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ACTA NÚM. 04/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE MARÇ DE 2016. 

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

 

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

mil setze, essent les 19,10h 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) 
Mª 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) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
 

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

Plataforma per Catalunya i la Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.   
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Assisteix com a Secretaria Accidental de la Corporació la Sra. Anna Ramírez Lara, 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 

1613/2016 de 29 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de març de 2016 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà 
lloc el proper dijous 3 de març de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la 
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA  
 
 
1 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Xavier Caravaca 

Dominguez a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament. 
 
2 Aprovació,  si s'escau,  de l’Acta de la sessió ordinària de 4 de febrer de 2016.  
 
 
3 DESPATX OFICIAL  
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
3.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista de suport a les 
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre.  

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

de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-EUIA contra la criminalització del dret de vaga i per la derogació de 
l’article 315.3 del Codi Penal.  
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3.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de 
rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors. 

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

de data 29-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-Moviment d’Esquerres i la Candidatura d’Unitat Popular relativa al 
servei de rodalies de Catalunya. 

 
 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
4 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1192/2016 de 15 de febrer, de 

designar vocal pel grup municipal de Plataforma per Catalunya en la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme 

 
  
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
5 Aprovació inicial modificació articles 8 i 9 dels estatuts de l’EPE Mataró 

Audiovisual 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la 

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

 
7 Seguiment del Pla d’Ajust. 4t trimestre de 2015 
 
8 Desafectació, del servei públic escolar, de la finca situada a la plaça de Cuba 

núm. 9-10 que havia acollit l’antic CEIP Angeleta Ferrer.  
 
9 Autoritzar a la Societat Aigües de Mataró SA, a concertar una operació de crèdit 

a llarg termini, per un import  màxim de 2.000.000,00 €, amb destí a finançar les 
inversions previstes en el Pressupost 2016. 

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
 
10 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de 

treball principal presentada per JVE 
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11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de 

treball principal presentada per ATH 
 
12 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de 

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

treball principal presentada per GMR. 
 
  
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 Urbanisme 
 
14 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de 

Reajustament d’equipaments i zones verdes av. Corregiment 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
15 Ratificar les modificacions dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 

Lingüística, en els termes que van ser publicades al DOGC núm. 6929 de 6-8-
2015  

 
  
 Direcció De Cultura 
 
16 Nomenar en representació del grup municipal d’ICV-EUiA vocal suplent de la 

Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró.  
 
17 Aprovar la separació de l’Ajuntament de Mataró del Consorci de la Xarxa de 

Teatres Públics de Catalunya 
  
 
 
 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació 
 
18 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel senyor F. X. C. P. i 

reduir l’import de la liquidació emesa de 300,51 € a 200,51 €. (Expedient 
867/14). 

 
19 Imposar  a M. C. M. E. sancions en matèria de gossos perillosos. (Expedient 

635/15) 
 
20 Estimar parcialment les al•legacions formulades per A. E. M. D.,  i imposar 

sancions en matèria de gossos perillosos.  (Expedient 385/15) 
 
21 Imposar a B. H sancions en matèria de gossos perillosos. (Expedient 634/15) 
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         CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-EUIA  per declarar la ciutat de Mataró “zona lliure de paradisos fiscals”.  
 
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre un 

Pla de xoc d’ajudes socials.  
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana 

de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre algunes mesures de suport a les 
petites i mitjanes empreses i contra la morositat. 

 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre els atropellaments a vianants a la nostra ciutat. 
 
26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía demanant s’iniciï contactes amb institucions de la ciutat de Sligo 
per establir relacions d’agermanament. 

  
27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular pel re-aprofitament dels aliments excedents dels menjadors escolars, 
supermercats i establiments de restauració de Mataró. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre els talls de llum 

a les famílies en una situació de vulnerabilitat. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

una festa al Polígon de Mata-Rocafonda la matinada del 20 al 21 de febrer. 
 
30 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la 

col•laboració entre la marca Collits a Casa i la Xarxa de Productes de la Terra 
Maresme. 

 
31 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres en relació a les informacions que han aparegut en 
premsa respecte a la instal•lació a Mataró del Corte Inglés. 

 
32 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres en commemoració d’un nou aniversari de l’afusellament 
de l’alcalde de Mataró que fou Josep Abril. 

 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre la contaminació atmosfèrica. 
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34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres sobre el Plec de Condicions per a l’explotació dels 
serveis de temporada a les platges del Callao i de Sant Simó. 

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

“el gir al model policial” i l’obscurantisme del govern municipal a la seva 
aplicació. 

 
36 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

sobre segregació del carril bici i la zona de vianants a la Via Europa. 
  
37 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

sobre la instal•lació d’una barana de protecció a l’avingunda del port.  
 
38 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres sobre la instal•lació de tanques de seguretat a la trama 
urbana de la via del tren. 

 

 

 

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

 

 

1  - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL 

SR. XAVIER CARAVACA DOMINGUEZ A L'ACTA DE REGIDOR 

D'AQUEST AJUNTAMENT. 

 

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

 

“El regidor municipal Sr. Xavier Caravaca Domínguez ha presentat en data 3 de febrer de 
2016 la renúncia a l’acta de regidor d’aquest Ajuntament. 
  
En virtut del que disposa l’article 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les 
entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui 
correspondrà prendre raó de la mateixa. 
 
A la vista de l’exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada pel Sr. 
Xavier Caravaca Domínguez al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor en la 
persona que correspongui de la candidatura electoral de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía 
(C’s) a les Eleccions Municipals de 2015.” 
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Tot seguit el Ple pren coneixement de la renúncia del regidor i acorda sol·licitar a la Junta 

Electoral Central l’expedició de la nova acta de regidor que correspongui de la candidatura 

electoral de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) a les Eleccions Municipals de 2015. 

 

 

2  -  APROVACIÓ,  SI S'ESCAU,  DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE 4 DE FEBRER DE 2016.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

3 -  DESPATX OFICIAL  
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president llegeix el Manifest 8 de març, Dia Internacional de 

les Dones:  

 
“Avui, Dia internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el mon alcem les nostres 

veus per reivindicar que els nostres drets socials, politics i econòmics són innegociables. Les dones, 

des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part de 

la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret a la participació social i 

política sigui una prioritat. 

 

Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret a vot de les dones, Aquí 

no va ser fins l’any 1931 que es va reconèixer el sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones 

com Clara Campoamor en l’àmbit de l’Estat, o com Dolors Bargalló, lsolina Viladot, Angelina Colubret  

o Teresa Gibert que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000 signatures en suport de 

l’Estatut de 1932; o de l’Emilia Domènech que —des de l’àmbit municipal- va impulsar la primera 

consulta legal i oficial a tot l’Estat en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril de 

1933. Com elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció d'una societat 
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més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple dret. Reconeixem els seus sabers i la 

seva aportació, sense el paper de moltes d'elles ara no seriem on som, dones sovint invisibilitzades 

per la història en majúscules: Francesca Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft,  

Emmeline Pankhurst,  pen també l'Eva, l'Encarna, la Isabel. 

 

Catalunya compta, a dia d'avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels municipis) i 3.194 regidores (el 

34% del total de representants locals), 56 parlamentàries (el 41.5% de la cambra) i 5 conselleres (38% 

del Govern). Malgrat estar encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en la 

política institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó en termes estratègics, en la 

capacitat d'ocupar llocs clau. Però l’exercici efectiu del poder polític té costos elevats per a les dones. 

Darrerament hem viscut airades reaccions masclistes davant lideratges femenins i feministes. Atacs 

personals inadmissibles que cal que condemnem de forma col•lectiva, des de tots els a ltaveus, també 

avui, també aquí 

 

Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no s'entendria sense la presència 

de les dones, sobretot en aquells àmbits més vinculats a la vida quotidiana a la recerca del bé comú.  

Les associacions de mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura popular, les entitats 

socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones amb diversitat funcional.... Alhora, 

les dones han  tingut  i tenen un paper rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions  

de lideratge o des de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de la realitat i 

transformar-la. 

 

Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra historia i recordem que van ser les entitats de 

dones del nostre país les que van posar la igualtat de gènere a l'agenda política. Les  primeres 

politiques de salut sexual i reproductiva i els primers serveis d'atenció a dones en situació de violència 

arribaven als ajuntaments democràtics amb l'empenta de les dones organitzades als barris i pobles. 

La xarxa d’entitats de dones i d'entitats feministes és imprescindible per garantir els nostres drets 

socials i politics. 

 

Apostem doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la 

societat civil per avanç ar cap a una societat igualitària, en la que homes i dones participem en 

igualtat de condicions en totes les decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida 

al centre de les prioritats i repartir-nos els temps i els treballs,  per tal que tots i totes puguem 
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participar de la vida pública. Comprometem- nos, doncs, i avancem des de la complicitat cap a la 

construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris.” 
 

 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 

3.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista de suport a les 
mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de febrer de 2016,  amb els vots favorables 
de l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, C’s, VOLEMataró, ICV-EUIA i 
CUP (24) i els vots en contra de PPC (2). No va assistir a la sessió la portaveu del grup 
de PxC. 

 
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
“1. MANIFESTAR al Govern d’Espanya el rebuig de l’Ajuntament de Mataró a l’aprovació 
definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de 
Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
 
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per 
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una 
resposta institucional unitària. 
 
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com 
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres 
organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals 
ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 
 
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus 
i Hàbitats. 
 
6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per 
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, 
al delta i als pobles riberencs. 
 
7, EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial. 
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8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre.” 

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

de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
EUIA contra la criminalització del dret de vaga i per la derogació de l’article 315.3 
del Codi Penal.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de febrer de 2016,  amb els vots favorables 
de l’alcalde i dels grup municipals de PSC, ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i CUP (16), el 
vot en contra de PPC (2) i les abstencions de CIU i C’s (8). No va assistir a la sessió la 
portaveu del grup de PxC. 

 
 

El senyor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
“1.  Instar el Congrés dels Diputats a posar en marxa el procés de derogació de l’article 

315.3 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 
 
2.  Instar el Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti escrit 

sol·licitant l’arxiu definitiu de les actuacions. 
 
3.  Instar a la revisió dels procediments en què a instància del ministeri fiscal es dicta 

una sentència condemnatòria per tal que, un cop s’hagi derogat l'esmentat apartat 3 
de l’article 315 del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul·lació. 

 
4.  Instar el ministeri fiscal que promogui la revisió de totes les situacions penitenciàries 

que hi pugui haver derivades de l’aplicació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi 
Penal, i promogui els expedients d’indemnització pels perjudicis soferts derivats de la 
privació de llibertat que s’haguessin seguit per aquesta causa. 

 
5.  Manifestar el nostre suport als i les més de 300 treballadors, treballadores i/o 

sindicalistes encausats i encausades per haver exercit el dret de vaga, en la 
confiança de la seva honradesa, reconeixent el seu treball al llarg dels anys, en 
defensa dels drets del conjunt dels treballadors i treballadores. 

