest tipus a menys 
de  50 metres de centres educatius i centres de salut.” 
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La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya fa les mateixes 
al·legacions que la CUP. 
 
La Sra. Amina Omar Nieto, com a advocada del despatx Nieto&Povedano al·lega la mateixa 
manca de justificació que l‘establerta a l‘article 4.1.  
 

Es proposa no estimar aquestes al·legacions, perquè tal i com es diu a l‘exposició de motius 
de la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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, la limitació de la ubicació 
d‘aquests clubs a una distància mínima dels centres sanitaris i dels educatius és necessària 
per tal d‘evitar la promoció del consum entre determinats col·lectius especialment vulnerables.  
 
Aquesta és la motivació fonamental i especialment  pel que fa al col·lectiu de joves i 
adolescents, al que cal  protegir específicament de qualsevol producte o servei que puguin 
causar dependència física o psíquica, encara que sigui per un ús inadequat, o, en general, 
que puguin produir efectes que perjudiquin la salut o el lliure desenvolupament de la 
personalitat dels infants i els adolescents. 
 

4. Pel que fa a l’article 4.3 de l’Ordenança: 
 
La Sra. Amina Omar Nieto, com a advocada del despatx Nieto&Povedano al·lega la mateixa 
manca de justificació que l‘establerta a l‘article 4.1. 
 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual :  
 
Es fixa una distància mínima entre locals destinats a Club Social de Cànnabis i locals 
destinats a activitats recreatives de 150 metres. 
 
Aquestes al·legacions es proposa no estimar-les i per aquest motiu es proposa mantenir 
aquest redactat, perquè tal i com s‘ha dit abans, per establir aquestes distàncies s‘ha tingut en 
compte que cal poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les 
molèsties als veïns i també evitar una concentració alta d‘aquestes establiments, unida a la 
concentració de locals d‘ús recreatiu. 
 

5. Pel que fa a l’article 5.4  de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds al·lega que el redactat actual, on es diu: 
―Queda prohibit el cultiu en el local‖ no té massa lògica perquè no queda clar d‘on ha de sortir 
la marihuana. 
 
La  Candidatura d‘Unitat Popular, al·lega que s‘hauria d‘establir una quantitat determinada de 
plantes i que aquest cultiu hauria de ser per l‘autoconsum , garantint que no es comercialitzés 
fora del club. 
 
Aquesta  al·legació es proposa no estimar-se perquè la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, del codi penal, en el seu article 368, modificat per l‘article únic.104 de la Llei 
orgànica 5/2010, de 22 de juny,  tipifica com a delicte els actes de conreu. 
  

6. Pel que fa a l’article 5.6  de l’Ordenança: 
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El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa canviar del redactat actual :  
 
L‘aforament es limitarà al establert al Codi Tècnic de l‘edificació i serà com a màxim de 100 
persones. Es proposa eliminar la limitació de 100 persones. 
 
La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya fa les mateixes 
al·legacions que el Grup municipal d ‘ICV. 
 
Es proposa no estimar aquestes al·legacions donat que per definició, els clubs socials de 
cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s‘autoproveeixen de cànnabis i en 
distribueixen entre els seus socis. Per tant, la seva base està precisament en la doctrina 
jurisprudencial de l‘autoconsum que fixa com a criteri que per poder parlar de l‘autoconsum 
del cànnabis, aquest autoconsum ha de ser pel seu consum immediat, la quantitat ha de ser 
petita, els consumidors ja han de ser consumidors habituals,  el seu consum s‘ha de realitzar 
en un lloc tancat sense accés per part de terceres persones i pel que ara ens ocupa,  la 
comunitat de persones que participa d‘aquest consum ha d‘estar integrada per un nombre 
reduït de persones, pel que anar més enllà de 100 persones desvirtua ja el concepte 
d‘autoconsum i per tant les finalitats d‘aquest clubs socials. 
 
Aquesta doctrina queda reflectida entra d‘altres en la Sentència del Tribunal Supremo, Sala 
Segunda, de lo Penal, Sentencia 1014/2013 de 12 Dic. 2013, Rec. 534/2013, Ponente: 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, -LA LEY 209393/2013, que en el seu fonament de dret 
número 18, diu: 
 
 ―Como señala la muy reciente STS 850/2013, de 4 de noviembre , citando la núm. 1102/2003, 
de 23 de julio , es doctrina reiterada de esta Sala, que la adquisición de sustancias 
estupefacientes para entregarlas a terceros es un acto de favorecimiento del consumo ilegal 
de drogas y por lo tanto constituye una conducta típica , pero excepcionalmente deja de serlo 
cuando se trata de un supuesto de autoconsumo plural entre consumidores, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: 1. Que la droga sea facilitada por quién la posee, 
para su consumo inmediato. 2. Que la cantidad a consumir sea pequeña. 3. Que la acción se 
produzca en un lugar cerrado sin riesgo por tanto de acceso de terceros. 4. Que los 
consumidores sean ya adictos a la droga, y no personas a las que se introduce en ello.  
En términos parecidos se pronuncian la Sentencia 1472/2002, de 18 de septiembre , o la STS 
888/2012, de 22 de noviembre (LA LEY 188786/2012) , en las que se señalan como 
condiciones para apreciar tal supuesto excepcional de atipicidad las siguientes: a) En primer 
lugar, los consumidores han de ser ya todos ellos adictos, para excluir la reprobable finalidad 
de divulgación del consumo de esas substancias nocivas para la salud ( STS de 27 de Enero 
de 1995 ). b) El consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto a la 
contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese ejemplo, la divulgación de tan 
perjudicial práctica ( STS de 2 de Noviembre de 1995 ). c) La cantidad ha de ser 
"insignificante" ( STS de 28 de Noviembre de 1995 ) o, cuando menos, mínima y adecuada 
para su consumo en una sola sesión o encuentro. d) La comunidad que participe en ese 
consumo ha de estar integrada por un número reducido de personas que permita considerar 
que estamos ante un acto íntimo sin trascendencia pública ( STS de 3 de Marzo de 1995 ). e) 
Las personas de los consumidores han de estar concretamente identificadas, para poder 
controlar debidamente tanto el número de las mismas, en relación con el anterior requisito, 
cuanto sus condiciones personales, a propósito del enunciado en primer lugar ( STS de 31 de 
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Marzo de 1998 ). f) Debe tratarse de un consumo inmediato ( STS de 3 de Febrero de 1999 ) 
(...)‖   
 

7. Pel que fa a l’article 5.8 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual :  
Que diu ―Amb caràcter general es prohibeix la realització d‘activitats que no tinguin relació 
amb les activitats pròpies d‘un Club Social de Cànnabis‖. 
 
La  Candidatura d‘Unitat Popular, al·lega que s‘haurien de permetre xerrades formatives, passi 
de pel·lícules i música en directe. 
 
La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya fa una proposta nova 
de redactat ―Amb caràcter general es prohibeix la realització d‘activitats que no tinguin relació 
amb les finalitats i objectius de les activitats pròpies d‘un Club Social de Cànnabis, i estaran 
recollits als estatuts de les associacions‖. 
 
Es proposa estimar parcialment aquestes al·legacions i es proposa un nou redactat ―Amb 
caràcter general es prohibeix la realització d‘activitats que no tinguin relació amb les finalitats i 
objectius d‘un Club Social de Cànnabis. Les activitats que realitzarà el club estaran recollides 
als Estatuts de l‘associació. S‘entén que són activitats pròpies d‘un club social de cànnabis: 
xerrades informatives, tallers, passi d‘audiovisuals i similars orientats a la reducció de riscos. 
No s‘entenen com a activitats pròpies d‘aquests clubs les exclusivament recreatives. 
 

8. Pel que fa a l’article 5.9 de l’Ordenança: 

 
La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya, en relació al redactat 
actual “Queda prohibit realitzar qualsevol activitat, excepte les de manteniment i neteja del 

local, fora de l‘horari màxim d‘obertura, (...)‖ proposa un nou redactat on diu ―No hi haurà 
limitació horària, sempre i quan els clubs compleixin la normativa mediambiental i respectin 
particularment el descans dels veïns‖ 
 
Aquestes al·legacions es proposa no estimar-les donat que el redactat és una de les 
condicions que cal exigir per part dels ajuntaments en les seves ordenances reguladores 
d‘acord amb el que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aproven 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. 
 

9. Pel que fa a l’article 5.10 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual :  
que diu ―Cal ser consumidor/a habitual de cànnabis‖ i ―- No es pot ser soci o sòcia de cap altre 
Club de cànnabis‖. 
 
La  Candidatura d‘Unitat Popular, fa les mateixes al·legacions i també proposa canviar el 
redactat actual que diu ―Període de carència de 15  dies des de la seva adscripció a 
l‘associació‖ substituint els 15 dies de carència per 3 dies.  
També proposa suprimir el redactat que diu ―Cada soci/a ha d‘estar avalat/da per un altre 
membre de l‘associació ― 
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La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya, en relació al redactat 
actual “ L‘accés a les instal·lacions és exclusiu  pels socis i sòcies‖ proposen afegir-hi el 

següent text ― a excepció de la zona d‘accés/recepció. Així mateix, tindran accés al club els 
professionals externs, els ponents, educadors i conferenciants que ofereixin activitats i/o 
serveis de reducció de riscos‖. 
  
L‘al·legació de la Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya es 
proposa estimar-la i es proposa un nou redactat ―L‘accés a les instal·lacions és exclusiu pels 
socis i sòcies, la qual cosa es comprovarà amb un registre de socis i sòcies. També tindran 
accés al local els professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos, així 
com el personal de serveis i manteniment‖. 
 
La resta d‘ al·legacions es proposa no estimar-les pels següents motius: 
 
En primer lloc hem de tornar a recordar que estem parlant els clubs socials de cànnabis que 
són associacions sense ànim de lucre que s‘autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen 
entre els seus socis i ja hem dit que d‘acord amb la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Suprem sobre l‘autoconsum, un dels requisits que s‘exigeix és precisament que les persones 
que realitzin l‘autoconsum en un grup, han de ser totes elles consumidores habituals. 
 
Per altra banda, un dels altres requisits és el de que aquest consum es consumeixi en petites 
quantitats i si una mateixa persona pot pertànyer a diferents clubs socials de fumadors de 
cànnnabis, es podria donar el cas que la s‘incrementés aquest consum en cada club del que 
es formés part. 
 
Finalment, dir que el redactat dels paràgrafs de l‘Ordenança que es qüestionen són tots ells 
condicions que cal exigir per part dels ajuntaments en les seves ordenances reguladores 
d‘acord amb el que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aproven 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. 
 

10. Pel que fa a l’article 5.11 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual :  
que diu ―L‘Associació ha d‘oferir serveis d‘informació i assessorament professionalitzats en 
reducció de riscos i danys adreçats als socis i sòcies (entitats especialitzades) així com de 
detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis‖ i proposa que 
s‘hauria d‘establir un  marc de col·laboració entre l‘ajuntament i les associacions d‘usuaris/es. 
 
L‘Associació pot oferir informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i 
danys adreçats als socis i sòcies  així com de detecció precoç, seguiment i derivació de 
consums problemàtics del cànnabis i no té perquè tenir personal sanitari contractat. Aquesta 
informació es pot oferir contractant o sol·licitant la col·laboració d‘entitats especialitzades en 
aquests temes. 
 
S‘ha de tenir en compte que aquesta és una de les funcions essencials dels clubs de les 
associacions cannàbiques, per tal d‘impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre 
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les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al consum d‘aquesta substància i que a 
l‘exposició  de motius s‘estableix una coordinació entre l‘administració i els clubs. 
 
A més, d‘acord amb el que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aproven 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, es pretén impulsar, a través de l‘Agència de Salut Pública de Catalunya, la 
informació i l‘assessorament dels associats per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al 
consum del cànnabis; la formació de les persones encarregades de la dispensació d‘aquesta 
substància amb l‘objectiu assenyalat. 
 
Per aquest motiu aquestes al·legacions es proposa no estimar-les.  
 

11. Pel que fa a l’article 5.12 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual :  
que diu ―L‘Associació ha de fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums 
de cànnabis als responsables de la dispensació de l‘associació. (garantint-se una formació 
mínima anual)‖   
 
La  Candidatura d‘Unitat Popular, al·lega que s‘hauria de modificar el text ―L‘Associació ha de 
fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als 
responsables de la dispensació de l‘associació. (garantint-se una formació mínima anual)‖, 
eliminant l‘obligació mínima anual. 
 
Pels mateixos motius que s‘han exposat a l‘apartat anterior, aquestes al·legacions es proposa 
no estimar-les, perquè la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 
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, es 
pretén impulsar, a través de l‘Agència de Salut Pública de Catalunya, la informació i 
l‘assessorament dels associats per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del 
cànnabis; la formació de les persones encarregades de la dispensació d‘aquesta substància 
amb l‘objectiu assenyalat i estableix com una de les condicions en el seu annex ―Formació en 
reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis per als responsables de la 
dispensació de les associacions, amb garantia d‘una formació mínima anual‖.  
 

12. Pel que fa a l’article 5.13 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds i la Federació d‘Associacions Cannàbiques 
autoregulades de Catalunya proposen eliminar el redactat actual :  
que diu ―Està prohibit el consum d‘altres drogues o begudes alcohòliques dins del club‖  i la   
Candidatura d‘Unitat Popular, proposa un nou redactat ―Està prohibit el consum d‘altres 
drogues dins del club‖  
 
Aquestes al·legacions es proposa no estimar-les donat que el redactat inclou  les condicions 
que cal exigir per part dels ajuntaments en les seves ordenances reguladores d‘acord amb el 
que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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.  
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13. Pel que fa a l’article 5.14 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds i la Federació d‘Associacions Cannàbiques 
autoregulades de Catalunya proposen eliminar el redactat actual ―Està prohibida la venda o 
comercialització de qualsevol béns o productes consumibles, excepte aigua i refrescos‖. 
 
Aquestes al·legacions es proposa no estimar-les donat que el redactat inclou  les condicions 
que cal exigir per part dels ajuntaments en les seves ordenances reguladores d‘acord amb el 
que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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.  
 

14. Pel que fa a l’article 5.15 de l’Ordenança: 
 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds proposa eliminar el redactat actual “Està 

prohibit  tot tipus de publicitat de l‘associació o dels seus establiments, locals o clubs, i 
d‘activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a 
través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic, o acte a la 
via pública ― 
 
La Candidatura d‘Unitat Popular, proposa un nou redactat ―Està prohibida la promoció lúdica 
del consum de cànnabis‖ 
 
La Federació d‘Associacions Cannàbiques autoregulades de Catalunya fa una proposta nova 
de redactat , donat que per l‘article 368 CP, ja queda prohibida l‘apologia del consum de 
drogues i per aquest motiu, les associacions ha de disposar de la possibilitat de donar-se a 
conèixer per poder portar a terme les seves finalitats socials. 
 
Aquestes al·legacions es proposa no estimar-les donat que el redactat inclou  les condicions 
que cal exigir per part dels ajuntaments en les seves ordenances reguladores d‘acord amb el 
que estableix la  Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven 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.  
 
Sí es proposa modificar l‘inici del paràgraf, passant de ―Està prohibit (...)‖ a ―Limitac ió (...)‖, 
d‘acord a la SLT/32/2015. 
 

15. Pel que fa a l’article 5.17 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds qüestiona el redactat actual “L‘Associació 

ha de concertar un contracte d'assegurances (...)‖ i en concret vol saber si aquesta exigència 
de les assegurances és similar a d‘altres activitats o varien en funció de la normativa que 
s‘apliqui. 
  
Aquestes al·legacions es proposa estimar-les perquè malgrat que les associacions 
cannàbiques, d‘acord amb el que estableix l‘article 15 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d'associació, estableix que en supòsits determinats, poden estar 
obligades a indemnitzar i reparar els danys que hagin pogut causar,  no s‘estableix amb 
caràcter obligatori l‘obligació de disposar d‘una assegurança. 
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L‘actual redactat de l‘article 5.17 de l‘Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d‘exercici de la seva activitat es va inspirar en l‘article 
6.2.k de la  llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, que estableix  que les persones empresàries d‘aquest sector han de  
―Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de les 
característiques de l‘establiment obert al públic o de l‘organització i el desenvolupament de 
l‘espectacle o l‘activitat recreativa, i també constituir les garanties i concertar i mantenir 
vigents els contractes d‘assegurança corresponents, determinats per reglament‖. 
 
El Reglament és el Decret 112/2010, de 31 d‘agost, pel qual s‘aprova el Reglament 
d‘espectacles públics i activitats recreatives, i aquest aspecte de l‘assegurança es regula en el 
seu article 75.2.b i en el seus articles 78, 79, 80, 81 i 82. 
 
Però queda clar que una associació cannàbica no és una activitat recreativa i per tant no 
entre en l‘àmbit d‘aplicació, pel que no es pot exigir obligatòriament cap assegurança, a no 
ser que existeixi una normativa sectorial que ho indiqui o pugui indicar en un futur, com 
succeeix amb l‘article 6.d) i l‘article 10 a Llei 6/1996 del Voluntariat.  
 
Per tant es proposa eliminar l‘actual redactat i substituir-lo per ―L‘Associació, quan així es 
disposi a la normativa que li sigui d‘aplicació, haurà de concertar els contractes 
d‘assegurances que cobreixin el risc de responsabilitat civil ‖.  
 

16. Pel que fa a l’article 6 de l’Ordenança: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds qüestiona el redactat actual en el sentit de 
com es pot dispensar la marihuana si no es conrea al club―La dispensació de marihuana als 
associats es limitarà a una quantitat adequada per al seu consum en una sola trobada i no hi 
haurà plantació al club‖. 
 
La Candidatura d‘Unitat Popular, proposa eliminar aquest redactat ―La dispensació de 
marihuana als associats es limitarà a una quantitat adequada per al seu consum en una sola 
trobada i no hi haurà plantació al club‖ i substituir-lo per ―La dispensació de marihuana es 
donarà amb informació detallada, especialment per a les persones que en volen fer un ús 
medicinal‖. 
 
Aquestes al·legacions es proposa desestimar-les pels mateixos motius que s‘han exposat a 
l‘apartat 5, en relació a les al·legacions presentades a l‘article 5.4 de l‘Ordenança, però des 
del Servei de la Policia Local es va fer una aportació al redactat, per tal que es modifiqués per 
adaptar-se a la jurisprudència del Tribunal Suprem i es va proposar el següent redactat ―La 
dispensació de marihuana als associats es limitarà a la quantitat de 20 grams /dia per al seu 
consum en una sola trobada o 5 grams /dia de haixix, en base a jurisprudència‖. 
 
Pel que fa a la proposta de redactat de la CUP, cal tenir en compte que un dels objectius de 
les associacions cannàbiques  que ha de constar en els seus Estatuts, és impulsar la deguda 
informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vinculats al 
consum d‘aquesta substància. 
 

17. Pel que fa a l’article 7.1 i 7.2 de l’Ordenança relatiu a les inspeccions: 

 



 18 

El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds qüestiona el redactat actual en el sentit de 
si aquest regim d‘inspeccions és comú en d‘altres tipus d‘establiment o exclusiu d‘aqueta 
Ordenança. 
 
En relació a aquestes al·legacions, es proposa no estimar-les perquè cal assenyalar que, amb 
caràcter general, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix en el seu article 39 bis, apartat 
segon, que les administracions públiques han de vetllar pel compliment dels requisits 
aplicables segons la legislació corresponent, per a la qual cosa poden comprovar, verificar, 
investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i altres 
circumstàncies que es produeixin. 
 
En el mateix sentit es pronuncia la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que en el seu article 88 estableix 
que les administracions públiques de Catalunya vetllen per la legalitat vigent mitjançant les 
potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la 
normativa sectorial. A aquest efecte, poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar fets, 
elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin.  
 
Pel que fa a les normatives sectorials que són aplicables a aquest cas, entre d‘altres i a títol 
enunciatiu, podem citar la Llei  18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, que en el seu 
article 59 i següents la vigilància i control dels establiments i també la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que regula els controls i 
inspeccions en el seu article 74 i estableix que les activitats que regula aquesta llei resten 
subjectes a l'acció inspectora de   l'ajuntament, de conformitat amb les competències que té, 
sens perjudici de l'aplicació del principi de col·laboració interadministrativa.  
 

18. Pel que fa a l’article 8, 10 i 11 de l’Ordenança relatiu al règim sancionador: 

 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds pregunta si el règim sancionador és el 
mateix per tot tipus d‘establiments; en cas de ser més contundent demanarien la seva 
supressió  
 

El règim sancionador és assimilable a la resta d‘establiments, però és específic per a aquest 
tipus d‘establiment degut a les seves peculiaritats.  
 
La Federació d‘Associacions Cannàbiques demana la supressió del règim sancionador. Es 
proposa desestimar la proposta per la necessitat que existeixi un règim sancionador per a 
poder determinar i sancionar incompliments. 
 
El Grup Municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds qüestiona el redactat dels següents articles: 
 
E l‘article 10.g es qüestiona que sigui possible conèixer quan una persona és sòcia de més 
d‘un club de cànnabis i insisteixen en la seva al·legació al redactat de l‘article 5.10 d‘aquesta 
Ordenança. 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que en considerar la Resolució SLT/32/2015, de 15 de 
gener, per la qual s'aproven 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 
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ajuntaments de Catalunya, que no es pot pertànyer a més d‘un club de cànnabis, aquest fet 
s‘ha de preveure en el règim sancionador. 
 
La   Candidatura d‘Unitat Popular, proposa eliminar aquest redactat ― Infraccions greus: 
f) Realitzar activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d‘un Club Social‖ perquè 
considera que s‘han de concretar les activitats irregulars. 
 
En relació a aquesta al·legació s‘ha de tenir en compte el que hem comentat en el punt 7 en 
relació a les al·legacions de l‘article 5.8 i amb el nou redactat proposat ja no hi ha aquesta 
indefinició ―Amb caràcter general es prohibeix la realització d‘activitats que no tinguin relació 
amb les finalitats i objectius d‘un Club Social de Cànnabis. Les activitats que realitzarà el club 
estaran recollides als Estatuts de l‘associació. S‘entén que són activitats pròpies d‘un club 
social de cànnabis: xerrades informatives, tallers, passi d‘audiovisuals i similars orientats a la 
reducció de riscos. No s‘entenen com a activitats pròpies d‘aquests clubs les exclusivament 
recreatives‖. 
 
També es fa una al·legació al redactat ― Infraccions greus: g) Admetre a persones que no 
siguin consumidores habituals de cànnabis, o que siguin sòcies d‘altres clubs de cànnabis, o 
que no siguin sòcies del club de cànnabis, o que no s‘hagi respectat el període de carència de 
15 dies des de la seva adscripció a l‘associació, o que no hagi estat avalat per un altre 
membre de l‘associació‖ i proposen substituir el termini de carència de 15 dies per un de 3 
dies.  
 
Aquesta al·legació es proposa desestimar pels motius exposats al punt d‘aquest informe, 
relacionat amb l‘article 5.10 de l‘Ordenança. 
 
També proposa eliminar l‘article 11.e) ―Infraccions lleus: e) Realitzar qualsevol tipus de 
publicitat de l‘associació o dels seus establiments, locals o clubs, i d‘activitats de promoció del 
consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a través de cartells, rètols 
publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic‖ i proposa no sancionar la promoció 
d‘activitats o la plataforma web per donar a conèixer l‘associació. 
 
Aquesta al·legació es proposa desestimar, d‘acord amb la Resolució SLT/32/2015, de 15 de 
gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut públ ica 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. 
 

19. Pel que fa a la disposició transitòria de l’Ordenança: 

 
El Sr. Bartje Theodorus Wilhelmus, en representació de l‘Asociacion Licorno BCN, al·lega que 
aquesta associació va obrir un club social de cànnabis abans de l‘aprovació d‘aquesta 
ordenança i que per tant, pot continuar realitzant l‘activitat en el seu emplaçament actual 
sense que s‘hagi d‘adaptar al que preveu aquesta nova ordenança, al·legant que la disposició 
transitòria no li és d‘aplicació. 
 