 
6.  Traslladar els presents acords al Ministeri Fiscal, als grups parlamentaris del 

Congrés dels Diputats, al Ministeri de l’Interior i als sindicats signants del manifest del 
ple de la cimera sindical "contra la criminalització del dret de vaga per la derogació 
de l’article 315.3 del Codi Penal" i a la "Comissió Internacional en defensa dels 300 
processats per vaga a Espanya". 
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3.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 29-2-2016, presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de 
rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de febrer de 2016,  amb els vots favorables 
de l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC i CUP (18), els vots en contra de 
PPC (2) i C’s (3)  i les abstencions de VOLEMataró (2) i d’ ICV-EUiA (1). No va assistir a 
la sessió la portaveu del grup de PxC. 

 
 

La senyora Isabel Martínez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, llegeix 
la part dispositiva dels acords: 

 
 

“PRIMER.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de realitzar 
política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans. 
 
SEGON.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos 
judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en 
concret, el darrer que afecta la conselleria d'Afers Exteriors. 
 
TERCER.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme 
per mantenir intacta la conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions. 
 
QUART.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
suspensió de la conselleria d’Afers Exteriors. 
 
CINQUÈ.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de  
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.” 

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

de data 29-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres i la Candidatura d’Unitat Popular relativa al 
servei de rodalies de Catalunya. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de febrer de 2016,  amb els vots favorables 
de l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, VOLEMataró, CUP i ICV-EUIA  
(21) i els vots en contra de PPC (2) i C’s (3). No va assistir a la sessió la portaveu del 
grup de PxC. 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.MES, llegeix la part dispositiva dels acords: 
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“Primer. Instar el govern de l’Estat a fer efectiva l’assumpció total del servei de rodalies 
pel govern de Catalunya, incloent-hi les vies, infraestructures, material mòbil, estacions, 
unitat empresarial de gestió i finançament suficient per poder prestar un servei de 
qualitat. 
 
Segon. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plenament aquest servei i, 
un cop obtingut, realitzi un pla de contingència que solventi les mancances de la 
infraestructura de Rodalies i un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei 
de Rodalies als que actualment ofereixen el Metro o els FGC.  
 
Tercer. Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità un estudi per la recuperació de la 
connectivitat directa del Maresme amb l’Aeroport del Prat.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment 
i a la ciutadania, en aquest darrer cas a través dels mitjans de comunicació municipals.”  

 
 
 
 
 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 

 

4 -  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1192/2016 DE 

15 DE FEBRER, DE DESIGNAR VOCAL PEL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA EN LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

MATARÓ-MARESME 

 

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

 

DECRET 

1192/2016 de 15 de febrer 

Assumpte: Designar vocal en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  

Òrgan: Secretaria General 
 

 

El Ple municipal de 4 de febrer de 2016 va procedir a la designació de representants de 
l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
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Es va delegar a l’Alcalde-President el nomenament del vocal de Plataforma per Catalunya 
que restava per cobrir a proposta del grup polític municipal. 
 
El grup municipal de PxC comunica qui serà el seu representant en la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC :  
 
Primer.-  Designar vocal en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a la Sra. Amelia 
Dominguez Pizarro com a representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.” 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
5 - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ARTICLES 8 I 9 DELS 

ESTATUTS DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL 

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

la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons disposen els 
seus estatuts.    
 
En la Comissió Especial d’Organització de data 25 de setembre de 2015, es va tractar la 
proposta de modificació dels articles 8 i 9 dels Estatuts per tal d’introduir en l’EPE Mataró 
Audiovisual un sistema de vot ponderat en el Consell d’Administració en els termes de la 
presència que cada grup municipal te en el Ple de l’Ajuntament. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels articles 8 i 9 dels Estatuts de l’EPE Mataró 
Audiovisual en els termes següents: 
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“Art. 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 del seu titular.  

2. La Presidència nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència d’entre els 
membres del Consell d’Administració. 

3. A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li 
delegui la Presidència. 

 
 
Art. 9. El Consell d’Administració 
(...) 
Secció segona.- Composició i convocatòria 
 
El Consell d’Administració està constituït per : 
 

- El president de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
- Un vocal en representació de cada grup municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
- 1 representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró. 
- 4 representants d’entitats ciutadanes designades pel Consell de Ciutat. 

 
També assistirà, amb veu però sense vot, el Secretari de l’Entitat i la persona titular de la 
Gerència. 
 
El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i, de forma 
extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres, o quan ho decideixi el 
president.  
 
El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o 
representats, la tercera part dels seus components, i com a mínim tres. La representació 
s’haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un conseller que 
assisteixi a la sessió.  
 
Secció tercera.- Règim jurídic dels acords 
 
Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple dels membres presents o representats 
a la sessió. Els vots emesos pels representants dels grups municipals es computaran de 
forma ponderada en funció del nombre de regidors que tingui cada grup en el Ple de 
l’Ajuntament. El vot dels membres designats per la Federació d’Associació de Veïns i pel 
Consell de Ciutat tindrà en canvi caràcter unipersonal. 
 
El President decidirà amb vot de qualitat en cas d’empat.”  
 
 
Segon.-   Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de 
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. “  
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que el vot de la CUP serà negatiu. Fins ara les entitats representades en el Consell 

de Mataró Audiovisual tenien 5 vots per 9 dels partits polítics o sigui tenien el 36% dels vots. 

Amb aquesta modificació on es ponderen els vots dels partits polítics, de 9 vots passen a tenir 

27, el mateix número que regidors, les entitats mantenen els seus 5 vots, això és tradueix en 

el 16% dels vots i per tant amb pèrdua de representativitat. Entenem que amb aquests canvis 

es retalla la participació ciutadana, i per això votarem que no a la modificació dels articles 8 i 9 

dels estatus de la EPE Mataró Audiovisual. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta de 

modificació pressupostària i aprovació d’una concertació de crèdit, que per tràmit d’urgència, 

convindria tractar en aquesta sessió plenària :  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (24). 
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APROVAR MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT 

EXTRAORDINARI PER IMPORT DE 3.291.453,19€  I APROVACIÓ 

D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI PEL MATEIX IMPORT, 

COM A MÀXIM, DERIVADES DE L’ADHESIÓ AL FONS D’IMPULS 

ECONÒMIC PER A L’EXERCICI 2016. 
 

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

següent 

 
 

FONS D’IMPULS ECONÒMIC 
 
L’ 1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret -Llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitats locals i altres de 
caràcter  econòmic. 
 
L’ Ajuntament de Mataró es va acollir als beneficis previstos en aquella norma relativa al Fons 
d’Impuls Econòmic. Es va aprovar la concertació d’un préstec d’ import màxim 1.643.591,90 € 
mitjançant el qual es pagarien les quotes d’amortització i interessos des de l’ 1 de juliol al 31 
de desembre de 2015, corresponents a préstecs que van finançar projectes financerament 
sostenibles. L’import final del préstec ha estat de 1.432.647,12€. 
 
Mitjançant Decret 6169/2015 de 3 d’agost es va sol·licitar novament l’adhesió al Fons d’Impuls 
Econòmic , en aquest cas per a l’exercici 2016, i se’n va informar al Ple en sessió de data 1 
d’octubre. L’adhesió es va sol·licitar per:  
 

 L’import que correspongui pagar a l’Ajuntament en el procediment del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que va dictar Sentència 52/2015 el 
dia 11 març 2015 la qual estimava en part, el recurs contenciós administratiu 
interposat davant el Decret 1343/2011, de 21 de febrer dictat pel conseller delegat 
d'obres, serveis i manteniment, que revocava en el sentit de declarar que 
l'Ajuntament havia d'abonar a l'actora la quantitat de 508.823,98 euros en 
concepte de liquidació de les obres del Projecte executiu del centre d'educació 
infantil i primària Montserrat Solà, més els interessos legals corresponents. 

 
 Els venciments de quotes, durant l’exercici 2016, de préstecs concertats en 

condicions de prudència financera, signats en anys anteriors i que van finançar 
inversions financerament sostenibles. El total per a l’exercici 2016 ascendeix a 
2.782.629,21€. 

 
 
En data 29/02/2016 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat a la seva 
pàgina web, l’extracte de l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics d’11 de febrer de 2016, relatiu a la distribució per al 2016 del finançament dels 
compartiments Fons d’Ordenació i Fons d’Impuls Econòmic, del Fons de Finançament a Ens 
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Locals, i es determinen les condicions de les operacions de crèdit. També es publica el 
calendari per a l’aplicació d’aquest acord.  
 
En data d’aquesta proposta s’ha rebut la resolució per la qual s’accepta la sol·licitud de 
l’Ajuntament per a l’adhesió del Fons d’Impuls Econòmic. El calendari aprovat pel Ministeri fixa 
com a data màxima per a l’aprovació de l’operació de préstec el 18 de març. 
 
 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
Per decret de data 9697/2015 de 31 de desembre es va aprovar la pròrroga del pressupost de 
l’exercici 2015 al 2016 que és el pressupost vigent. 
 
En sessió de ple de data 16 de febrer de 2016, ha estat aprovat inicialment el pressupost per 
a l’exercici 2016. Aquest pressupost preveu en el seu capítol IX d’ingressos operacions 
d’endeutament a llarg termini per import de 7M.€. Aquestes operacions es preveuen per: 
finançar aportacions a PUMSA per import de 6.420.836,45€ per donar compliment al conveni 
signat amb FCC per al pagament de la factura de construcció de l’edifici d’el Rengle i per 
altres necessitats de finançament de PUMSA; i finançar inversions diverses per import de 
579.163,55€. Aquest pressupost actualment es troba en tràmit d’exposició pública. 
 
L’operació de préstec que es preveu concertar dins el fons d’impuls econòmic té com a destí: 
el finançament de la quantitat que hagi de pagar l’Ajuntament en el procediment judicial que 
s’ha assenyalat anteriorment per import de 508.823,98€; i atendre als venciments de quotes 
d’amortització i interessos d’operacions de préstec concertats en anys anteriors amb criteris 
de prudència i per al finançament d’inversions financerament sostenibles, per un import de 
2.782.629,21€. Per al primer destí, cal modificar el pressupost actual incorporant la despesa 
que possiblement hagi de suportar l’Ajuntament. Per al segon destí, es proposa constitueixi 
part del préstec que es preveu concertar durant l’exercici 2016 contemplat en el pressupost 
per aquest exercici, que encara no és vigent. 
 
En base a l’anterior, es proposa modificació del pressupost prorrogat, habilitant crèdit per a 
l’import a pagar en el procediment judicial assenyalat anteriorment i per a l’aportació a la 
societat PUMSA per atendre a les seves necessitats financeres  

 
El finançament es preveu amb l’operació de préstec a concertar en el fons d’impuls econòmic. 
 