La Sra. Amina Omar Nieto, com a advocada del despatx Nieto&Povedano al·lega també que 
aquesta disposició transitòria no pot afectar als clubs socials de cànnabis ja existents i que cal 
millorar el redactat per evitar inseguretat jurídica i evitar una irretroactivitat no permesa per 
l‘ordenament jurídic. 
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S‘ha de tenir en compte que aquesta qüestió afecta al que es coneix com al problema de la 
retroactivitat de la normativa reglamentària, sobre la qual ja s‘ha pronunciat la jurisprudència i 
de la que podem citar ―(SSTS. 20-1-90 (LA LEY 53973-JF/0000), 24-1-00 (LA LEY 
3712/2000), 24-5-05 y 4-6-06) que sostiene que los principios de buena fe, seguridad jurídica 
e interdicción de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución, obligan a 
otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas 
situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse 
adoptado decisiones que afecten no sólo al presente, sino también al futuro condicionando 
éste, lo cual no sólo es legítimo hacerlo, sino que es lo que cabe esperar de eso que se ha 
dado en llamar la conducta del buen padre de familia. De aquí que lo que rotundamente no 
pueda aceptarse es que una norma, ni reglamentaria ni legal, produzca una brusca alteración 
en una situación regularmente constituida al amparo de una legislación anterior, 
desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente 
confiarse. Y por ello esos cambios sólo pueden admitirse cuando así lo imponga el interés 
público y, en todo caso, ofreciendo medios y tiempo razonable para replantear las situaciones 
individuales afectadas‖. 
 
El grau de retroactivitat de la nova normativa s‘ha d‘analitzar en les seves disposicions 
transitòries que han de buscar un equilibri raonable entre el respecte de les situacions 
preexistents dels particulars  i els interessos públics que busca  la nova regulació i en tot cas, 
hi ha els mecanismes legals per impugnar aquestes normes  si no s‘adeqüen a aquest 
equilibri. 
 
Per aquest motiu es procedeix a proposar un nou redactat de la disposició transitòria: 
 
―Els locals objecte d‘aquesta ordenança prèviament autoritzats per l‘Ajuntament i en 
funcionament, i els que hagin presentat els preceptius règims de comunicació i que resten 
suspesos per l‘acord del Ple de l‘Ajuntament de Mataró del dia 3 de juliol de 2014, en el 
supòsit que incompleixin les distàncies mínimes establertes a l‘article 4 de la present 
ordenança, podran continuar realitzant la seva activitat, però no s‘autoritzaran ni modificacions 
ni canvis de titularitat. 
 
Totes aquestes activitats s‘hauran d‘adaptar a  les condicions d‘exercici de la seva activitat  
que es preveuen aquesta Ordenança, a partir de l‘endemà de la seva entrada en vigor‖.  
 
 
En virtut de tot el que s‘acaba d‘exposar, vist el document 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, els articles 73.10 del Reglament orgànic municipal; els articles 
22, 49 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; els articles 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 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 A C O R D S : 
 
Primer.- Estimar parcialment els suggeriments presentats. El redactat de les parts afectades 
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, queda en els termes literals 
indicats en la part expositiva de la present resolució. 
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Segon.- Aprovar 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. 
 
Tercer.- Ordenar la publicació del text íntegre de la present Ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Quart.- Comunicar l‘adopció de l‘Acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la 
Direcció General de Governació de la Generalitat de Catalunya, d‘acord amb el que preveu 
l‘article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals i l‘article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de 
les bases del règim local. ― 

 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, comença la intervenció recordant les següents paraules de 

Javier Krahe, referint-se a les drogues: ―Legalitzaria totes les drogues. Aquest tema és una 

farsa. Estan prohibides, però és facilíssim adquirir totes les drogues en la clandestinitat. 

Segueixo sense entendre perquè no puc anar a la drogueria i dir: ―posi‘m drogues, si us plau‖, 

però amb control de qualitat. 

Assumeixo, com a meves, les paraules del finat Javier Krahe. El tema de les drogues és una 

pura farsa. El consum de cànnabis és una realitat a Catalunya, igual que el consum d‘altres 

substàncies, com el tabac i l‘alcohol. Però, mentre aquestes estan legalitzades, encara hi ha 

qui es resisteix a fer-ho amb el cànnabis, en una actitud més moralista, que no pas realista i 

aquí està el quid de la qüestió. 

Aquest reglament que avui ens presenta el govern, és un reglament ideològic en contra dels 

clubs del cànnabis. En l‘aprovació inicial vam donar el nostre vist i plau, entenent que era 

necessari tenir un reglament —és molt millor regular que prohibir— i confiàvem que, amb les 

al·legacions, acabaríem per tenir un bon reglament, i no pas aquest tan coercitiu i restrictiu. 

Fins ara, les polítiques relatives al cànnabis han estat principalment enfocades a la 

criminalització i persecució policial i judicial dels seus usuaris. La realitat demostra que 

aquestes polítiques han fracassat de forma rotunda arreu del món i entenem que és 

imprescindible un enfocament diferent, que hauria d‘anar encaminat a la reducció de riscos  i a 

la reducció dels danys ocasionats pel seu ús.  

La societat civil catalana s‘ha anat agrupant en un teixit associatiu on les associacions de 

persones consumidores d‘aquesta planta estan creixent de forma exponencial i necessiten i 

mereixen un reconeixement i una protecció dels seus drets i interessos per part de les 

administracions públiques.  
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S‘ha demostrat que aquestes societats sense ànim de lucre estan servint per reduir la 

delinqüència, per produir llocs de treball i ingressos a l‘Estat i per dur a terme programes de 

reducció de riscos dirigits directament al consumidors de cànnabis. 

En el preàmbul de l‘ordenança que avui se‘ns presenta se li reconeixen a aquests clubs la 

seva capacitat de, i cito textualment: ―reduir danys associats al mercat clandestí i a 

determinats usos del cànnabis, a l‘hora que la regulació de les bones pràctiques portades a 

terme per aquests clubs, permet conèixer millor la realitat del fenomen, accedir a la població 

usuària de drogues per establir mètodes de detecció precoç, evitar el contacte del consumidor 

amb el mercat negre i amb altres drogues il·lícites, possibilita conèixer la composició, la 

potència i l‘adulteració de la planta i els seus derivats, etc., etc.‖ 

Aquest preàmbul podria induir-nos a pensar que l‘objectiu principal és atorgar seguretat 

jurídica als clubs, per una banda, reconèixer-los la seva capacitat per reduir riscos relacionats 

amb el consum i no entorpir la seva labor, però no és així. En el desenvolupament del seu 

reglament, l‘ordenança acaba convertint-se en un corsé que dificulta la implantació d‘aquests 

clubs i la seva capacitat de maniobra.  

Aquesta és una ordenança amb clar perfil moral, que pretén que sigui molt difícil obrir 

establiments d‘aquestes característiques a Mataró, perquè els seus autors encara tenen 

prejudicis amb el consum i la comercialització d‘aquest tipus d‘estupefaents.  

El que sobta d‘aquesta ordenança, elaborada per CIU en el mandat anterior a imatge i 

versemblança d‘ordenances similars aprovades per ajuntaments del seu color polític, és que 

el PSC no aporti el seu perfil progressista i digui la seva. Això pot ser per dos motius: o no se 

l‘han llegit, o el perfil progressista va quedar aparcat i oblidat en algun calaix el dia en que es 

va signar l‘acord de govern amb CIU.  

Algunes de les al·legacions presentades pels grups municipals són coincidents, com el tema 

de les distàncies, per exemple. En aquest aspecte, observem clarament aquest intent 

d‘obstaculitzar al màxim la implantació dels clubs de cànnabis.  

Sense entrar en qüestions jurídiques, com les que al·lega un bufet d‘advocats en les seves 

al·legacions, quan parla de la falta de motivació de l‘ordenança, dient que el deure de 

l‘Administració Pública és la de motivar els seus actes i que, en aquest cas, no estan 

justificats, sorprèn el règim de distàncies imposat respecte, per exemple, centres educatius i 

de salut, que és de 300 metres, quan hi ha estancs que venen paquets de cigarretes impresos 

amb un rotund ―el tabac mata‖ i que es venen a escassos 50 metres d‘un gran centre de salut 

com el del Camí del Mig.  
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No sembla de rebut tampoc, que la justificació per establir 500 metres entre clubs sigui la de 

no causar molèsties als veïns, quan la pròpia Regidora ens ha reconegut que no han tingut 

cap tipus d‘incident amb aquest tipus d‘establiments. Encara és més sorprenent que 

s‘estableixi una distància de 150 metres entre els clubs de cànnabis i altres centres destinats 

a activitats recreatives sense la més mínima justificació.  

Amb tot això, sembla evident que la implantació d‘aquest clubs quedarà reservada, en el millor 

dels casos, a indrets perifèrics, lluny de qualsevol indici de vida humana. Sembla clara, a més, 

la voluntat d‘impedir l‘exercici del dret d‘associació d‘aquest tipus d‘establiments, constituent 

un greuge comparatiu vers altres associacions sense ànim de lucre que estan o puguin estar 

instal·lades a la nostra ciutat i que tenen unes condicions molt més favorables per la seva 

implantació. I per reblar el clau, el regim sancionador, que és específic per aquest tipus 

d‘establiments, és desproporcionat. Per exemple, una falta lleu es podrà sancionar fins amb 

750 euros, que és el sou mensual de molts treballadors i treballadores d‘aquest país.  

Tampoc acabem d‘entendre altres qüestions, com per exemple, que no es pugui consumir 

alcohol dins el club, que no es pugui fer publicitat dels locals; que no vol dir fer apologia del 

consum. Tampoc compartim la limitació de l‘aforament a 100 persones, sense tenir en compte 

el metres quadrats del local; una altra mesura clarament discriminatòria respecte altres 

activitats. Tot i ser un club privat, no podran posar, per exemple, una taula per jugar a ping-

pong o a billar o un futbolí o una màquina de videojocs. Tot i ser un club privat amb accés 

només per majors de 18 anys, els obliguen a establir uns horaris molt curts de 8 hores diàries 

de funcionament, com a màxim. Parlem aquí d‘horaris tutelats, com si parléssim de criatures. 

Tot plegat, una normativa que neix d‘una opció política conservadora a la que donarà suport, 

segurament, un PSC que, d‘estar a l‘oposició,  hauria fet al·legacions. Estic completament 

convençut que si el PSC donés llibertat de vot en aquesta aprovació, més d‘un/a regidor/a la 

votarien en contra. Per acabar, dir-li al Sr. Alcalde que, tot i que el seu vaixell fa poc que ha 

sortit del port, el seu rumb comença a virar perillosament cap a estribord, és a dir, cap a la 

dreta. Òbviament, votarem en contra d‘aquest reglament. 

 

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

que, des que es va portar a aprovació l‘ordenança inicial al ple municipal, s‘han pogut sentir i 

llegir declaracions d‘altres grups municipals dient que aquesta ordenança el que feia era 

prohibir els clubs socials de cànnabis, quan això és fals.  
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El que es fa amb aquesta ordenança, que nosaltres creiem que és necessària, és posar unes 

normes de funcionament i regulació pels clubs d‘aquestes característiques que tinguem al 

nostre terme municipal. Crec que és necessari que hi hagi una regulació sobre tot tipus 

d‘establiments a la nostra ciutat i aquest cas no pot ser una excepció.  

Crec que l‘ordenança recull coses vitals com, per exemple, que h i hagi unes normes de 

funcionament que siguin supervisades per l‘Administració Local. L‘Administració Local ha de 

saber què es fa i com es fan les coses en aquest tipus de clubs socials.  