 
OPERACIÓ DE CRÈDIT 
 
El Fons d’Impuls Econòmic s’instrumentalitza amb una operació de préstec amb les següents 
condicions: 
 
 
 

 

 

 

Import nominal màxim 3.291.453,19 € 

Entitat financera Instituto de Crédito Oficial “ICO” 

Termini 10 anys: inclou 2 anys de carència  més 8 anys 

d’amortització.  
Tipus interès  Tipus d’interès fix equivalent al rendiment mig 

del deute públic de l’Estat a termini equivalent. 
(actualment fixat en el 1,311% anual ) 
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FONAMENTS DE DRET 
 
o Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
o Real Decret  500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 

o Real Decret 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic 

o Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015,  
 
 
PROPOSO: 

 
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària per crèdit extraordinari per import 
3.291.453,19 amb el següent detall: 

 
Crèdit Extraordinari

Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 

310400 32321L 62200 Inversió CEIP Montserrat Solà 508.823,98

300000 92221Z 62200 Compra d’actius PUMSA 2.782.629,21

TOTAL NECESSITATS 3.291.453,19 €

Finançament

Org. Prog. Econ. Descripció concepte Import 

310200 I00110 91300 Préstecs d’ens fora del Sector Públic 3.291.453,19

TOTAL NECESSITATS 3.291.453,19 €  
 
 

Segon.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 3.291.453,19 €, 
dins el fons d’impuls econòmic i amb les següents condicions financeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Import nominal màxim 3.291.453,19 € 

Entitat financera Instituto de Crédito Oficial “ICO” 

Termini 10 anys: inclou 2 anys de carència  més 8 anys 

d’amortització 

Tipus interès  Tipus d’interès fix equivalent al rendiment mig 
del deute públic de l’Estat a termini equivalent. 

(actualment fixat en el 1,311% anual ) 
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Tercer.- Comunicar al Departament d’Economia i Coneixement de la Direcció General de 
Política Financera, la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini.” 

 
 

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

d’aquest punt sobrevingut de l’ordre del dia, ha tingut coneixement unes hores abans. Estem 

davant un refinançament d’un deute que afecta bàsicament al forat de PUMSA, producte 

d’una mala política urbanística de la ciutat. El problema de fons és que no es qüestiona el 

deute sinó que l’Ajuntament busca solucionar-lo. El deute s’hauria de revisar, reclamem una 

auditoria ciutadana del deute, i a partir d’aquí seria un punt de partida per plantejar si aquests 

diners que estan ofegant les finances locals s’han de tornar o no. “ El fondo de impulso 

económico (FLA)” de l’Estat el que fa és a través del ICO refinançar els deutes. Entenem que 

estem en una situació de greuge, mal finançats com administració pública, de facto 

intervinguts i sotmesos als abusos bancaris. Per tot això, votarem que no. 

 

 

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

indica que també han rebut la informació al matí a través de la comissió. Ens sembla bé, a 

més no tenim cap obligació d’acollir-nos, per tant no entenc de què es queixen, podem votar 

tots que no i no ens acollim, ja ho hem fet abans amb un pla de proveïdors. Em sobta que 

critiqui a una empresa pública d’habitatge com és PUMSA quan sempre està demanant fer 

públiques les empreses que es privatitzen. Aquest és un dels motius de perquè no ens 

agraden tantes empreses públiques ja que les persones gestionen bastant millor. A l’alcalde 

se li acumula la feina. Té pendent una comissió d’investigació sobre el sobrecost de l’edifici 

del Rengle i l’informe de l’oficina antifrau. Els diners que avui demanem són en una part per 

pagar el deute de l’edifici del Rengle i per una altra part la previsió de 500.000 euros d’una 

possible sentència condemnatòria. Aquesta ciutat va haver de fer front a unes obligacions que 

tenia la Generalitat amb el mataronins que la Generalitat no va fer front, i amb els nostres 

diners finançant a la Generalitat, varem construir el Montserrat Solà. A més, no sé perquè 

quan l’Ajuntament es posa a fer obres totes es disparen i a sobre després d’una sentència 

condemnatòria d’una empresa hem de pagar 500.000 euros. I crec que tot això s’ha d’explicar 

independentment de les condicions del crèdit i si finalment decidim acollir-nos serà perquè les 

condicions són beneficioses. Tot i que votarem a favor, volíem deixar constància i que la 

ciutadania conegui quin és el procés que ens ha portat fins aquí. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta per al·lusions que, en el moment que 

es va conèixer un informe en el qual la fiscalia arxivava la denúncia presentada per l’oficina 

antifrau pel sobrecost de l’edifici del Rengle, el Govern es va alegrar que no hagués delicte 

però vam instar fer una investigació interna i això va provocar la constitució per decret de 

l’equip de treball per donar resposta als dubtes del sobrecost i els resultats d’aquesta 

investigació seran públics i transparents. Tenim el compromís de crear un observatori del 

deute per a que els ciutadans coneguin el que deu l’Ajuntament i perquè es deu. 

 

 

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

replica que ells van entrar un prec, que el Govern va acceptar per realitzar aquesta 

investigació, que es va signar 3 dies després. Agraeixo que l’alcalde vulgui esclarir el tema 

però nosaltres també volem i en tot cas 3 dies abans. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que s’abstindran. 

Pensem que cal una revisió del deute i prioritzar què és el que volem pagar i què no i prendre 

aquesta decisió amb la ciutadania. Ja que el deute que arrosseguem és el que no permet 

cobrir les necessitats de les famílies. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2).  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 

 
 
 
 

CMI ÀREA SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
Servei de Gestió Econòmica 

 
 

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

MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL 

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES 

ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, CORRESPONENT AL QUART 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015. 

 

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

informació: 

 

“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 4t trimestre de 
2015. 
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Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de 
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el 
seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 

Resum de pagament realitzats en el 
tercer trimestre

Període mig de 
pagament 

(PMP)(dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total
Ajuntament de Mataró 51,84 3727 8.598.229,47 531 864.841,28
Mataró-Audiovisual 28,45 81 70.437,16 4 1.354,14
Consorci TDT 35,41 14 31.326,06 1 119,29
CMAC 33,62 45 41.866,26 1 1.210,00
PUMSA 36,58 720 768.576,75 54 46.106,96
Aigües de Mataró 56,3 436 1.276.996,03 124 774.735,81
Fundació Tecnocampus 35,54 683 624.764,04 38 26.728,96
Parc Tecnocampus 43,99 169 353.561,28 4 4.709,45
Fundació Hospital 9,69 200 322.933,76 5 10.960,40
Fundació Unió de Cooperadors 38,36 15 21.132,27 2 581,53
TOTAL 49,38 6.090 12.109.823,08 764 1.731.347,82

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 49,38 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.854 pagaments, 
d’import global 13.841.170,90€.  
 
 

 
 
 

Durant el 4r trimestre de 2015, no s’han pagat interessos de demora. 
 
 

 
 
 

 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del tercer trimestre

Període mig del 
pendent de pagament 

(PMPP)(dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 24,54 2661 6.312.000,27 434 523.006,65
Mataró-Audiovisual 3,92 12 2.983,41 0 0,00
Consorci TDT 1,99 7 6.840,45 0 0,00
CMAC 3,61 5 6.322,13 0 0,00
PUMSA 25,21 200 316.563,63 5 2.346,70
Aigües de Mataró 58,27 167 860.622,77 115 431.932,41
Fundació Tecnocampus 61,48 173 325.923,04 14 55.888,85
Parc Tecnocampus 16,22 50 147.193,85 2 654,16
Fundació Hospital 33,72 3 4.743,20 0 0,00
Fundació Unió de Cooperadors 35,71 3 14.978,64 1 4.601,21
TOTAL 30,82 3.281 7.998.171,39 571 1.018.429,98

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

 
 
 

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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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 30,82 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir 
de 3.852 operacions pendents de pagament d’import acumulat 9.016.601,37€.  
 
 

 
 
 

 

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

* desembre 16,97 -4,74

2015 PMP global variació
gener 17,98
febrer 26,91 8,93
març 19,42 -7,49
abril -0,08 -19,50
maig 6,19 6,27
juny 12,89 6,70
juliol 13,67 0,78
agost 19,12 5,45
setembre 17,98 -1,14
octubre 8,31 -9,67
novembre 8,67 0,36
desembre 1,65 -7,02

Evolució PMP global

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

 

 

 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014: 
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7 -  SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 4T TRIMESTRE DE 2015 

 

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

 
 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al mes 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: 
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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.” 
 

 

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

manifesta que vol intervenir sobre el seguiment del pla d’ajust i la morositat. L’Ajuntament des 

del 2013 va decidir fer un pla d’ajust fins el 2013 per poder accedir al mecanisme de 

pagament de proveïdors habilitat per l’Estat. Estem intervinguts, rebutgem el pla d’ajust que 

ens imposa un endeutament anual de 7 milions d’euros, i un marc pressupostari en que els 

diners públics no van a fer inversions sinó per pagar deutes i els interessos que generen. A la 

CUP situem les persones i les seves necessitats per davant del pagament del deute i 

reclamem una revisió del deute contret mitjançant una auditoria ciutadana del deute. S’ha 

d’implicar a la ciutadania per determinar quina part d’aquest deute és il·legítim. 

 

 

8  -  DESAFECTACIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC ESCOLAR, DE LA FINCA 

SITUADA A LA PLAÇA DE CUBA NÚM. 9-10 QUE HAVIA ACOLLIT 

L’ANTIC CEIP ANGELETA FERRER.  

 

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

següent 

 
“El dia 7 de novembre de 2012, amb motiu de problemes estructurals que afectaven a l’edifici 
situat a la plaça de Cuba núms. 9-10, l’Ajuntament de Mataró en coordinació amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la direcció del CEIP Angeleta 
Ferrer van convenir el trasllat immediat de tota l’activitat de l’escola Angeleta Ferrer a l’edifici 
on s’ubica l’escola pública Torre Llauder, a l’espera de la construcció d’un nou centre escolar 
per reubicar l’activitat escolar del centre educatiu.  
 
La ubicació del nou centre es preveu en una finca d’equipaments situat entre els carrers 
Churruca i Lepanto.  
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Atès que aquest edifici ja no obeeix a les finalitats educatives al què venia essent destinat, es 
va iniciar expedient administratiu per desafectar la finca del servei públic escolar i poder 
destinar-lo a altres activitats i/o serveis de caràcter municipal.  
 
El procediment per desafectar la finca del servei educatiu (activitat de competència 
autonòmica) ve regulat a l’article 7 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel què es regula el 
procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics de titularitat municipal.  
 
En data 4 de desembre de 2015,  s’ha obtingut autorització prèvia per procedir a la 
desafectació del centre del servei públic escolar.  
 
D’altra banda, tal i com disposa l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, a l’expedient hi consta 
informe sobre la oportunitat de desafectar l’immoble, l’informe jurídic sobre la legalitat en la 
tramitació del procediment i finalment la diligència que justifica que, havent estat sotmès a 
informació pública durant un termini de 20 dies, no s’han presentat al·legacions en relació a la 
desafectació de l’immoble.  
 
Tanmateix és d’aplicació l’article 27 del Reglament de Patrimoni que regula la mutació dels 
béns de domini públic, entesa com a canvi d’afectació d’un bé a un determinat servei públic i 
simultània  afectació a un altre servei públic.  
 
Per tant, ara cal adoptar el corresponent acord pel Ple municipal per instrumentar aquesta 
alteració de la qualificació jurídica del bé de domini públic, que deixarà d’estar afectat al servei 
públic escolar (de titularitat autonòmica) i passarà a afectar-se al servei públic local.  
 
Per això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015, PROPOSO AL PLE l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Desafectar, del servei públic escolar o educatiu, l’immoble amb front a la plaça de 
Cuba núms. 9-10, que havia acollit fins al mes de novembre de 2012 les instal·lacions del 
CEIP Angeleta Ferrer per haver deixat de ser necessari i de destinar-se a aquesta finalitat.  
 
SEGON.- Afectar l’immoble al servei públic per tal que passi a tenir la qualificació jurídica de 
bé de domini públic afecte al servei públic local i pugui ser destinat a la prestació de serveis o 
activitats d’interès municipal.  
 
TERCER.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns, els moviments patrimonials derivats de 
l’adopció dels presents acords.  
 
QUART.- Notificar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament, al servei 
d’equipaments municipals i al servei municipal d’educació. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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9 -   AUTORITZAR A LA SOCIETAT AIGÜES DE MATARÓ SA, A 

CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER 

UN IMPORT  MÀXIM DE 2.000.000,00 €, AMB DESTÍ A FINANÇAR LES 

INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST 2016. 

 

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

següent 

 

“Antecedents 
 
Aigües de Mataró SA ha demanat, amb data 19 de febrer de 2016, autorització a l’Ajuntament 
de Mataró per a la concertació d’una operació de crèdit, d’import  màxim 2.000.000,00 €, per 
finançar les inversions previstes en el Pressupost 2016. Les condicions financeres màximes 
proposades per la entitat financera Cajamar  i aprovades  pel Consell d’Administració d’AMSA, 
de data 12 de novembre del 2015, són les que es detallen a continuació: 
 
Entitat Financera Cajamar 
Import màxim 2.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 1,25% 
Comissió d’obertura 0,10% 
Termini   8 anys, amb amortització trimestral 

 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import màxim 2.000.000,00 euros amb l’entitat financera Cajamar, 
per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2016, amb les següents condicions 
financeres:  
 
Entitat Financera Cajamar 
Import màxim 2.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 1,25% 
Comissió d’obertura 0,10% 
Termini   8 anys, amb amortització trimestral 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

aquesta operació de crèdit és el resultat d’una situació dramàtica i perversa. L’Ajuntament ja 

porta 3 anys buidant la caixa d’Aigües de Mataró per tapar els forats del desgavell de PUMSA. 

Aquesta política extractiva força a Aigües de Mataró a endeutar-se en 2.000.000 euros per 

poder fer inversions. Tot i que és una empresa que obté uns dividends d’1,5 milions d’euros. 

No estem d’acord en que Aigües de Mataró s’endeuti i pensem que aquesta dinàmica 

financera és una amenaça pel servei públic. Els diners que es recapten no han d’anar a 

eixugar deute de PUMSA sinó que s’han de reinvertir en la millora del servei, per tot això 

votarem que no. 

 

 

 

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

manifesta que és un fet freqüent que empreses amb beneficis ajudin a finançar altres. 

Votarem favorablement però el que no entenc és que estem parlant d’una empresa pública, 

que els propietaris per tant, som tots els ciutadans, per tant quin problema hi ha en que els 

dividends que dona Aigües de Mataró s’utilitzin a PUMSA?. Un altre tema és com s’ha generat 

el deute de PUMSA. És veritat que no ens agrada que sigui monopoli, però Aigües de Mataró 

està ben gestionada i no com PUMSA que en algun moment va arribar a ser un forat sense 

fons. Aigües de Mataró és un exemple per a molts Ajuntaments. 

 
 
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor, 

que és el mateix sentit de vot que van votar al consell d’AMSA. Votem a favor perquè 

considerem que és una inversió pública i estem a favor de les inversions. Hi ha molts 

municipis que volen remunicipalitzar l’aigua i ens posem com exemple. El que es fa bé s’ha de 

reconèixer i s’ha de felicitar a la gent que correspon. És cert que s’han gastat diners per poder 

fer front al capítol I de despeses de l’Ajuntament. Era necessari i s’havia de cobrir. Hem 

d’apostar per mantenir instal·lacions i millorar i per això donem el nostre vot a favor. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que igual que 

van fer en el consell d’administració a AMSA i per qüestions d’estructura financera d’una 

empresa pública que dona un servei essencial ens abstindrem. No volem dificultar el 

funcionament de l’empresa votant en contra. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).  

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

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10, 11, 12 i 13 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 10 -   DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER JVE 

 

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

següent 
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 “Supòsit de fet 

 
1. El senyor Jordi Vallhonrat Espasa ha presentat per registre d’entrada ambdós escrits 
de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat, amb núm. 0812130008-1-2016-000220-1, 
de data 5 de gener de 2016, i 0812130008-1-2016-004666-1, de data 8 de febrer de 2016, 
en els què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb 
una activitat privada secundària com a docent en el Màster Universitari en Gestió Integral 
de la Construcció, de l’escola d’arquitectura “La Salle” (a Barcelona), de la Universitat 
Ramón Llull, en concret com a professor en el Postgrau de Gestió Urbanística i 
Planejament i en el de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial. 
 
Aquesta tasca docent es realitzaria amb dedicació inferior a les 60 hores en còmput total i 
dins la franja horària entre les 19 a les 22 hores, amb una jornada laboral setmanal 1,1 
hora i una remuneració anual de 1.200,00 euros aproximadament, durant el curs 2015-
2016 i amb la possibilitat de que pugui tornar a realitzar-la els propers cursos, amb una 
dedicació similar.. 
 
2. El senyor Vallhonrat fou nomenat per Decret d’Alcaldia 6630/2015, de 7 de setembre, 
personal eventual i ocupa el lloc de treball de Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials 
de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Altrament, indicar que, d’acord amb les condicions del lloc de treball que ocupa, també 
s’assumeixen funcions de coordinació de l’empresa municipal PUMSA (Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA) i empreses municipals i no hi consta un règim de dedicació 
específic. 
 
3. La Universitat Ramon Llull (URL), és una universitat privada, amb seu a Barcelona, 
creada per la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull (“la 
Fundació”), ara Universitat Ramon Llull Fundació Privada, i reconeguda per la Llei 12/1991 
del Parlament de Catalunya de 10 de maig (DOGC de 22.5.1991; BOE de 6.6.1991). Està 
integrada per institucions federades, a partir de les quals es creen els centres universitaris 
–escoles i facultats, departaments, instituts universitaris de recerca i altres centres o 
estructures–. Les institucions federades que integren la Universitat són: l’institut Químic de 
Sarrià CETS Fundació Privada, la Fundació Blanquerna, la Fundació Universitat i 
Tecnologia La Salle-FUNiTEC, la Facultat de Filosofia, la Fundació ESADE, la Fundació 
Pere Tarrés, la Fundació Observatori de l’Ebre, la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer, 
l’institut Borja de Bioètica i la Fundació Xavier. 

 
 

Fonaments de dret 
 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. 
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2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño 
de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer 
su imparcialidad o independencia.” 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva 
exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta: 
 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un 
sol lloc de treball de treball, 

- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin 
activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures 
inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència, la 
imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó del 
servei. 

L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del personal 
al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en 
depenen. 
 
3. La naturalesa de la relació jurídica que manté el senyor Vallhonrat amb aquesta 
Corporació, com a personal eventual, ve recollida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic dels 
Treballadors Públics (TREBEP) i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
4. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, de la Generalitat de Catalunya, i l’art. 339 del 
Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada 
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 

 
5. A l’art. 11 de la norma catalana citada s’estableixen uns prohibicions, en concret i 
respecte l’assumpte objecte de la present, les dels apartats següents: 

a) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, 
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència 
o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que 
desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat o l’empres pública en què presta 
serveis.  

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  
I s’exceptuen com objecte de compatibilitat les activitats professionals que han de 
prestar a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc 
públic. 
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c) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de 
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 
5. Segons recull l’article 12 de la Llei catalana, es pot reconèixer la compatibilitat per 
activitats privades, llevat, de les regulades a l’article 11 del punt anterior, sempre i quan 
en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no superi 
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull 
l’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada 
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal de mitjana, de dilluns a 
divendres. I l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del 
personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la 
jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les 
7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2016 la jornada ordinària de treball és de trenta-
sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana) 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 54,6 
hores/setmana. 
Segons exposa la petició que s’analitza, la dedicació de la segona activitat és inferior a 
les 60 hores en còmput total, dins la franja horària entre les 19 a les 22 hores, i amb una 
jornada laboral setmanal 1,1 hora. Si a aquesta jornada se li afegeix la jornada que 
sol·licita compatibilitzar en l’activitat privada, de 1,1 hores/setmana, obtenim un resultat 
total de 37,5 hores/setmana. Resulta, en conseqüència, una quantitat d’hores per 
setmana que no supera la jornada ordinària municipal setmanal incrementada en un 50%. 
Per tant, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada 
fixats per la normativa, la sol·licitud del senyor Vallhonrat s’adequa a norma.  
Això no obsta per destacar que l’article 21 de la llei d’incompatibilitats de la Generalitat de 
Catalunya, així com també ho disposa l’article 343 del Decret abans referit, manifesta que 
els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de 
l'interessat, i resten sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de 
modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
6. L’article 13 de la Llei 21/1987, de 26 de desembre, citada, recull que el personal a qui 
es refereix tal llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 
7. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada, serà sancionat conforme al 
règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que 
s’hagi incorregut. 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de 
caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
8. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 
de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
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Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza el senyor Jordi 

Vallhonrat Espasa en aquest Ajuntament, les funcions de coordinació de 
l’empresa municipal PUMSA i empreses municipals corresponents i l’activitat 
privada secundària de caràcter docent en la URL, en el Màster Universitari en 
Gestió Integral de la Construcció, de l’escola d’arquitectura “La Salle” (a 
Barcelona), de la Universitat Ramón Llull, en concret com a professor en el 
Postgrau de Gestió Urbanística i Planejament i en el de Valoracions 
Immobiliàries i Perícia Judicial, durant el curs 2015-2016 i amb la possibilitat de 
que pugui tornar a realitzar-la els propers cursos, amb una dedicació similar, 
subjecte a els condicionants i termes referits en la part expositiva del present 
acord.  
 

SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

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

 

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

exposa el vot favorable de la CUP però manifestant que aquelles persones que ja tenen un 

càrrec de responsabilitat amb un gran sou haurien de repensar-se a l’hora de decidir fer una 

segona activitat privada. Entenem que és legal i que tenen el seu dret però feines de gran 

responsabilitat exigeixen dedicació exclusiva. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals replica només a títol general 

que entenen que quan es demanen compatibilitats exclusivament per temes de docència 

esporàdica en aquest cas per un màster, forma part de la condició de professionals de prestigi 

i en aquest cas al ser funcionaris han de demanar la compatibilitat. Nosaltres entenem que és 

lògic fer-ho. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 11 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER ATH 

 

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

següent 

 

“Supòsit de fet 
 
El senyor Alejandro Torralba Huguet, treballador de l’Ajuntament de Mataró, ha presentat una 
sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, amb núm. 0812130008-1-2016-
001564-1, de 15 de gener de 2016, com a professional de l’enginyeria, especialitat 
telecomunicacions, per compte propi, amb una jornada laboral setmanal entre les 25 a 40 
hores i una remuneració anual de 100.000 euros. 
 
L’Ajuntament de Mataró contractà el senyor Alejandro Torralba Huguet com a professor titular 
A de secundària, a temps parcial del 33,33% de la jornada habitual establerta, per substitució 
a partir del 18 de gener de 2016 i fins, com a màxim, el 26 de març de 2018, data màxima de 
la durada de la reducció de jornada de la persona substituïda. 
 
 
Fonaments de dret 
 

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

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

servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación 
de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” 
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Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 
de treball.  
I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva 
exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta: 
 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol 
lloc de treball de treball, 

- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin 
activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures 
inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència, la 
imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó del 
servei. 

L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del 
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses 
que en depenen. 
 

3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que 
l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 

 
4. L’art. 11 de la norma catalana concreta prohibicions, les quals i respecte la declaració 

que ara ens ocupa, esmentem les dels  apartats següents: 

b) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al 
servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que 
desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat o l’empres pública en què presta 
serveis.  

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  
I s’exceptuen com objecte de compatibilitat les activitats professionals que han de 
prestar a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc 
públic. 

d) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, 
en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 
9. Segons recull l’article 12 de la Llei de la Generalitat de Catalunya, es pot reconèixer la 

compatibilitat per activitats privades, llevat, de les regulades a l’article 11 del punt anterior, 
sempre i quan en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Així 
també ho recull l’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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Per altra banda, l’article 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “Las actividades 
privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria 
de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad 
pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.” 
El Conveni que regula el personal docent d’aquesta Corporació, estableix, amb caràcter 
general, per aquest personal que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i 
mitja setmanal (37,5), a excepció del personal de les escoles bressol. La meitat doncs de 
la jornada setmanal ordinària a l’Ajuntament per aquest tipus de personal docent és de 
18,75 hores/setmana.  
Respecte aquest punt cal dir que el senyor Torralba, amb una jornada a temps parcial a 
l’Ajuntament de Mataró del 33,33%, realitza una jornada setmanal de 12,5 hores a 
l’administració, mentre que a l’activitat privada (entre 24 a 40 hores/setmana) resulta 
superior a l’ordinària pública, que com hem dit és de 18,75 h/setmana. 
Per tant, respecte el requisit de conciliació d’horari entre l’activitat pública i la privada 
fixats per la normativa, la sol·licitud del senyor Torralba s’adequa a norma.  
 

10. Tot i el referit en el punt anterior, cal destacar que l’article 21 de la llei d’incompatibilitats 
catalana, així com també ho disposa l’article 343 del Decret 214/1990, abans referit, 
manifesta que els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de 
treball ni l'horari de la interessada, i resten sense efecte en cas de canvi de lloc de treball 
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

 
11. És important citar també l’article 13 de la Llei 21/1987 de la Generalitat de Catalunya, de 

26 de desembre, doncs es taxativa la seva redacció en explicitar que el personal a qui es 
refereix tal llei no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la 
seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 
12. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada, tal i 

com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense 
perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de 
caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 

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

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA AL PLE MUNICIPAL 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza el senyor 

Alejandro Torralba Huguet en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària, 
com a professional de l’enginyeria, especialitat telecomunicacions, per compte 
propi, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  
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SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

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

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

12 - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER MDM 

 

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

següent 

 
“Fets 
 

I. Per Decret 4311/2015, de 3 de juny, es va nomenar a la Sra. Montserrat Damont 
Martínez com a funcionària interina per programes, a temps parcial com a psicòloga, 
des del 13 d’abril de 2015 i amb una durada aproximada d’un any, per portar a terme 
l’execució de l’acció Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE, fitxa núm. 
2.3) en el marc del Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació 
i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat 
de Catalunya, i l’Ajuntament de Mataró. Fou adscrita al Servei de Benestar Social i 
presta serveis a la Secció d’Infància i Família.  
 

II. La Sra. Damont Martínez ha presentat sol·licituds de reconeixement de compatibilitat 
en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació 
amb una segona activitat privada en dos règims (per compte pròpia i per compte 
aliena) consistent en:  
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4. Activitat privada per compte aliena mitjançant un contracte d’obra o servei 
determinat a temps parcial: per prestar serveis com a psicòloga a la Fundació IRES 
(Institut de Reinserció Social, sítia a Barcelona), amb una dedicació de 5 hores 
setmanals (224 hores anyals) prestades els dilluns de 15:00 h a 20:00 hores, i una 
retribució de 211,04 € bruts mensuals.  
 
Segons certificat emès per la Fundació IRES, les funcions de la Sra. Damont 
serien: recepció de demandes i tramitació per tal d’iniciar l’atenció terapèutica; 
concreció de la demanda; elaboració del pla d’intervenció en cada cas; seguiment i 
avaluació; atenció psicològica individual i grupal; dinamització de grups i realització 
de tallers; atenció, orientació, assessorament; recollir i acollir les demandes 
d’atenció i suport a les persones (dones, homes i infants); organitzar l’atenció a 
situacions específiques; realitzar la derivació al servei o recurs més adequat a la 
persona segons la demanda expressada d’aquesta; recollir les dades de les 
atencions realitzades; coordinació amb els serveis derivants; elaboració d’informes; 
desenvolupament de tallers d’igualtat i accions preventives; disseny i realització de 
tallers de prevenció, informació i sensibilització relacionades amb la violència vers 
les dones i la desigualtat de gènere, i altre tipologies de violència i/o conflicte.  
 

5. Activitat privada per compte pròpia consistent en l’exercici lliure de la professió de 
psicòloga, actuant en el Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental. Així mateix, 
s’especifica com un dels llocs on prestaria serveis la interessada és també a la 
Fundació IRES, atenent com a psicòloga casos de proinfància, prestant en aquest 
cas concretament els següents serveis: atenció i supervisió psicològica als infants i 
adolescents en el context del servei SIPEM-Mentories; suport i tractament 
psicològic dels infants i adolescents per a la superació del trauma ocasionat per la 
convivència amb el maltractament i la prevenció per a futures relacions abusives; 
derivació dels casos a altres serveis o recursos; coordinació amb altres centres 
d’educació i salut infantil; coordinació de casos en l’equip.  

 
III. Amb caràcter previ a resoldre la present sol·licitud de reconeixement de 

compatibilitat, s’ha sol·licitat informe a la Cap de Secció d’Infància i Família, del 
Servei de Benestar Social, on està adscrita la Sra. Damont, en relació a la concreció 
de determinats extrems que podrien tenir incidència en la segona activitat de la qual 
es sol·licita compatibilitzar. Obra a l’expedient la sol·licitud d’informe, el qual es dóna 
per reproduït.   

 
IV. Vist l’informe emès per la Cap de Secció d’Infància i Família, del Servei de Benestar 

Social, que també consta a l’expedient.  
 

 
Fonamentació jurídica 
 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al 
servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. 
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2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión 
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica 
de la relació de treball. 

 
3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l'horari dels interessats. 
 
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, 
autorització expressa prèvia.  
 
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, 
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del 
lloc de treball. 
 

4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
 
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 de 
la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant substitució, 
activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o 
sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament 
amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués destinat.  
 
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut 
en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en 
especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones 
a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
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Així mateix, el punt 2 de l’article 12, disposa que les activitats privades que 
corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de l’interessat 
durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball 
en les Administracions Públiques només podrà autoritzar-se quan l’activitat pública 
sigui de prestació a temps parcial.  
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que la interessada té una jornada a temps 
parcial a l’Ajuntament de 18 hores i 45 minuts setmanals i la segona activitat que 
interessa compatibilitzar pel que fa a la Fundació IRES per compte aliena (mitjançant 
contracte laboral d’obra i servei determinat), seria de 5 hores setmanals. Per la qual 
cosa, sobre aquest punt s’adequaria, no s’interfereix amb l’art. 12.2 de la llei estatal. 
Si bé, respecte a l’activitat privada en exercici lliure de la professió, no es pot 
analitzar en tant que la jornada que assenyala la interessada seria variable.  
 

7. L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de 
l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció 
pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. 
 

8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible 
el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en 
què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament 
amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan 
l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; la realització 
d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o 
sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per 
raó del lloc públic. 
 

Respecte aquest extrem, l’informe de la Cap de Secció d’Infància i Família, del Servei 
de Benestar Social, de data 12 de febrer de 2016, senyala que les funcions generals 
del Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE, on la interessada presta serveis 
com a psicòloga) són les següents:  
 
- Fer el seguiment i acompanyament de les famílies acollidores en l’exercici de la 

guarda que tenen atorgada en relació als menors acollits.  
- Atendre les necessitats i demandes de les famílies acollidores respecte als infants 

i/o adolescents que tenen acollits.  
- Treballar amb les famílies acollidores les situacions de dificultat que puguin sorgir 

amb els pares dels infants o adolescents acollits.  
- Fer l’estudi i la validació de possibles nuclis acollidors en la pròpia família extensa 

dels menors en situació de desemparament.  
- Desenvolupar accions grupals amb les famílies acollidores oferint un espai 

d’intercanvi d’experiències, de suport emocional i de contenció.  
 

Així mateix, senyala que les funcions específiques que realitza la Sra. Damont en el 
SIFE són les següents:  
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- Suport i atenció des de la clínica a les famílies i infants i adolescents en els casos 

de situació de crisi.  
- Treball previ a la derivació a tractaments psicoterapèutics.  
- Suport i assessorament clínic dels casos a l’equip tècnic del SIFE.  
- Participació en el procés d’estudi i validació de les famílies candidates a realitzar 

l’acolliment d’un infant.  
- Valoració de la situació sociofamiliar de l’infant amb proposta d’acolliment en 

família extensa.  
- Atenció a les sessions de grups familiars.  
 