També compartim que hi hagi unes distàncies mínimes entre aquests locals i els centres de 

salut, educatius i altres locals de la mateixa activitat. Compartim que es garanteixi una bona 

convivència amb l‘entorn i els veïns en temes com la seguretat i la salubritat. Compartim que 

aquest tipus d‘activitats només les puguin dur a terme associacions d‘aquestes 

característiques que estiguin degudament inscrites en el Registre d‘Associacions. 

En cap moment es diu a l‘ordenança que es prohibeixi l‘activitat, el que es fa és regular-la. 

Nosaltres li donarem suport per tal que els nous clubs que vulguin instaurar-se a la nostra 

ciutat, ho puguin fer ajustant-se a la nova normativa i els ja existent s‘hi puguin adequar.  

  

 
 

 

 

El senyor Juli Cuéllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de la Candidatura d‘Unitat 

Popular, es qüestiona l‘oportunitat i la idoneïtat d‘aquesta ordenança. 

Des de la CUP pensem que hi ha una falta de motivació en aquesta ordenança. De fet, ens 

trobem amb una realitat d‘uns clubs socials de cànnabis —que en són 7 a Mataró— dels quals 

tenim constància, perquè així ens ho ha fet saber la regidora Sra. Calpe i la Policia Local, que 

no creen enrenou i on no hi ha conflictes. Per tant, ens sobta aquesta urgència en regular una 

activitat que no genera conflicte. Són una gent que es comporta adequadament, que no crea 

enrenou amb els veïns, fet que contrasta amb moltes situacions que es produeixen a la nostra 

ciutat que sí requereixen un tracte més escrupolós per part del govern. Em refereixo, per 

exemple, a les activitats de molts bars de la nostra ciutat que sí fan que soroll i que sí que 

promouen l‘alcoholisme. És aquesta falta de motivació la que ens fa creure que no és 

oportuna. 
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Aquí s‘està vulnerant el dret a la lliure associació i s‘impedeix el desenvolupament de l‘activitat 

d‘aquestes associacions, legalment constituïdes. Aquesta ordenança regula restrictivament les 

funcions que legalment els són atribuïdes. 

Les 13 al·legacions que hem prsentat han estat refusades pel govern. El govern ens diu que 

cal protegir els menors, que cal collir-se als criteris del Departament de Salut de la Generalitat,  

que hi ha una sentència del Tribunal Superior que impedeix  l‘autocultiu de cànnabis i s‘aferra 

a les ordenances punitives que ja estan en vigor a municipis de signe convergent, com poden 

ser, Girona o Sitges. Ara, sembla ser que Mataró s‘hauria d‘emmirallar a aquests models.  

S‘estan regulant de manera molt restrictiva les distàncies, es prohibeix l‘autocultiu, es 

prohibeixen les activitats recreatives o lúdiques en quests clubs, s‘etiqueta la gent que hi pugui 

anar sota el concepte de que ―la gent que hi va, ha de ser consumidora‖, cosa que a mi em 

sobta. A l‘hora, es registra la població d‘una manera molt curosa, fins el punt de dir que no es 

pot estar inscrit en dos clubs a l‘hora. Es prohibeix, també, el consum de begudes 

alcohòliques, així com, la publicitat de les associacions. 

Aquesta ordenança estableix un model restrictiu i repressiu i respon a una mentalitat 

conservadora, que és la del govern de CIU. Per altra banda, ens sobta que els companys del 

PSC s‘apuntin a aquesta moralitat amb aquesta doble moral. Ens sobte perquè vostès no 

paren de protegir menors però no els preocupa que en mig de La Riera hi hagi un casino que, 

fins fa poc temps, tenia atraccions per menors d‘edat a l‘entrada. A vostès no els preocupen 

els conflictes que hi ha al voltant de tants bars a la nostra ciutat on es promou, entre d‘altres 

coses, l‘alcoholisme.  

Nosaltres entenem que, si hem de regular, fem-ho, però amb una mentalitat lliberal que vostès 

no tenen. Vostès només entenen la liberalitat en termes econòmics, però quan parlem de 

drets i llibertats, d‘això se n‘obliden.  Amb aquesta ordenança, vostès defugen el debat de fons 

i no volen qüestionar el marc jurídic absurd que regula el tema dels estupefaents. La pitjor 

realitat de la drogoaddicció a la nostra ciutat és que aquesta ordenança seguirà mantenint el 

mercat negre i el narcotràfic i reproduirà i alimentarà les activitats il·lícites, el frau fiscal i la 

violència. Aquesta ordenança obvia la realitat i no dona vies de resolució. Amb això Mataró 

perd una oportunitat d‘establir un model nou, obert, transparent i capdavanter en la regulació 

del consum d‘aquestes substàncies.  

El nostre vot serà negatiu perquè aquesta ordenança, no només és innecessària, sinó que 

també es demostrarà que és inútil. Cal avançar cap a un plantejament de legalització en el 

qual l‘Administració controli, tant la producció, com la distribució i la venda, com fan altres 

ciutats i països amb una mentalitat molt més oberta que la seva. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca Ferrando, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía, explica que, pel fet que la tramitació d‘aquesta ordenança es va iniciar al 

mandat passat i el seu grup municipal no formava part del ple de l‘Ajuntament, han entrat en el 

període d‘al·legacions molt al final del procés.  

Un cop analitzada l‘ordenança, hi estem a favor, en el sentit que creiem que cadascú té el seu 

marc competencial. Creiem que el marc competencial de l‘ordenança no és la legalització 

d‘aquests estupefaents. Nosaltres estem a favor de la regularització del cànnabis i ho hem 

reiterat en diverses ocasions en el Parlament de Catalunya. És positiu que l‘ordenança 

s‘entronqui dins els diferents elements jurídics de les normes de sanitat de la Generalitat i del 

Codi Penal, i estem a favor de que l‘ordenança transposi aquest marc normatiu. 

Aquesta és una ordenança prohibicionista que prové del mandat anterior, un mandat fosc, un 

mandat gestionat per les forces més conservadores de la ciutat. Tots estaríem d‘acord en que 

cal separar aquestes activitats dels centres educatius i altres centres, però aquest matí he 

estat mesurant distàncies, juntament amb l‘enginyer encarregat de les llicències, i resulta 

al·lucinant. Les primeres llicències seran molt difícils d‘aconseguir, i a partir de la segona o 

tercera llicència que es demani serà pràcticament impossible trobar un local adequat a la 

normativa. Això està fet expressament, és la voluntat política d‘unes regidores que tenia CIU, 

que són d‘una línia ultraconservadora.  

Ens hagués agradat que el PSC hagués intentat polir aquesta ordenança i defensar els 

mateixos plantejaments, però amb unes distàncies diferents. Per exemple, es poden establir 

150 metres, en lloc de 300 metres, perquè l‘efecte és el mateix. Creiem que això és una 

excusa per poder prohibir. A més, hi ha normes que són impossibles de complir. El fet que 

una persona que no sigui soci no pugui entrar ni a la recepció de l‘associació em fa preguntar-

me: com es pot fer algú soci d‘un club de cànnabis si no pot entrar per la porta? Es fan 

normes que no es poden complir  per intentar recaptar amb les multes, que al final sembla que 

es sempre l‘objectiu de l‘Administració. 

Tenim ganes de votar que no però, com que es tracta d‘una norma, el final ens abstindrem. 

A nosaltres ens sobta que el PSC hagi entrat en aquest joc. Hom és el que és però, a més, ho 

ha de demostrar. Només calia agafar la mateixa ordenança i fer-la una mica més tolerant, 

ajustant, per exemple, les distàncies. En aquests moments es ven haixix a 25 metres del 

Miquel Biada i a menys de 25 metres del Freta, també. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no ha entès la pregunta que li 

volia fer el Sr. Ferrando. La normativa respon a una qüestió de salut pública que ja s‘ha tractat 

en altres organismes superiors a l‘Ajuntament de Mataró. Per suposat, la policia de Mataró i 

altres cossos de seguretat persegueixen aquest tipus d‘activitats al carrer. 

 
 

 

 

La senyora Anna Maria Caballero, regidora del grup municipal VOLEMataró, expressa el vot 

negatiu del seu grup municipal respecte a aquesta ordenança. En ella no trobem conceptes 

que parlin de la llibertat associativa i, a més a més, contravé la Constitució Espanyola, que és 

de rang superior. En l‘article 22 de la Constitució es recull el dret fonamental d‘associació. 

L‘ordenança tampoc recull els drets de les persones i dels usuaris ni es garanteixen les 

llibertats de les persones. A l‘hora, estigmatitza els clubs pel fet de ser de cànnabis. 

Reconeguem que hi ha una realitat social. Creiem que aquesta ordenança és restrictiva, 

controladora, repressiva i sancionadora. 

Ens posicionem a favor de la regulació del consum i la venda del cànnabis, en contraposició a 

aquest marcatge, aquest estigmatisme i la prohibició, ja que aquests no garanteixen ni un bon 

ús, ni un control. L‘ús del cànnabis no és només lúdic, també té importants usos medicinals. 

En el preàmbul es justifica aquesta regulació en el punt primer i es fa evident una 

criminalització prèvia en tant aquestes associacions, ja inscrites en el Registre d‘Associacions 

del Departament de Justícia, en el moment de sol·licitar l‘alta de l‘Ajuntament ja estarien lliures 

de tota sospita perquè haurien passat els corresponents filtres. I vostès diuen: ―així, per una 

banda, pot servir per evitar que l‘aparença d‘associacions d‘usuaris legalment constituïdes 

implantin a la ciutat iniciatives que no representin uns criteris de bones pràctiques", per tant, 

vostès estan criminalitzant. 

VOLEMataró, en relació a la anàlisi que ha fet el govern i a les continuades i sistemàtiques 

desestimacions de les al·legacions presentades pels grups municipals CUP i Iniciativa i altres 

persones i associacions, hem de dir que les distàncies que s‘estableixen són exageradament 

grans i les agafen de la resolució parlamentària SLT 32/2015, del 15 de gener, que els recordo 

que només són recomanacions, és a dir, que no es tracta d‘una llei o d‘una norma jurídica.  

També justifiquen vostès aquestes distàncies per tal d‘evitar el consum de joves i adolescents 

per protegir-los de qualsevol producte o servei que pugui crear dependència física o psíquica. 

Això és un greuge comparatiu perquè a la nostra societat hi ha drogues molt més dures que 
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són legals i que formen part de la nostra cultura i estan contínuament a l‘abast de la mirada de 

tots els joves i adolescents. Una altra justificació d‘aquestes distàncies es la d‘evitar molèsties 

als veïns i en el  temps que fa que estan ubicades i funcionant aquests establiments, quantes 

queixes veïnals han rebut? O quants informes policials hi ha hagut? Cap, ni un. Són tan 

discrets els usuaris d‘aquests locals que els veïns de vegades ni tan sols coneixen la seva 

existència. Certes restriccions també les justifiquen vostès per motius de seguretat i de salut 

pública. No hi ha cap informe de la Policia Local ni del cos de Mossos d‘Esquadra al respecte. 

Hi ha altres locals que causen més inseguretat a Mataró i no tenen tantes restriccions.  

Quant als motius de salut pública, aquests clubs garanteixen que la substància no està 

adulterada i són un fre al tràfic de drogues il·legals. 

També diuen vostès que el cultiu no es pot fer al mateix local, llavors, on s‘ha de cultivar?  

És en aquest punt on s‘evidencia la necessitat d‘anar més enllà en la legislació de la compra i 

venda del cànnabis perquè es garanteixi la qualitat i la salubritat del mateix. 

Respecte la limitació d‘accés, encara es fa més palesa la vulneració de drets fonamentals de 

lliure associació, perquè el govern pretén controlar el funcionament intern. Que passarà amb 

aquella persona que vulgui començar un tractament amb cànnabis amb finalitats 

terapèutiques? Què passarà amb aquell consumidor de cànnabis que ha d‘anar acompanyat 

perquè necessita assistència? Com es demostra que una persona és consumidora de 

cànnabis? Quins són aquests controls? No es pot ser soci d‘un altre club de cànnabis? On 

queda la llibertat de la persona? Contravé l‘article 22 de de la Constitució, el Dret de 

l‘Associació. Respecte al període de carència, una persona ha d‘esperar 15 dies per ser 

admesa? Estimem les al·legacions presentades al punt 5, perquè la seva base està a la 

doctrina jurisprudencial de l‘autoconsum, que fixa el criteri per poder parlar d‘autoconsum, i 

que aquest ha de ser pel consum immediat. Cada soci ha de ser avalat per un membre de 

l‘associació. Això és una secta? Què vol dir avalar? Si ningú et coneix, com poden respondre 

per tu? Només es podrà vendre aigua i refrescos. No poden tenir una màquina expenedora, 

com a qualsevol associació? No tenen dret a menjar res? 