Finalment, l’informe de la Cap de Secció d’Infància i Familia conclou que “no es veu 
raó per la qual existeixi incompatibilitat entre les funcions pròpies del lloc de treball de 
psicòloga del SIFE i les funcions que la Sra. Damont ha de desenvolupar en la seva 
activitat laboral privada donat que, des del SIFE s’atén exclusivament famílies 
acollidores amb infants en situació de desemparament i mesura de protecció 
d’acolliment en família extensa, derivades per la DGAIA, mentre que la funció 
principal de la Sra. Damont en l’àmbit privat és l’atenció terapèutica, funció que no 
correspon ni es realitza per part de la psicòloga del SIFE”.  
 

9. L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 
 
Com s’ha assenyalat anteriorment, la jornada de la interessada és parcial 
corresponent a 18 hores i 45 minuts setmanals i amb el següent horari de treball: 
Dimecres de 9:00 h a 14:00 h; dijous de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 19:00 h; i 
divendres de 9:00 h a 13:45 h.  
 

10. Articles 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), referents als deures 
dels empleats públics i principis ètics aplicables en l’actuació dels mateixos. 
 

11. L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que 
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de 
compatibilitat o incompatibilitat. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 
 
Vist que, de la documentació obrant a l’expedient de referència i un cop analitzada la 
normativa aplicable en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions 
locals, i en especial els arts. 1.3, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i arts. 330 i 343 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament del personal al servei de les entitats locals, es 
pot concloure que el desenvolupament de l’activitat privada que interessa la Sra. Damont 
com a psicòloga, tant per compte aliena com per compte pròpia, a priori no es relacionarien 
directament amb les funcions que exerceix en el seu lloc de treball principal en aquest 
Ajuntament i tampoc, pel que respecta concretament al desenvolupament de la segona 
activitat privada per compte aliena a la Fundació IRES, interferiria en l’horari i jornada de 
treball de la interessada en la seva activitat principal com a psicòloga de SIFE. Per la qual 
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cosa, en aquest sentit seria procedent reconèixer la compatibilitat d’ambdues activitats, 
sempre i quan la interessada compleixi amb els paràmetres que en detall s’han referit.  
 
No obstant això, a fi de garantir que l’exercici de l’activitat privada interessada no alteri les 
funcions públiques i es vetlli principalment pels interessos generals amb la plena dedicació 
en l’exercici del seu lloc de treball principal que la Sra. Damont desenvolupa en aquesta 
Corporació municipal, cal advertir a la interessada que aquest reconeixement de 
compatibilitat restarà automàticament sense efecte, donada la seva incompatibilitat, en els 
supòsits següents:  
 

- Si l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació IRES com per compte 
pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, impedís o menyscabés 
l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o 
independència. 
 

- Si l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació IRES com per compte 
pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, tingués alguna relació amb 
els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec en el seu lloc de treball 
principal o es relacioni directament amb l’activitat que realitza la interessada en la 
unitat o servei en el qual estigui adscrita. 

 

- Si el desenvolupament de l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació 
IRES com per compte pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, 
recaigui en els assumptes en que estigui intervenint, hagi intervingut en els dos 
últims anys o hagi d’intervenir per raó del seu lloc públic. S’inclouen en especial 
en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 

- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral i 
horari de l’activitat principal a l’Ajuntament de Mataró.  

 
En aquest sentit, és precís esmentar el que al respecte ha destacat la jurisprudència 
constitucional:  
 

“Las incompatibilidades de los funcionarios públicos tienden a garantizar su 
objetividad de actuación, en evitación de relaciones de dependencia perturbadoras, 
así como su eficacia, procurando la màxima dedicación a las funciones propias de su 
empleo o cargo, características aquélla y ésta predicables constitucionalmente de la 
actividad de las Administraciones públicas y, por tanto, exigible también de sus 
servidores (art. 103 CE)” (STC 73/1997, Ple, 11 d’abril de 1997; Ponent: Enrique Ruiz 
Vadillo). 

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

Ajuntament la senyora Montserrat Damont Martínez amb una activitat privada 
secundària en dos règims: a) una per compte aliena com a psicòloga a la 
Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) i b) una altra per compte pròpia 
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consistent en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, sempre i quan la 
interessada compleixi amb els termes i paràmetres referits en la part expositiva 
del present acord.  

 
SEGON.-  Advertir a la persona interessada que aquest reconeixement de compatibilitat 

restarà automàticament sense efecte, donada la seva incompatibilitat, en els 
supòsits següents:  

 
- Si l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació IRES com per compte 

pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, impedís o menyscabés 
l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o 
independència. 

 
- Si l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació IRES com per compte 

pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, tingués alguna relació amb 
els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec en el seu lloc de treball 
principal o es relacioni directament amb l’activitat que realitza la interessada en la 
unitat o servei en el qual estigui adscrita. 

 

- Si el desenvolupament de l’activitat privada, tant per compte aliena a la Fundació 
IRES com per compte pròpia en l’exercici lliure de la professió de psicòloga, 
recaigui en els assumptes en que estigui intervenint, hagi intervingut en els dos 
últims anys o hagi d’intervenir per raó del seu lloc públic. S’inclouen en especial 
en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 

- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral i 
horari de l’activitat principal a l’Ajuntament de Mataró.  

 
TERCER.- Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

 
QUART.- Notificar el present acord a la persona interessada. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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 13 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER GMR. 

 

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

següent 

  
“Supòsit de fet 

 
1. La senyora Gemma Mayolas Rifà, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb 

plaça de tècnica d’administració general, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat 
de segona activitat, amb núm. 0812130008-1-2016-002848-1, de data 26 de gener de 
2016, en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació 
amb una activitat privada secundària en l’Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (OCUC) a Malgrat de Mar, com a administrativa de mediació en consum 
mitjançant contracte d’obra i servei. Segons es fa constar, la remuneració anyal seria de 
2.292,96 € (191,08 € mensuals) i amb una jornada laboral setmanal de 5,40 hores.  

 
2. Per Decret 6687/2015, de 9 de setembre, la senyora Mayolas fou adscrita en  comissió de 

serveis a un lloc de Cap de Secció de Gestió Jurídica, del Servei d’Assessorament, 
Gestió i Planificació, des de l’1 d’agost de 2015 i fins a la cobertura definitiva del lloc de 
treball o, com a màxim, per una durada de dos anys. 

 
3. Per acord de Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada en data 8 de 

gener de 2015, li fou reconeguda la compatibilitat respecte la mateixa activitat secundària 
i en les mateixes condicions que les que ara demanda.  

 
L’acord esmentat esdevingué automàticament sense efectes amb motiu de la modificació 
del lloc de treball desenvolupat per la senyora Mayolas, aprovada pel Decret 6687/2015 
esmentat, d’acord amb el disposat a l’art. 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una associació privada sense 

ànim de lucre la qual assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i 
representar els drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya. 

 
 

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

regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei 
de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat 
de Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
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2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 

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

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de 
treball. 
I en igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva 
exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta: 
 

- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a 
un sol lloc de treball de treball, 

- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin 
activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels 
deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la 
independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen 
encomanades per raó del servei. 

L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del 
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses 
que en depenen. 

 
3. Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que 
l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 

 
4. L’art. 11 de la norma catalana concreta les prohibicions, les quals i respecte la 

declaració que ara ens ocupa, esmentem les contingudes als apartats següents: 

c) el desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, 
incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament 
amb les que desenvolupi el departament, l’organisme, l’ entitat o l’empres 
pública en què presta serveis.  

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.  
I s’exceptuen com objecte de compatibilitat les activitats professionals que han 
de prestar a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament 
del lloc públic. 

e) el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de 
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
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5. Segons recull l’article 12 de la Llei catalana, es pot reconèixer la compatibilitat per 

activitats privades, llevat, de les regulades a l’article 11 del punt anterior, sempre i quan 
en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no 
superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho 
recull l’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada 
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) de 
mitjana, de dilluns a divendres. I l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la 
presència obligada del personal de les 9 hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El 
temps restant de la jornada diària es podrà realitzar de dilluns a divendres en règim 
horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores. Durant l’any 2016 la jornada 
ordinària de treball és de trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40 
hores/setmana) 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 54,6 
hores/setmana. 
La senyora Mayolas té una jornada ordinària de 36,4 hores a la setmana. Si a aquesta 
jornada se li afegeix la jornada que sol·licita compatibilitzar en l’activitat privada, de 5,40 
hores/setmana, obtenim un resultat total de 41,80 hores/setmana. Resulta, en 
conseqüència, una quantitat d’hores per setmana que no supera la jornada ordinària 
municipal setmanal incrementada en un 50%. Per tant, respecte els requisits de 
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada fixats per la normativa, la 
sol·licitud de la senyora Mayolas s’adequa a la normativa.  
 

6. L’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 
del Decret 214/1990, abans referit, manifesta que els reconeixements de compatibilitat 
no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de la interessada, i resten sense 
efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les 
condicions del lloc de treball. 

 
7. L’article 13 de la Llei 21/1987, de 26 de desembre, és taxatiu en la seva redacció en 

explicitar que el personal a qui es refereix tal llei no podrà invocar o fer ús de la seva 
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 
8. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada, tal i com disposa ella mateixa 

serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat 
de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de 
caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

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

la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 

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

Ajuntament la senyora Gemma Mayolas Rifà amb una activitat privada 
secundària en l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) a 
Malgrat de Mar, com a administrativa de mediació en consum mitjançant 
contracte d’obra i servei, en els termes i paràmetres legals referits en la part 
expositiva del present acord.   

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

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

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

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

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

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

URBANISME 

 

14 -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ DE REAJUSTAMENT D’EQUIPAMENTS I 

ZONES VERDES AV. CORREGIMENT 

 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 

“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de Reajustament d’equipaments i zones verdes av. Corregiment, amb la finalitat 
de possibilitar el cobriment de la Pista poliesportiva de Cirera. Aquesta dóna suport a les 
activitats dels tres clubs usuaris de la zona esportiva municipal de Cirera constituïda pel 
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Poliesportiu municipal Jaume Parera, el Poliesportiu municipal Teresa Maria Roca i el Camp 
Municipal de Futbol a 7 Francisco Melero. 
 
El cobriment de la pista permetrà cobrir les necessitats d’entrenament dels equips d’hoquei 
patins, patinatge artístic i futbol sala, amb independència que plogui o que estigui humida, 
sobretot pel patinatge, així com celebrar partits oficials de diferents competicions i categories a 
fi de descongestionar els poliesportius coberts sobre saturats els caps de setmana, d’acord 
amb una oferta esportiva de qualitat i com a un impuls més a l’esport en aquesta zona en 
consonància amb la resta de la ciutat. També s’obtindrà un espai per poder fer activitats 
diferents de les esportives per altres entitats del barri.  
 
Aquesta modificació té per objectiu el canvi de qualificació de zona verda a equipament 
esportiu del sòl de la pista poliesportiva de Cirera i traslladar la zona verda a tres espais 
qualificats d’equipament esportiu, que fan funció de places públiques, serveixen per accedir 
als poliesportius i funcionen de vestíbul urbà públic de les instal·lacions, de forma que el 
planejament s’adapta a una realitat funcional de la ciutat.  
 