L‘alcohol crea addicció, genera violènc ia i escenes desagradables al carrer a les que, per 

desgràcia, hi estem tots acostumats. Hi ha grups de persones que es situen als mateixos llocs 

de forma continuada. Per altra banda, el tabac mata i les dues són drogues legals, es poden 

consumir en llocs públics a la vista dels nens i els establiment on es venen no tenen aquestes 

mesures tan restrictives. Vivim en una societat on ens agrada jugar a la doble moral?.  
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La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, insisteix en la 

falta d‘informes policials i l‘absència d‘aldarulls relacionats amb aquests tipus de clubs. 

En aquests clubs es reben visites de la policia, amb qui s‘estableix una relació cordial i de 

col·laboració. Els socis estan identificats. Per altre banda, es facilita el consum controlat, 

s‘evita el consum i el tràfic al carrer, evitant conflictes i l‘anomenat ―menudeo‖.  

No entenem perquè el govern vol trencar l‘article 22 de la Constitució, que permet a la 

ciutadania participar de les associacions que desitgi, ja que és un dret fonamental. 

Aquesta ordenança que volen aprovar no ha comptat amb la participació dels clubs, ni dels 

col·lectius, ni dels consumidors i, de cap manera, respon a la realitat social que vivim a 

Catalunya en ple segle XXI. Els ciutadans no estan per la labor que se‘ls vulnerin els drets 

fonamentals de llibertat personal i el d‘associacionisme d‘una manera tan impune com s‘està 

fent aquí. Les persones esperen del seu govern local transparència, comunicació, informació i 

seguretat, a més de cohesió social, respecte i pluralitat, virtuts que no es veuen reflectides en 

aquesta ordenança. Ara es practica el provisionisme que es va fent des de fa dos segles. Les 

associacions cannàbiques fa 30 anys que porten a terme una lluita consensuada amb 

diferents actors socials. 

 
 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d‘ERC-MÉS, recorda que el 

seu grup municipal ha plantejat històricament la regularització de la producció i el consum de 

cànnabis. Nosaltres estem convençuts que amb la legalització d‘aquesta substància permetria 

afavorir-ne el control i limitar el tràfic i les associacions criminals que s‘hi relacionen. 

Som plenament conscients que això s‘escapa de les possibilitats d‘un Ajuntament que es veu 

amb la necessitat d‘afrontar la regulació dels clubs cànnabics en un entorn de forta pressió 

judicial i policial i atrapat en una normativa plena de contradiccions: el consum no és il·legal, 

però el tràfic està prohibit, no és permès estar en possessió de cànnabis, als clubs sí es pot 

consumir, els clubs han de fer la producció per l‘autoconsum estimat que declarin els seus 

usuaris. Les línies dels límits del que poden fer i del que no poden fer són tan fines que hi ha 

freqüents intervencions de plantacions amb imputats. 

En la nostra opinió, cal aplicar el sentit comú per no convertir els consumidors en infractors i 

evitar que aquestes persones es vegin empeses a entrar en mercats submergits i contactar 
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amb el món de la marginalitat. De fet, els clubs socials de cànnabis, tal i com es defineixen a 

la pròpia ordenança, són associacions sense ànim de lucre que s‘abasteixen i distribueixen 

cànnabis entre els seus propis associats, consumidors terapèutics o lúdics, tots majors d‘edat, 

en un àmbit privat, reduint danys associats al mercat clandestí i determinats usos del 

cànnabis. Tot i l‘afany de regulació de l‘activitat, tenim dubtes de si és possible limitar les 

activitats recollides en els estatuts d‘una associació, que poden variar segons cada projecte. 

Tampoc pensem que sigui possible arribar a creuar les dades de diferents associacions, 

limitant els drets associacionistes de les persones. 

Aquesta és una ordenança treballada pel govern anterior de CIU, que nosaltres no hem tingut 

oportunitat de treballar per raons obvies, que ja ve acabada en aquest ple i que ens limitarem 

a valorar. Del repàs de les al·legacions i el resultat final, després de l‘estimació d‘una part de 

les mateixes, i comparant aquesta ordenança amb les d‘altres poblacions, la revisió de les 

normatives agafades com a model relatives a la Llei de Mesures Sanitàries en front del 

tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament i publicitat dels productes del tabac, les 

disposicions relatives als clubs privats de fumadors, així com també les disposicions 

orientatives del Departament de Salut de la Generalitat, la impressió general de la lectura de 

tot plegat és que l‘ordenança obtinguda ha resultat excessivament restrictiva, amb la inclusió 

de tots els criteris, sense excepció que, com a orientació, dona el Departament de salut, amb 

un règim sancionador molt sever i sense establir cap mecanisme de col·laboració eficaç entre 

Administració i associacions d‘usuaris pel que respecte al manual de bones pràctiques i els 

protocols necessaris per la convivència.  

Creiem que és una norma d‘un govern excessivament conservador i, en conseqüència, el 

nostre posicionament serà contrari. 

 

 
 

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

recorda que l‘àmbit competencial de l‘Ajuntament no permet, aprofitant portar l‘ordenança 

reguladora d‘aquesta activitat al ple, el debat sobre quines drogues són legals i quines no, o si 

l‘alcohol és una droga pitjor que el cànnabis, perquè aquesta no és competència de 

l‘Ajuntament. Tenim l‘obligació de regular una activitat que s‘està portant a terme a la nostra 

ciutat i el motiu d‘aquesta ordenança no és perquè aquests clubs hagin generat cap conflicte o 

molèstia.  
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El motiu de l‘ordenança és regular. A vostès els sembla lògic que un menor de 18 anys no 

pugui entrar en un bar i comprar-se una cervesa o treure un paquet d‘una màquina de tabac i, 

en canvi, no hi hagi cap norma que li impedeixi a un menor ser soci d‘un club d‘aquest tipus i 

ser consumidor habitual de cànnabis? No creuen que mereix una regulació? No creuen que 

mereix una regulació poder determinar que en aquests clubs només es pugui portar a terme 

aquesta activitat, quan l‘objecte social és precisament ser un club de fumadors de cànnabis? 

No és un bar on es pugui, a més a més, fumar cànnabis, no és una activitat recreativa on, a 

més a més, s‘hi pugui fumar cànnabis, son clubs socials de fumadors de cànnabis.  

Respecte a si l‘ordenança és restrictiva, o no, no és el govern del Sr. Bote qui no ha polit 

l‘ordenança. Aquesta ordenança es va aprovar provisionalment amb els vots a favor del PSC 

de l‘anterior legislatura. Però, si volen aprofitar el tema de l‘ordenança per atacar al Partit 

Socialista actual, estan en el seu dret. 

Crec que és necessari que assumim aquesta necessitat reguladora i que l‗ordenança, que ha 

estat redactada i revisades les al·legacions pel servei, tant de Consum i Salut de l‘Ajuntament, 

com pel servei de Llicències i el servei de policia de la ciutat de Mataró, obeeix, no a unes 

directrius polítiques, sinó a una realitat que ells, com a serveis municipals, viuen cada dia.  

 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, comenta que els Convergents tenen el vici de carregar sobre les 

esquenes dels tècnics totes les qüestions que són polítiques. Això no es fa. 

Aquesta és una decisió política, perquè si haguéssim estat al govern nosaltres hauríem fet un 

reglament molt diferent i no tan restrictiu. Per tant, no carreguin les culpes de les seves 

decisions sobre els tècnics de la casa.  

Sra. Calpe, no cal que faci demagògia perquè ningú ha dit que un menor pugui entrar a un 

club de cànnabis. Nosaltres hem dit que és millor regular que no pas prohibir. Queda molt clar 

que s‘ha de regular, el que passa és que vostès no han regulat, vostès fan una norma 

restrictiva que, pràcticament, va encaminada a fer impossible la instal·lació de nous clubs. 
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El senyor Juli Cuéllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de la Candidatura d‘Unitat 

Popular, lamenta les paraules de la Sra. Calpe. Això no és una qüestió tècnica, sinó, 

ideològica; per la qual cosa vostès han fet una ordenança d‘acord amb els seus paràmetres 

ideològics. Ens presenten una ordenança, que en el seu text original els delatava, i que deia: 

―Aquesta ordenança possibilita l ‘establiment d‘un model restrictiu‖, tal con sona. Únicament 

una esmena introduïda pels companys d‘Iniciativa ho va deixar en un: ―model adequat‖, que 

és un concepte una mica ambigu.  

El punt de partida és que vostès volien una ordenança restrictiva perquè, ideològicament, a 

vostès el fet que hi pugui haver persones que consumeixin haixix els sembla malament. Diguin 

clarament que estan en contra d‘aquest consum i no hi haurà cap problema. Vostès tenen un 

model restrictiu, conservador i que respon a un model de doble moral, perquè saben que si no 

garanteixen el desenvolupament d‘aquests clubs, la realitat serà que ens ho trobarem al carrer 

en format mercat negre, associat a la repressió policial i a la criminalització dels consumidors.  

Abordem aquest tema amb el rigor que es mereix i no amb una ordenança que el que fa és 

prohibir, implícitament, el consum normalitzat d‘aquestes substàncies. 

Hi ha models que són progressistes com, per exemple, el model d‘Uruguai on s‘ha regulat el 

consum del cànnabis d‘una manera en que l‘Estat controla la distribució, la venda i el consum 

en condicions que garanteixen als usuaris que les substàncies no estan adulterades. Això sí 

que és garantir la salubritat pública i no el que tenim ara mateix als carrers de Mataró. 

Votarem en contra i, a més, farem campanya activa de denuncia al carrer perquè quedi clar 

quina és la postura retrògrada que ha defensat el govern de PSC i el de CIU.  

 
 

 

 

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

remarca que, com a mínim, hi ha tres grups municipals a la sala de plens que no ha pogut fer 

al·legacions a aquesta norma. No se si els grups que s‘han incorporat de nou han tingut temps 

de presentar les seves al·legacions, Sra. Calpe. Jo no se quines implicacions pot tenir això. 

Ens sembla que ara no cal divagar si això és bo, dolent o regular. Recordo que quan jo era 

petit era normal que, en els esdeveniments familiars, els nens menors de 12 anys fumessin, o 

que molts diumenges al matí, a casa meva, es mengessin ―torrijas‖ amb vi i sucre, coses que 

ara a ningú se li acudirà fer-les. Llavors també era normal que clubs esportius estiguessin 

subvencionats per marques de begudes alcohòliques i ara ningú no ho faria. D‘igual manera, 
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abans es podia veure publicitat del tabac a qualsevol esdeveniment esportiu i ara ningú 

tampoc no ho faria, de la mateixa manera que abans es podia fumar als bars i ara ja no es 

tornaria enrere. La norma ens sembla bé i recordo que el nostre grup havia presentat alguna 

iniciativa perquè no estava bé que hi haguessin botigues de grow shop al costat d‘un parc on 

hi havia desenes de nens jugant. Nosaltres entenem que s‘ha de regular això perquè no es 

converteixi en el negoci privat d‘algú.  

El nostre grup municipal donarà suport a aquesta ordenança. A Holanda hi ha hagut governs 

conservadors, amb el suport de forces de l‘ultradreta, i no han il·legalitzat la droga. De tota 

manera, donat que hi ha tres grups que no han pogut presentar al·legacions, demanaríem que 

se‘ls permetés presentar-ne. 

 
 

 

 

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

la Ciudadanía, expressa, per al·lusions, que és cert que hi ha dretes a Europa que són liberals 

i altres dretes que no ho són. Cada país té la seva tradició.  

Portem una estona intervenint els partits i qui no intervé és el PSC. Es que no té opinió?  

M‘agradaria que el PSC, des de la seva posició, parles a favor de l‘ordenança i de totes les 

mesures restrictives per veure si em poden convèncer i per veure fins a quin punt és lliberal. 

Vostès aprovaran aquesta ordenança però crec que estaria bé que poguessin presentar 

al·legacions els partits que no ho han pogut fer, perquè crec que es pot millorar molt. 

 
 
 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, li fa l‘incís al Sr. Ferrando que aquí s‘està parlant 

sobre l‘ordenança i no sobre la tendència política del seu partit. Precisament, és el seu partit el 

que ha sortit als mitjans perquè hi ha persones que entenen que són de dretes i n‘hi ha que 

entenen que són d‘esquerres. El meu partit no té res a veure amb el contingut de l‘ordenança, 

que ha estat expressada, en representació del govern, per la Sra. Calpe 
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La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, li explica a la 

Sra. Calpe que els polít ics han de ser valents i treballar les dificultats i situacions i mai mirar 

cap un altre banda. El que vostès estan fent és negar una realitat, facilitant i potenciant la 

discriminació i el consum de cànnabis al carrer sense cap tipus de control ni límit, el tràfic i la 

il·legalitat, a més de  trepitjar drets fonamentals. Els falta valor.  

Des de VOLEMataró estem a favor d‘una ordenança que tingui en compte les experiències 

d‘altres poblacions i els drets dels consumidor, valorant les experiències recollides per la 

política experta en aquests temes, els tècnics i les associacions, que han elaborat altres 

ordenances amb èxit. A Arizona i als Estats Units també està permesa la venda de cànnabis. 

Insta al Sr. David Bote a recuperar el respecte i els principis que vostè representa, sobretot, 

els dels seus pares i els seus avis; principis de llibertat personal i de caire progressista. 

Potser, el que necessita aquest govern és una mica més d‘alegria i no reprimir tant. Regulació, 

sí, ordre, també, però més responsabilitat social i molta més llibertat. 

 
 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, li comenta a la Sra. Morón que l‘altre dia, 

després del ple, li van demanar algunes persones que pel bé de la institució es referissin entre 

els assistents com a Sr. Regidor, Sr. Alcalde, o amb el corresponent cognom. Per tant, li 

demano que així es dirigeixi a la meva persona. 

En referència al comentari del Sr. Lopez, m‘agradaria saber si el Sr. Secretari té alguna cosa a 

dir relativa a la falta d‘oportunitat de participar dels tres grups municipals. 

 

 

 

El Senyor Secretari explica que no hi ha cap norma que prevegi aquesta situació. No hi ha cap 

norma que faci exigible tornar a iniciar tota la tramitació d‘una ordenança en aquestes 

circumstàncies. No escapa a ningú que al Parlament, quan acaba un mandat legislatiu, els 

projectes de llei que no s‘han enllestit decauen i s‘han de tornar a reiniciar, però en l‘àmbit 

municipal aquest tema no està previst a la llei i, a més, no conec cap resolució als tribunals 

relativa a aquest tema. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, en referència al comentari del Sr. Secretari, 

expressa que en la part expositiva no només han estat els grups municipals qui han fet 

aportacions i al·legacions a l‘ordenança, sinó que hi ha hagut com a mínim tres persones 

alienes als partits polítics que han contribuït a la norma. 

 
 
 

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

indica que el seu grup municipal mantindrà el seu suport a aquesta norma. No obstant això, 

volem dir que si els grups que s‘han manifestat en contra d‘aquesta ordenança fan alguna 

proposta que sigui raonable, també ens reservem el dret de donar-li suport. 

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2) i corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (1). 

Vots en contra: 10,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal VOLEMataró (3), corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i   

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 

2  -  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L‘ANY 2016 

 

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

 

―Vist l‘Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888 de 9  de juny de 
2015, del departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
s‘estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l‘any 2016.  
 

Atès que d‘acord amb l‘article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de festivitats local 
és competència del Ple. 
 
En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l‘Ajuntament PLE l‘adopció dels 
següents acords : 
 
Primer.-  Proposar al Departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com 

a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a l‘any 2016, les 
següents : 
 
 27 de juliol 2016,  dimecres festa major de Les Santes. 

 28 de juliol 2016,  dijous festa major de Les Santes. 
 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament d‘Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a 

Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la Direcció de 
Promoció Econòmica de l‘ajuntament de Mataró per al seu coneixement i publicació als 
mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.‖ 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l‘ordre del dia núm. 3 i 4 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 

 

 

 

 



 37 

3  - RATIFICAR DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 5741/2015 DE 17 DE 

JULIOL, DE NOMENAMENT PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE L‘EPE 

MATARÓ AUDIOVISUAL. 

 

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

ratificar el següent Decret: 

 

“DECRET 

5741/2015 de 17 de juliol 

Assumpte: Nomenament President i Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En data 13 de juny de 2015  s’ha constituït el nou Ajuntament de Mataró, i amb data 15 de juny 
de 2015 l’alcalde va dictar el Decret núm. 4920/2015, pel qual es va atribuir competències a 
favor de regidors delegats. En aquest decret va delegar a favor del Sr. Joaquim Fernàndez i 
Oller les competències en matèria de Cultura i Participació Ciutadana,  i  del Sr. Juan Carlos 
Jerez Antequera les competències en matèiria de Serveis Centrals.  
 
Segons els Estatuts aprovats, els òrgans de govern, de gestió i de control de Mataró 
Audiovisual són la Presidència, la Vicepresidència, el Consell d’Administració i la Gerència.  
 
En el Títol segon dels Estatuts, s’estableix: 
 
Article 7.-La Presidència  
 
El President de l'entitat Mataró Audiovisual serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o bé el 
membre del Ple de l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat haurà d’ésser nomenat 
mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’ Ajuntament.  
 
 
Article 8.- La Vicepresidència  
 
1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions 
en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular.  
 
2. L’Alcalde de Mataró, mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratif icat pel Ple de l’Ajuntament, 
nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència entre els regidors que siguin 
membres, alhora, del Consell d’Administració.  
 
Considerada la necessitat de nomenar nova Presidència i Vicepresidència de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual.  
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En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent, RESOLC :  

 
Primer.- Nomenar President de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual el senyor 
Joaquim Fernàndez i Oller, que compleix el requisit de ser membre del Ple de l’Ajuntament.  
 
Segon. - Nomenar Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual  el 
senyor Juan Carlos Jerez Antequera, que compleix el requisit de ser regidor i membre del 
Consell d’Administració. 
 
Tercer.-  Ratificar el present decret en el proper Ple Municipal que es celebri. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4). 

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del grup municipal 

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

Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

municipal VOLEMataró (3),  corresponent als membres del grup 

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

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).  

 

 

4 -  MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES 

DEL CONSELL D‘ADMINISTRACIÓ DE L‘EPE MATARÓ AUDIOVISUAL  

        

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

la proposta següent: 
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―Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l‘adopció dels acords que 
configuraran l‘organització municipal en aquest mandat.  
 

L‘entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell 
d‘Administració assumirà el govern, l‘alta direcció i la determinació de les línies d‘actuació de 
l‘entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, que seran el 
President de l‘entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de l‘Ajuntament de Mataró; el 
President  és l‘Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de nomenar-se seguint la proporcionalitat 
establerta per les Comissions Informatives. Tanmateix la impossibilitat d‘adjudicar 
proporcionalment els llocs de vocals degut a la presència de 9 grups municipals  amb diversa 
representació, obliga a designar als representants dels grups polítics de l‘ajuntament de 
Mataró al Consell d‘Administració de Mataró Audiovisual deixant sense representació als 
grups polítics de PxC i d‘ICV-EUIA.  En aquest sentit la composició de representants dels 
grups municipals, representant el principi de proporcionalitat seria: : 2 PSC,  2 CiU,  1 ERC,  1 
C‘s,  1 VOLEMataró, 1 PP i 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de 
representació dels seus membres d‘acord amb la proporcionalitat anterior. 
 
D‘altra banda, la voluntat del govern és la de què tots els grups polítics del Consistori puguin 
participar amb veu i vot en l‘òrgan de govern de l‘entitat, per la qual cosa es procedirà a iniciar 
el tràmit de modificació dels estatuts de l‘EPE per donar cabuda a tots els grups, amb veu i 
vot, establint alhora un sistema de vot ponderat en el Consell d‘Administració. Mentre no 
s‘aprovi definitivament aquesta modificació dels estatuts, el president invitarà a sengles 
representants dels grups de PxC i d‘ICV-EUIA a assistir als consells, amb veu però sense vot.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l‘Ajuntament Ple l‘adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d‘Administració de l‘entitat pública 

empresarial Mataró Audiovisual, les següents persones : 
 
 President : Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
 Vocals  : M. José Recoder i Sellarés (CiU) 

Miquel Solà i Suris (CiU) 
Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  

   Esteve Terradas Yus (PSC)  
   Anna Salicrú i Maltas (ERC) 

Xavier Caravaca Domínguez (C‘s) 
   Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró) 
   Sara Mangas Martínez (PPC)  

Joan Jubany i Lorente (CUP) 
 

Amb veu, però sense vot: 
Mònica Lora Cisquer (PxC)  

   1 representant (ICV-EUIA) 
    
Segon.-   Notificar el present acord a les persones nomenades i a l‘entitat Mataró Audiovisual. 

Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. ― 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,  

explica que una cosa és la llibertat dels grups de decidir qui els ha de representar a qualsevol 

consell de participació i una altra cosa és determinar qui ha de dirigir aquests consells de 

participació. Són dues coses bastant diferents. Aquest grup no oblida que una part de 

l‘Ajuntament té pendent acatar una ordre del ple del passat mandat que va rebre un ampli 

suport i que parlava de crear un consell de comunicació que englobés totes les polítiques de 

comunicació d‘aquest Ajuntament.  

Per tant, votarem a favor dels representants de cada grup, però votarem en contra de la 

direcció d‘aquest consell perquè, precisament, qui dirigia la política de comunicació i qui no va 

acatar, en el seu moment, les orientacions del ple és qui l‘ha de presidir.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d‘ERC-MÉS, manifesta el suport del seu 

grup municipal per nomenar el president i el vicepresident de l‘entitat pública empresarial, 

Mataró Audiovisual, i també dóna suport a la moció per nomenar els membres del consell 

d‘administració, però fent el prec que en aquest nou mandat Mataró Audiovisual prengui un 

nou enfoc quant a la gestió del servei públic de comunicació audiovisual i que assumeixi nous 

reptes en aquest camp. 

En aquest sentit, ens agradaria que, tal com s‘està fent en les diverses corporacions públiques 

del món audiovisual, Mataró Audiovisual busqués totes les sinergies possibles, especialment 

amb altres ens públics com, per exemple, el Consorci Digital Mataró Maresme, per aconseguir 

una confluència entre Mataró Radio i M1TV que, a banda de representar una racionalització 

de la despesa, suposaria un potenciació molt gran d‘aquests dos mitjans. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon al Sr. Lopez que, tal com va succeir en el 

primer ple, vam fer una exposició conjunta, però la votació serà separada. També és voluntat 

d‘aquest govern complir amb aquest mandat del ple i crear aquesta comissió després de 

l‘estiu. Aquesta és la nostra voluntat.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

celebra el que acaba de dir el Sr Alcalde. Si vostè em dóna la paraula de que això serà així, 

podríem passar del vot negatiu a l‘abstenció. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, li recorda al Sr. Alcalde, que en aquella proposta un dels 

requisits amb el qual es van topar va ser que el president no fos membre del govern. Si això 

també ho compleix, jo també canviaria el vot. 

 
 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, expressa que aquesta part es revelarà després 

de l‘estiu, però els garanteix que aquesta comissió serà creada.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

5 -   MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES 

DEL CONSELL D‘ADMINISTRACIÓ DE L‘EPE PARC TECNOCAMPUS  

 

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

 

―Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 13 de juny de 2015, és necessari procedir a l‘adopció dels acords que 
configuraran l‘organització municipal en aquest mandat.  
 