Un altre objectiu és millorar la relació entre els equipaments i l’espai urbà de l’entorn de l’av. 
Corregiment. A causa de la topografia de la zona, existeixen desnivells notables i alguns murs 
que impacten sobre el paisatge urbà. La relació dels edificis escolars i esportius, amb l’espai 
urbà i la ciutat, es milloren mitjançant itineraris per a vianants, espais amb vegetació i jardins 
urbans que formen part d’un espai continu i vinculant. Es fan petits reajustaments en la 
qualificació de l’equipament educatiu de l’escola Antonio Machado, a l’accés principal de la 
vorera de la rotonda i l’accés al parc per la rda. de Jaume Ferran, més d’acord amb la 
utilització del sòl urbanitzat consolidat i de la tanca de l’equipament escolar existent. També es 
produeix un reajustament de viari entre els dos equipaments d’acord amb l’alineació del vial 
executat.  
 
Amb tot això s’incrementa en 411 m2 l’equipament esportiu i en 943 m2 els espais lliures, i es 
disminueix en 531 m2 l’equipament educatiu (sense afectacions a l’edificació, a l’accessibilitat 
ni a la funcionalitat) i en 823 m2 la vialitat. No hi ha canvi de titularitat dels equipaments i 
afecta únicament a sòl no edificat que s’ha identificat com espai públic fora dels recintes 
poliesportius i escolars, o de reajustaments d’alineacions de les tanques en l’equipament 
educatiu.  
 
La proposta compleix amb les determinacions dels article 97.2 i 98.1 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en quan no disminueix la 
superfície, la funcionalitat, ni la titularitat pública dels equipaments esportius i de les zones 
verdes proposades. 
 
Vist l’informe jurídic, els articles esmentat i els articles 24, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 23 del Decret 305/2006, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de 
Reajustament d’equipaments i zones verdes av. Corregiment. 
 



 49 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers 
d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Demanar informe als serveis municipals que siguin necessaris en funció de les seves 
competències. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.” 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que la gran majoria de regidors i regidores que han 

estrenat mandat potser no estan al cas de cóm i de quina manera arribem a aquesta 

aprovació inicial. Però sabent els antecedents potser algú de vostès es replantegi el seu 

posicionament. El 5 de febrer de 2015 CIU va presentar una modificació de crèdit amb el 

pressupost prorrogat per valor de 5.300.000 euros, dels quals la part més important eren 3,2 

milions d’euros per pagar la factura de l’edifici del Rengle. 1.200.000 euros anava destinat a 

cobrir pistes esportives entre elles el pavelló d’Eusebi Millan, el Palau Josep Mora i el pavelló 

de Cirera. La intervenció de la majoria dels grups en aquell moment va girar al voltant de les 

formes i l’oportunitat. Ningú en aquell ple va qüestionar la necessitat d’arreglar les pistes però 

sí es va criticar el moment per fer-ho. Es va arribar a qüestionar la legalitat i es va suspendre 

el ple per tractar la possible vulneració de drets dels regidors. La qüestió es va resoldre per la 

bona voluntat dels partits de l’oposició però efectivament es van vulnerar els terminis i els 

drets dels regidors i va haver falta d’informació. La pròpia portaveu del PSC titllava al Govern 

de menystenir els regidors i denunciava que els expedients de les modificacions 

pressupostaries no s’havien posat a la disposició dels regidors com preveu la legalitat i 

lamentava la manca d’interès per la participació, la seva opacitat. I si he fet servir les paraules 

de la portaveu del PSC en aquell ple és perquè ara el seu partit governa la ciutat i atenent al 

que vostès deien fa un any s’apliquessin les paraules i abans de presentar aquesta aprovació 

l’haguessin sotmès al judici de la ciutadania. Això ens porta a demanar que deixin l’aprovació 

damunt la taula perquè ara no toca, entenem que hi ha qüestions més greus a resoldre a la 

ciutat i perquè no s’ha informat ni debatut sobre el tema amb les entitats del territori. L’espai 

que es vol cobrir ha estat reclamat per l’associació de veïns de Cirera i altres entitats del barri 

per fer esport de lleure. L’informe jurídic que adjuntem a l’expedient de l’aprovació inicial 

indica en un dels seus paràgrafs que s’obtindrà un espai per poder fer activitats diferents 
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esportives per altres entitats del barri. Pregunto: quines són?, s’ha debatut amb elles?, han 

pogut fer aportacions? Em temo que res ha passat i que han tirat pel dret. Reitero la petició de 

retirada del punt de l’ordre del dia i insto al Govern a treballar amb les entitats del barri la 

modificació. 

 

 

 

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

Manifesta que des de la CUP es votarà que sí a la modificació del pla general. Entenem que 

aquest espai que es dedica a equipament ha de ser un equipament de barri ja que és molt 

necessari i molt demanat pels veïns de Cirera per tot això el nostre vot serà favorable. 

 

 

 

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

que tot el que ha dit el Sr. Martínez és cert. Però també és cert que ens trobem en una 

aprovació inicial i s’obre un període d’al·legacions en el qual les entitats podran dir la seva. 

Entenem que per realitzar certs esports s’ha de cobrir l’espai. Donarem suport a la proposta 

però em quedo amb la data en que aquesta iniciativa ha arribat al ple, es va començar a parlar 

pocs mesos abans de les eleccions municipals, han passat els punts pel ple diverses 

vegades. El que em sembla malament és veure punts que són una necessitat que vagin 

passant pels Plens perquè no s’han complert les expectatives. Per tot això votarem 

favorablement. 

 
 
 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que 

s’abstindran. Visc al barri de Cirera i conec l’espai. Trobo a faltar la memòria participativa de 

com i perquè s’utilitzaran aquests serveis. Està molt bé que els utilitzin les escoles esportives 

però no és pot oblidar als joves, que viuen a Cirera i no tenen els mateixos recursos com per 

poder gaudir de les instal·lacions esportives, i no tenen patis oberts molt demanats per jugar i 

han d’entrar a patis públics sense permís. La Sra. Calpe coneix aquesta realitat i ha estat 

incapaç de signar acords per a la utilització d’espais per els joves necessitats del barri. A les 



 51 

places es prohibeix jugar a pilota i no tenir espais per jugar provoca problemes 

intergeneracionals. Els espais públics han de ser polivalents i s’han de signar acords per a 

que cap jove es senti exclòs o menyspreat al seu propi barri. Per tot això, demanem saber 

l’import total de les obres, ja que no ens ho han facilitat, i establir prioritats, terminis i saber si 

són realment necessàries i si no seria millor cobrir altres necessitats com beques menjador... 

Així, amb transparència tothom ho entendrà. 

 

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

favorablement. Donat que és aprovació inicial i que el reglament de participació preveu que es 

vagi treballant en les memòries, de cara al futur ens agradaria que s’incorporés en els 

projectes. Per altra banda aquests diners que financen aquesta operació concreta, i altres 

vinculades a esport que venen de la diputació, són diners finalistes per això i que sinó es fa 

això no venen i no es podrien utilitzar per altres coses. 

 

 

 

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

Habitatge, replica que no es deu haver explicat bé ja que el que porta al ple no és el projecte 

de cobriment sinó poder adequar al planejament urbanistic perquè una vegada ho tinguem 

aprovat puguem estudiar el projecte de cobriment en el qual haurà un procés participatiu, un 

pressupost, podrem establir un pla d’usos del nou equipament i determinar si només el podran 

utilitza les entitats esportives o també els veïns. El que debatem ara és l’adequació urbanística 

perquè un cop aprovada es pugui fer un projecte de cobriment. 

 

 

 

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

perfectament que els nens salten als patis dels col·legis perquè no tenen espais adients a 

Cirera i és hora que posem remei. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

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

adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).   

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

15  - RATIFICAR LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, EN ELS 

TERMES QUE VAN SER PUBLICADES AL DOGC NÚM. 6929 DE 6-8-

2015  

 

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

ratificar el següent: 

 

“L’Ajuntament forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística, des de l’any 1990. 
 
El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en data 8 de maig de 2015, va acordar 
la modificació dels Estatuts del CPNL, proposada pel Consell d’Administració. Aquesta 
modificació va ser aprovada també per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i 
publicada al DOGC núm. 6929 de data 6/08/2015 i està motivada pels canvis que suposa 
l’entrada en vigor de diverses normatives. 
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La Llei de l’Estat 274/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local afegeix la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, sobre els consorcis. Aquesta disposició exigeix que els estatuts de cada consorci han 
de determinar l’Administració pública a la que estan adscrits, que han d’estar subjectes al 
règim pressupostari, comptable i de control de l’administració d’adscripció, també s’estableix 
el règim jurídic del personal al servei del consorci que ha de ser el de l’administració pública 
d’adscripció i les limitacions respecte al personal al servei dels consorcis. 
 
Aquesta modificació normativa implica la modificació de varis articles dels Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, que seran l’article 1 sobre l’adscripció del 
Consorci; l’article 3 sobre les potestats del Consorci; l’article 23 sobre el règim financer; 
l’article 24 sobre el règim de personal; l’article 25 sobre la separació del Consorci; l’article 26 
sobre la modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci i l’article 27 de la liquidació del 
Consorci. 
 
L’article 27 dels Estatuts vigents del Consorci per a la Normalització Lingüística, estableix que 
aquesta modificació ha de ser ratificada per cadascun dels ens consorciats: 
 
Article 27 
La modificació d’aquests Estatuts i la dissolució del Consorci hauran de ser aprovades pel Ple 
i ratificades per cadascun dels ens consorciats”. 
 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe jurídic que antecedeixen a aquesta proposta i el que estableix 
l’art. 313 i l’art.322 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals en relació a la constitució de Consorcis i la modificació dels 
seus Estatuts, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de data 8 de 
maig de 2015, relatiu a la modificació dels seus Estatuts.  
 
Segon.-  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies, juntament amb els 
estatuts modificats. Aquests esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es presenten 
al·legacions. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci per a la normalització lingüística.” 
 

 

 

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

Ciudadanía, per posicionar el sentit de vot del seu grup que en aquest punt s’abstindrà. No 

s’oposen però el sentit d’abstenció ve determinat perquè no comparteixen moltes de les 

finalitats i de la utilització del Consorci de Normalització lingüística. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que defensa el Consorci de Normalització Lingüística en castellà igual que un 

portaveu d’un grup al congrés va utilitzar el Català i em va semblar bé si s’utilitza per defensar 

la unitat d’Espanya. I em sembla bé utilitzar el castellà per promoure el Consorci de 

Normalització Lingüística ja que el seu objectiu és promoure el català, això em sembla 

perfecte sempre que no vagi en detriment d’altres llengües que són pròpies de molts catalans, 

votarem a favor ja que estem votant l’adaptació d’un Consorci a la Llei de Racionalització i 

Sostenibilitat de les administracions locals. La Llei que especifica que no poden els consorcis 

estar dos anys en pèrdues, i el que es fa és adaptar els estatuts  a una llei racional i sensata, 

votarem a favor. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  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 (3), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
(2),  corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

Partido de la Ciutadanía. 
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DIRECCIÓ DE CULTURA 

 

16  - NOMENAR EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-

EUIA VOCAL SUPLENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL 

NOMENCLÀTOR DE MATARÓ.  