L‘entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM) estableix en el seu article 
8 que el Consell d‘Administració assumirà el govern, l‘alta direcció i la determinació de les 
línies d‘actuació de l‘entitat pública empresarial. Estarà format per 9 membres amb veu i vot, 
que seran el President de l‘entitat i 8 vocals representants dels grups polítics de l‘Ajuntament 
de Mataró; el President  és l‘Alcalde de Mataró, i els 8 vocals han de nomenar-se seguint la 
proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. Tanmateix la impossibilitat 
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d‘adjudicar proporcionalment els llocs de vocals degut a la presència de 9 grups municipals 
amb diversa representació, obliga a designar als representants dels grups polítics de 
l‘ajuntament de Mataró al Consell d‘Administració del Parc Tecnocampus Mataró deixant 
sense representació als grups polítics de la CUP, de PxC i d‘ICV-EUIA.  En aquest sentit la 
composició de representants dels grups municipals, representant el principi de proporcionalitat 
seria: : 2 PSC,  2 CiU,  1 ERC,  1 C‘s,  1 VOLEMataró i 1 PP. Els esmentats grups polítics han 
fet la proposta de representació dels seus membres d‘acord amb la proporcionalitat anterior. 
 
D‘altra banda, la voluntat del govern és la de què tots els grups polítics del Consistori puguin 
participar amb veu i vot en l‘òrgan de govern de l‘entitat, per la qual cosa es procedirà a iniciar 
el tràmit de modificació dels estatuts de l‘EPE per donar cabuda a tots els grups, amb veu i 
vot, establint alhora un sistema de vot ponderat en el Consell d‘Administració. Mentre no 
s‘aprovi definitivament aquesta modificació dels estatuts, el president invitarà a sengles 
representants dels grups de la CUP,  de PxC i d‘ICV-EUIA a assistir als consells, amb veu 
però sense vot.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l‘Ajuntament Ple l‘adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d‘Administració de l‘entitat pública 

empresarial Parc Tecnocampus Mataró, les següents persones : 
 
 President : David Bote Paz (PSC) 
 Vocals  : Miquel Rey i Castilla (CiU) 

Dolors Guillen i Mena (CiU) 
Alícia Romero Llano (PSC)  

   Miquel Àngel Vadell Torres (PSC)  
   Jesús Garrido Verdugo (ERC) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C‘s) 
   Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 
   Carlos Súnico Batchilleria (PPC)    
    
Amb veu, però sense vot: 

Juli Cuèllar i Gisbert (CUP)  
Amelia Domínguez Pizarro (PxC)  
1 representant (ICV-EUIA)    

    
Segon.-   Notificar el present acord a les persones nomenades i a l‘entitat Parc TCM. Així 

mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. ― 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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6 -  DONAR COMPTE DEL DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 5443/2015 DE 

8 DE JULIOL, DELEGACIÓ PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA 

 

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

 

“DECRET 

5443/2015 de 8 de juliol 

Assumpte: Delegació presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

En data 13 de juny de 2015  s’ha constituït el nou Ajuntament de Mataró, i amb data 15 de juny 
de 2015 l’alcalde va dictar el Decret núm. 4920/2015, pel qual es va atribuir competències a 
favor de regidors delegats. En aquest decret va delegar a favor del Sr. Juan Manuel Vinzo Gil 
les competències en matèria de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa.  
 
L’article 9 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena disposa que el 
President del Patronat serà l’Alcalde de la ciutat, o bé el tinent d’alcalde, regidor o altra persona 
a qui delegui.   
 
A la vista de l'exposat, RESOLC: 

 
Primer.-  Delegar la presidència de la Fundació Privada Hospita l Sant Jaume i Santa 
Magdalena al Sr. Juan Manuel Vinzo Gil.  
 
Segon.-   Donar compte d'aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri. Així mateix s'haurà 
de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”  

 

 

 

7  -  DONAR COMPTE DEL DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 5468/2015 DE 

9 DE JULIOL, DE CESSAMENT DE CÀRRECS DE PERSONAL 

EVENTUAL. 

 

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

5468/2015 de 9 de juliol 

Assumpte: Cessament de càrrecs de personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal 
eventual només pot desenvolupar funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els 
han de determinar el P le de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits 
pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les 
seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.  
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar el nombre, 
característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament de 
Mataró. En conseqüència, per poder procedir al nomenament de personal eventual en virtut de 
l’acord plenari anterior, és necessari cessar a les persones que, amb nomenament provisional, 
van ser nomenades per Decret de l’Alcaldia 4917/2015 de 15 de juny, excepte el Sr. Francesc 
Esteve i Balagué, el qual va renunciar al nomenament amb efectes 2 de juliol de 2015 per 
prestar serveis en una altra Administració.  
 
 A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 10.2 del 
decret 214/90 de 30 de juliol,  RESOLC: 

 
Primer.- Cessar  amb efectes del dia 9 de juliol  com a personal eventual a les següents 
persones nomenades per Decret de l’Alcaldia 4917/2015 de 15 de juny: 
  
-      BRIANSÓ MONTORO, MARIA ANGELS, coordinadora de l’Àrea de Participació i  
Serveis a les Persones. 
 
-          BERENGUER MAIMÓ, LLUÍS, coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials. 
 
-          PONS COLL, ALEIX, coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.  
 
-          TORRENT URPÍ, JOSEP MARIA, coordinador de Relacions Institucionals.  
 
-          MUÑOZ MARTÍNEZ, EMILI, Director d’Ensenyament. 
 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri.  
 



 45 

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
 
Quart.- Notificar la present resolució als interesats.“  

 
  

 

 

8 -  DONAR COMPTE DEL DECRET D‘ALCALDIA NÚM. 5498/2015 DE 

9 DE JULIOL, DE NOMENAMENT  DE PERSONAL EVENTUAL. 

 

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

 

“DECRET 

5498/2015 de 9 de juliol 

Assumpte: Nomenament  de personal eventual 

Òrgan: Secretaria General 
 
 

L’article 12 de l’Estatut de l’Empleat Públic disposa que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal 
eventual només pot desenvolupar funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual les 
ha de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits 
pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les 
seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.  
 
 En aquest sentit el P le de la Corporació celebrat el dia 8 de juliol de 2015 va aprovar el 
nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament 
de Mataró. En conseqüència, és necessari procedir al nomenament de personal eventual en 
virtut de l’acord plenari anterior, facultat que correspon a l’Alcaldia de conformitat amb 
l’article 9.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.  
 
 A la vista de tot això,   RESOLC: 

 
Primer.- Nomenar com a personal eventual per a desenvolupar tasques de confiança o 
assessorament especial a les següents persones  : 
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-          TERRADAS YUS, ESTEVE 
 
-          TORRENT URPÍ, JOSEP MARIA 
 
  
Segon.-  Adscriure al lloc de treball d'assessor de l'àmbit d'Alcaldia al Sr. Esteve Terradas Yus 
amb la  missió de prestar suport a l'Alcalde mitjançant propostes i assessorament en la 
planificació, organització i coordinació operativa de les seves activitats d'acord amb les 
indicaciones rebudes.   Amb unes retribucions anuals de 55.000€ 
 
 Tercer.- Adscriure al lloc de treball d'assessor de l'àmbit de promoció econòmica al Sr. Josep 
Maria Torrent Urpí amb la missió de col·laborar, assessorar i donar suport al Govern Municipal 
en els programes de promoció de ciutat, de promoció de l’activitat econòmica, d’iniciatives 
empresarials, de dinamització de l’economia social i cooperativa d’emprenedoria. Amb unes 
retribucions anuals de 55.000€ 
 
Quart.- Els nomenament i les seves adscripcions tindran efectes a partir del dia 10 de juliol de 
2015. 
 
Cinqué.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri .  
 
 Sisé  - Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.  
 
 Seté.- Notificar la present resolució als interessats i al Gerent, Caps d'Àrea i Directors/es de 
l'Ajuntament.“  

 

 

 

CIM ÀREA DE DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

-Servei de Secretaria General- 
 

9 -  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA 

GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) 

 

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

proposta següent: 

  

―1.- Vist l‘acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d‘Aigües de 
Catalunya de data 31 de març de 2015, pel qual es modifiquen els seus estatuts i se n‘aprova 
el seu text refós; 
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2.- Atès que l‘article 322 del Reglament d‘Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts dels consorcis , 
amb l‘acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per 
l‘aprovació; 
 
3.- Atès que l‘article 313 del citat Reglament d‘Obres, Ac tivitats i Serveis dels Ens Locals 
regula que l‘acord d‘aprovació s‘ha d‘adoptar amb l‘acord favorable de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació i que, juntamente amb els estatuts, s‘ha de sotmetre a información 
pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l‘article 160 del mateix Reglament;  
 
D‘acord amb el què preveu l‘art. 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d‘abril, pel qual 
s‘aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb el 
referit art. 313 del Reglament d‘Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; 
 
ACORDA: 
 
Primer: Ratificar l‘acord de la Junta Rectora del Consorci de Gestió Integral d‘Aigües de 
Catalunya de 31/03/2015 pel qual es modifiquen els articles 6, 8, 9bis, 11, 22, 24, 29 i la 
Disposició Addicional Segona dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d‘Aigües de 
Catalunya; es deixa sense efecte la modificació dels articles 6, 9 bis, 11, 22, 29 i la Disposició 
Addicional Segona dels estatuts acordada per la Junta Rectora en data 19 de novembre de 
2014, i s‘aprova el seu text refós.‖ 
 
 
 

 

La senyora Carme Polvillo i Alomà, regidora del grup municipal de Candidatura d‘Unitat 

Popular, expressa el seu vot afirmatiu a aquesta modificació dels Estatuts.  

Emplacem, però, al govern municipal que cal revisar el cost que suposa per la ciutadania 

pertànyer en aquest consorci i, sobretot, amb la gestió de les aigües del Figaró. 

 

 

 

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

plantejament respecte el suport que avui dona Aigües de Mataró al Figaró serà un dels temes 

que es tractaran en el proper Consell d‘Administració, previst pel mes de setembre, en el 

sentit de l‘ajuda que necessitava el Figaró d‘implantar uns sistemes de qualitat que els 

convenien, perquè tenien un rendiment inferior al 50% de la xarxa d‘aigua. Això ja està fet i el 

que queda és una gestió ordinària d‘un servei d‘aigua que el poden fer amb qualsevol servei 

municipal. Per tant, és molt provable que en el proper Consell d‘Administració d‗Aigües, la 

gerència ens informi que deixarem de donar aquestes ajudes. 
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Per altra banda, la quota que avui es paga al CONGIAC, en el cas d‘Aigües de Mataró i de 

l‘Ajuntament de Mataró, és favorable perquè les anàlisis i l‘ús que fem dels laboratoris 

d‘Aigües de Mataró ens suposen més ingressos, fins i tot, que la quota que, si no estic 

equivocat, estava al voltant dels 12.000 euros. 

En qualsevol cas, és un tema que es vetlla i del que anirem informant.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 

10  - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2012, 

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L‘INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D‘HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL DEPARTAMENT D‘ECONOMIA I 

CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

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

següent 

 
Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 
obligacions  de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents. 
 
―En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de  la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‘estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s‘ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l‘Ajuntament.  
 
D‘acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l‘informe 
emès per la Tresorera i l‘Interventor municipal, es proposa a l‘Excm. Ajuntament en Ple 
l‘adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Prendre coneixement de l‘informe que s‘acompanya, emès per l‘Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l‘Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 1r trimestre de 
2015. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l‘endemà de l‘adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 

Resum de pagament realitzats en el 

primer trimestre

Període mig de 

pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 58,71 2110 5.957.499,02 1412 3.741.241,11

Mataró-Audiovisual 21,12 77 67.892,81 0 0,00

CMAC 65,41 7 5.711,82 16 7.806,36

Consorci TDT 47,79 10 17.838,49 4 8.357,87

PUMSA 62,23 455 524.978,30 283 278.142,54

TOTAL 58,72 2.659 6.573.920,44 1.715 4.035.547,88

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

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l‘Ajuntament i dels ens 

dependents, és de 58,72 dies. Aquest càlcul s‘ha obtingut a partir de 4.374 pagaments, 
d‘import global 10.609.468,32€.  

 
 
 

 
Durant el 1r trimestre de 2015, no s‘han pagat interessos de demora per cap factura de 
l‘Ajuntament, ni dels seus ens dependents. 
 

 
 
 

 

Resum de factures o documents 

justificatius pendents de pagament al 

final del primer trimestre

Període mig del 

pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total

Ajuntament de Mataró 25,94 1329 3.328.519,44 25 34.121,52

Mataró-Audiovisual 22,68 9 4.134,70 0 0,00

CMAC 29,02 5 4.154,45 0 0,00

Consorci TDT 32,32 5 944,36 0 0,00

PUMSA 52,91 693 615.999,74 106 243.236,33

TOTAL 31,42 2.041 3.953.752,69 131 277.357,85

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 

trimestre

Fora del període legal de pagament al 

final del trimestre

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 

l‘Ajuntament i els seus ens dependents és de 31,42 dies. Aquest càlcul s‘ha obtingut a partir 
de 2.172 operacions pendents de pagaments d‘import acumulat 4.231.110,54 €.  
 
 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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2014 PMP global variació

setembre 20,35

octubre 21,05 0,7

novembre 21,71 0,66

desembre 16,97 -4,74

2015 PMP global variació

gener 17,98

febrer 26,91 8,93

març 19,42 -7,49

Evolució PMP global

 
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l‘acord primer, als 

òrgans competents del Ministeri d‘Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat d‘Administració i Atenció Ciutadana, o qui legalment el 

substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.‖ 
 

 

 
Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les 

obligacions  de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents. 
 
―En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‘estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s‘ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar 
al Ple de l‘Ajuntament.  
 
D‘acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l‘informe 
emès per la Tresorera i l‘Interventor municipal, es proposa a l‘Excm. Ajuntament en Ple 
l‘adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Prendre coneixement de l‘informe que s‘acompanya, emès per l‘Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions, de l‘Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 2n trimestre de 
2015. 

 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l‘endemà de l‘adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 

2. Pagaments realitzats en el trimestre: 
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Resum de pagament realitzats en el 

segon trimestre

Període mig de 

pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 58,90 2141 5.457.170,95 1471 1.270.815,07

Mataró-Audiovisual 33,84 72 65.731,53 3 3.431,16

Consorci TDT 26,62 15 22.070,70 3 593,11

CMAC 25,88 32 29.530,92 0 0,00

PUMSA 39,36 760 786.167,31 53 25.937,94

TOTAL 56,36 3.020 6.360.671,41 1.530 1.300.777,28

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

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l‘Ajuntament i dels ens 

dependents, és de 56,36 dies. Aquest càlcul s‘ha obtingut a partir de 4.550 pagaments, 
d‘import global 7.661.448,69€.  
 

 
 
 

 
Durant el 2n trimestre de 2015, no s‘han pagat interessos de demora per cap factura de 
l‘Ajuntament, ni dels seus ens dependents. 
 

 
 
 

 

Resum de factures o documents 

justificatius pendents de pagament al 

final del segon trimestre

Període mig del 

pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total

Ajuntament de Mataró 35,48 3181 6.607.412,80 183 750.178,12

Mataró-Audiovisual 15,08 12 5.119,17 0 0,00

Consorci TDT 27,96 3 389,83 0 0,00

CMAC 16,09 14 8.696,90 0 0,00

PUMSA 24,06 200 210.451,25 0 0,00

TOTAL 35,13 3.410 6.832.069,95 183 750.178,12

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de pagament al final del 

trimestre

Fora del període legal de pagament al 

final del trimestre

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 

l‘Ajuntament i els seus ens dependents és de 35,13 dies. Aquest càlcul s‘ha obtingut a partir 
de 3.593 operacions pendents de pagaments d‘import acumulat 7.582.248,07€.  
 

 
 
 

 

2014 PMP global variació

setembre 20,35

octubre 21,05 0,7

novembre 21,71 0,66

* desembre 16,97 -4,74

2015 PMP global variació

gener 17,98

febrer 26,91 8,93

març 19,42 -7,49

abril -0,08 -19,50

maig 6,19 6,27

juny 12,89 6,70

Evolució PMP global

 
 

3. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 
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(*)  El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul  correcte de la ràtio  d'operacions  pagades però en la ràtio  d'operacions pendents  de

pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden

resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,

s'inclouen també també aquestes factures.  
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l‘acord primer, als 

òrgans competents del Ministeri d‘Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal 

que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors 
acords.‖ 

 

 

 

11  -  COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

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

D‘ABRIL, D‘ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA 

D‘AJUST APROVAT PLE PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012.  

 

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

següent 

 
Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny de 
2012. 

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

 
Primer.- Prendre coneixement de l‘informe que s‘acompanya emès per l‘Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d‘informació previstes a la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d‘abril, d‘Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d‘Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d‘Administració i Atenció Ciutadana, o qui legalment 

el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat de l‘anterior acord.‖ 
 

 

Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny de 
2012. 

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

 
Primer.- Prendre coneixement de l‘informe que s‘acompanya emès per l‘Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d‘informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d‘abril, d‘Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al 
seguiment trimestral del Pla d‘Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals, o qui legalment el/la substitueixi, 

per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de 
l‘anterior acord.‖ 
 

 

 

12  -  ATERMENAMENT DE DUES FINQUES MUNICIPALS SITUADES 

A L'ÀMBIT DEL PARC FORESTAL RESPECTE DE DUES FINQUES 

COLINDANTS DE TITULARITAT PRIVADA. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d‘Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, 

presenta la proposta següent: 

 
―L‘Ajuntament de Mataró és titular de la següent finca: 
 

Descripción: 

URBANA: PORCION DE TERRENO, sita en esta ciudad, vecindario de Cirera, 
procedente de Manso Vilardell bsque, de dieciocho mil ocho ochocientos metros 
cuadrados. Linda por sus cuatro puntos cardinales con finca matriz, hoy por el Norte y 

Oeste con Ayuntamiento de Mataró.  
 

Aquesta finca pertany a l‘Ajuntament com a bé patrimonial, per títol de cessió, en virtut 
d‘escriptura autoritzada pel Notari que va ser de Mataró, sr. Francisco Ginot Llobateras, 

en data 7 de febrer de 1977, amb el número 310 del seu protocol.  
El títol de propietat està degudament inscrit al Registre de la propietat de  Mataró, tom 
2052, llibre 735 de Mataró, foli 225, finca núm. 36269, inscripció 1a.  

 
Aquesta única finca registral s‘identifica amb les següents parcel·les cadastrals:  
 

- Finca amb referència cadastral 08120A02300042, polígon 23, parcel·la 42, amb una 
extensió de 16.507 m2; 

- Finca amb referència cadastral 08120A02200003, polígon 22, parcel·la 3, amb una 
extensió de 5.832 m2.  

 
Cal destacar que la superfície de la finca registral és de 18.800 m2 i la cadastral de 22.339 

m2, un cop sumades les superfícies d‘ambdues parcel·les. Per tant hi ha una discrepància de 
3.459 m2 d‘escreix (o excés de cabuda) pel què fa a les superfícies que consten a la Direcció 
Provincial de Cadastre.  

 
En aquest sentit, i en el marc de l‘aprovació inicial del Pla Especial d‗Ordenació Parc Forestal 
Turó d‘en Dori, on s‘identificaven diverses finques municipals , el sr. Miquel Vilardell Garriga –
que és titular de dues parcel·les confrontants, va presentar un escrit d‘al·legacions a 
l‘instrument urbanístic que tenien com a finalitat la impugnació de les superfícies de dues 
parcel·les municipals incloses al Pla. Aquest escrit denuncia que l‘escreix de 3.459 m2 al què 
es fa referència al paràgraf anterior és en detriment de les superfícies de dues finques 
cadastrals, de la seva titularitat.  
 
Un cop estudiats els antecedents, la documentació aportada pel sr. Vilardell en fase 
d‘al·legacions del PEOPF i la documentació obrant als arxius municipals, se n‘extreu que 
efectivament l‘Ajuntament de Mataró titularitza aquesta finca registral en virtut de la cessió 
efectuada l‘any 1977 pel pare del sr. Vilardell.  
 
En aquest sentit, és clar que les dades que prevalen a efectes de titularitat oposable a tercers, 
són les que consten al registre de la propietat corresponent. No obstant, ens trobem davant de 
finques, els límits de les quals són força imprecisos. Una d‘elles (la privada) és rústega i la 
municipal (que es va segregar d‘aquesta, tot i ser urbana, presenta una descripció molt 
genèrica dels límits amb les confrontants, fet que obsta a una acurada delimitació dels límits 
entre unes i altres.  
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Per aquest motiu, s‘estima convenient efectuar un atermenament entre la finca registral 
municipal i la finca registral privada, atès que les fites existents entre ambdues són insuficients 
per tal d‘identificar els límits de forma veraç.   
 
A l‘expedient hi consten la memòria justificativa de l‘atermenament que es proposa, amb la 
descripció de les finques i el títol de propietat corresponent, també hi consta la memòria de 
l‘interventor aprovant el pressupost de dites despeses, l‘informe jurídic sobre l‘adequació a 
dret de la operació projectada, així com la resta d‘antecedents procedents.  

 
Resulten d‘aplicació l‘article 226 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s‘aprova 

el Text Refós d ela Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; els articles 41.1 b) i 50 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones i finalment els articles 
136 i següents del Decret 336/1988, de 17 d‘octubre, pel qual s‘aprova el Reglament de 

Patrimoni dels ens locals de Catalunya.  
 
Per tot això, PROPOSO AL PLE si s‘escau, l‘adopció del següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Iniciar procediment administratiu d‘atermenament entre la finca municipal inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, volum 2052, llibre 735 del comú, foli 225, finca 

núm. 36.269 (codi idufir 08096000173594) i que correspon a les parcel·les cadastrals 
08120A02300042 i 08120A02200003; respecte de la finca privada confrontant, de titularitat 
privada, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4, volum 2920, llibre 30 de Mataró, foli 58 

finca núm.1608 (codi idufir 0896000285327) i que correspon a les parcel·les cadastrals 
08120A022000160000ZS i 08120A023000040000ZG.  
 

SEGON.- Fixar com a hora, data i lloc d‘inici de les operacions pertinents per executar 
l‘atermenament  el dia 1 d‘octubre de 2015 a les 10.00 hores del matí a la fita núm. 28 entre 
les parcel·les 4 i 42 del polígon 23. 

 
TERCER.- Sotmetre l‘acord d‘inici de l‘atermenament a un període d‘informació pública de 60 
dies mitjançant la inserció d‘un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d‘anuncis de 

l‘Ajuntament de Mataró, podent els interessats presentar davant de l‘Ajuntament les 
al·legacions i documentació que considerin convenients en defensa dels seus drets fins a 20 
dies anteriors a l‘assenyalat per l‘inici de les operacions d‘atermenament, és a dir, fins al 

proper 7 de setembre de 2015. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al sr. Miquel Vilardell Garriga, al sr. Andrés Luis Vilardell 

Garriga, als titulars de drets reals constituïts sobre les finques i als serveis municipals que es 
vegin afectats per l‘adopció d‘aquests acords. ― 
 

 

La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, demana que es 

mirin el vídeo del passat ple on es veurà que ella va tractar el Sr. Alcalde com es mereixia, 

referint-se a ell com a ―Sr. Alcalde‖. En canvi, vostè no va fer el mateix amb nosaltres tres, és 

a dir, que va ser vostè qui no va estar a l‘alçada.  
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, li prega a la Sra. Morón que no aprofiti el torn de 

paraula d‘un punt de l‘ordre del dia per parlar d‘una cosa que ha tingut lloc amb anterioritat, 

perquè no tindrà la cortesia de donar-li la paraula. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

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

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

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (3), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), 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 (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20 hores i 45 minuts de la tarda, el Sr. 

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

 

 L‘ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 