 

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

la proposta següent: 

 
“Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat per Ple 
de data 8 de novembre de 2001, article cinquè –Composició, estableix que el nomenament i 
cessament dels membres de la Comissió es realitzarà per acord del Ple Municipal.  
 
Atès el canvi de Consistori i d’acord amb l’article setè –Composició, en data 5 de novembre de 
2015, el Ple de l’Ajuntament nomenar els nous vocals de la Comissió Municipal del 
Nomenclàtor. 
 
Vista la proposta del Grup Municipal ICV-EUiA de nomenar el senyor Josep Illa i Ximenes com 
a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el 
següent representant del Grup Municipal ICV-EUiA: 

 
- Senyor Josep Illa i Ximenes 

 
2) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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17  -  APROVAR LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DEL 

CONSORCI DE LA XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA 

  

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

la proposta següent: 

 

“El Patronat Municipal de Cultura en data 13 de juny de 1989 va aprovar els estatuts i 
l’adhesió al Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de Catalunya. 
 
En data 29 de setembre de 1989 es van publicar al BOP els estatuts del Consorci de la xarxa 
de teatres públics de Catalunya, constant l’Ajuntament de Mataró com a membre fundador. 
 
Els Ajuntaments de Reus, Campdevànol i Tremp comuniquen a l’Ajuntament la seva intenció 
de separar-se del Consorci  i insten al conjunt d’ens consorciats a la dissolució d’aquest i la 
seva liquidació. 
 
Atès que des de fa molt temps no consta que aquest Consorci tingui cap activitat, i no consta 
que s’hagi dissolt. 
 
L’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix que qualsevol ens consorciat podrà 
separar-se d’un consorci formulant el preavís en els terminis que assenyalin els seus estatuts i 
estant al corrent del compliment de les obligacions i compromisos anteriors, tot i garantint el 
compliment dels que hi hagi pendents. 
 
L’article 25.3 dels Estatuts del Consorci estableix que la separació d’un ens consorciat es 
podrà realitzar amb un preavís al president del Consell, amb un any d’antelació, sempre que 
s’estigui al corrent dels compromisos anteriors i es garanteixi la liquidació de les obligacions 
aprovades fins al moment de la separació. 
 
Els article 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
(LRSP) i altres mesures de reforma administrativa, regulen les causes, procediment i efectes 
de l’exercici del dret de separació d’un ens consorciat. 
 
L’article 4 dels Estatuts del Consorci determina que aquest es va constituir per temps indefinit i 
l’article 12.1 de la LRSP estableix que els membres d’un consorci es podran separar en 
qualsevol moment sempre que no s’hagués assenyalat un terme de durada del consorci. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Mataró no li consta cap obligació de pagament pendent amb el 
Consorci de la Xarxa de teatres públics de Catalunya. 
Atès que la Tècnica de cultura especialitzada i l’Assessora jurídica informen favorablement la 
separació del Consorci de la Xarxa de teatres públics de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la separació de l’Ajuntament de Mataró del Consorci de la Xarxa de teatres 
públics de Catalunya, amb CIF P5801907F. 
 
Segon.- Instar al conjunt d’ens consorciats a la dissolució i liquidació del Consorci, atesa la 
seva inactivitat des de fa molts anys. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci i al conjunt d’ens consorciats.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

SERVEI D’ASSESSORAMENT, GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 

 

18 - ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSAT PEL SENYOR F.X.C.P. I REDUIR L’IMPORT DE LA 

LIQUIDACIÓ EMESA DE 300,51€ a 200,51€. (EXPEDIENT 867/14). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament un recurs de 
reposició interposat per Francisco Javier Calvo Puigvert, contra la resolució sancionadora del 
Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 5 de febrer de 2015, per infracció en matèria de 
gossos perillosos. 

SEGON.- Atès que l'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, 
per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article 116.1 
de la LRJPAC. 
 
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s'ha interposat dins el termini d'un mes legalment 
previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
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Llei 4/1999, havent-se procedit  a la notificació de la resolució de l’expedient al domicili que 
consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment en data 4 de juny de 2015. 
 
QUART.- Atès que el recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment 
previst a l’efecte, segons l’article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, havent-se 
procedit a la notificació de la resolució de l’expedient al domicili que consta recollit al 
document que motivà l’inici d’aquest procediment en data 25 de febrer de 2015. Aquesta 
notificació va resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar 
un segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant 
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP de data 3 de març de 2015), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
Atès que la notificació de l’Acord del Ple es va publicar en el BOP en data 3 de març de 2015, 
i el senyor Calvo va presentar el recurs de reposició contra l’Acord del Ple en data 4 de juny 
de 2015, aquest esdevé extemporani per la seva interposició fora del termini legalment 
establert. No obstant això, entrem a valorar el mateix. 
 
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 

Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem 
el següent: 

El senyor Calvo manifesta en el seu escrit de recurs la seva disconformitat amb la sanció 
imposada, al·lega que el Dogo de Burdeos no està catalogat com a gos perillós, que és un 
gos molt dòcil, i que té molts problemes de salut.  Ens adjunta còpia de la sentència 
d’apel·lació nº 446/2007 del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, contra la sentència 
68/2007 del Jutjat Contenciós Administratiu de Pamplona, que estima un recurs presentat 
contra una sanció imposada per l’Ajuntament de Pamplona, consistent en portar un gos de 
raça “Doberman” deslligat i sense morrió a la via pública. L’Ajuntament de Pamploma 
mitjançant ordenança municipal havia qualificat com de raça potencialment perillosa als 
gossos de raça Doberman, quan el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que 
desenvolupa la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, no ho contempla així. 

També manifesta que sempre porta el gos lligat pel carrer i que només el deixa deslligat pels 
llocs a on es pot fer. 

El senyor Calvo també al·lega que el gos pateix problemes de salut.  Per tal de demostrar les 
seves al·legacions, ens aporta un certificat del veterinari del gos que diu que: “ L’animal té 
Lesmaniosi canina i malaltia renal, amb hipertensió i acidosi metabòlica.  Que degut a 
aquestes malalties, l’animal presenta una gran predisposició a la hiperventilació respiratòria, 
la fatiga, i a malalties de la pell, entre les quals s’hi inclouen les dermatitis facials (...)”. 

Pels motius que consten al certificat, el veterinari considera del tot desaconsellable que 
l’animal porti morrió, ni cap dispositiu que li pugui dificultar la seva funció respiratòria o que li 
pugui comprimir la zona facial o cervical, i aconsella al propietari que en els passejos diaris, el 
gos no vagi lligat, si presenta qualsevol senyal de fatiga o dificultat respiratòria. 

Per tot això, sol·licita que li sigui retirada la sanció. 
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Analitzada la sentència aportada, aquesta va ser estimada perquè l’Ajuntament de Pamplona 
no tenia competència per  incloure a la seva ordenança municipal a una raça de gossos que 
no estava catalogada al Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.  Si bé és cert que El Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desenvolupa la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, no qualifica al 
Dogo de Burdeos com a gos de raça potencialment perillosa,  la Llei, autonòmica, 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, determina al 
seu article 1.c que aquesta raça de gossos és potencialment perillosa.  

El senyor Calvo reconeix  al seu escrit, que acostuma a portar l’animal deslligat pels llocs on 
es pot portar, obviant que la normativa vigent estableix que aquesta mena de gossos han 
d’anar lligats i amb el morrió posat en les vies públiques, en les parts comunes dels immobles 
col·lectius i en els llocs i espais públics en general (art. 7.3.e, Llei 10/1999, de 30 de juliol). 

Vist l’informe veterinari aportat podem afirmar que es desprèn del mateix la necessitat de 
conduir el gos sense morrió, en tant que l’animal pateix una malaltia que li dificulta la funció 
respiratòria, essent el morrió un element que pot comprimir la seva zona facial o cervical. 

No obstant, respecte a la infracció consistent en portar-lo deslligat, de  l’informe de referència 
no es desprèn que l’interessat sempre hagi de conduir el seu gos deslligat.  
 
CONCLUSIÓ: 
 
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar parcialment el  recurs de 
reposició interposat pel senyor Calvo contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 
5 de febrer de 2015, per infracció greu a l'article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa 
llei, reduint l’import de la sanció imposada de 300,51 € a 200,51 €. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de 
l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel senyor Calvo, pels 
motius recollits en la part expositiva del present acord. 

SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l'ORGT per a que procedeixi a reduir 
l’import de la liquidació emesa de 300,51 € a 200,51 €.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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19  - IMPOSAR a M.C.M.E. SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS 

PERILLOSOS.  (EXPEDIENT 635/15) 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Mohamed Chafie Mohamed Essarrouich, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 
369248/15, aixecada en data 15 de maig de 2015 a les 19:00 hores pels Agents del cos de 
Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 
10088 i 10477, referent al Carrer dels Bombers Madern i Clariana, 20 de 08304 Mataró. 
 
SEGON.- En data 26 de novembre de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
 
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al 
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a Mohamed 
Chafie Mohamed Essarrouich, en data 1 de desembre de 2015. Aquesta notificació va resultar 
infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de 
notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant 
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de 
data 29 de desembre de 2015), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999. 
 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10 
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit 
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap 
actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
Del contingut de l’acta número 369248/15, aixecada en data 15 de maig de 2015 a les 19:00 
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana 
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de l’ABP de Mataró número 10088 i 10477, referent al Carrer dels Bombers Madern i Clariana, 
20 de 08304 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la via 
pública, concretament un gos de raça Pit bull. 
Es complien les condicions següents: 

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

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

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

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

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

3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Mohamed Chafie Mohamed Essarrouich, 
per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Mohamed Chafie Mohamed Essarrouich, per 
la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Mohamed Chafie Mohamed Essarrouich, 
per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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20 -  ESTIMAR PARCIALMENT LES AL•LEGACIONS FORMULADES 

PER A.E.M.D., I IMPOSAR SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS 

PERILLOSOS. (EXPEDIENT 385/15) 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Abdeslam El Mouden Dahbi, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 453408/2015, 
aixecada en data 13 de juny de 2015 a les 19:20 hores pels Agents del cos de Mossos 
d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 10088, 
12005 i 12822, referent a l’Avinguda d’Amèrica, 154 de 08304 Mataró. 
 
SEGON.- En data 16 de novembre de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Abdeslam El 
Mouden Dahbi i Mfeddal El Mouden, en data 23 de novembre de 2015, i es comunicà als 
interessats/des el termini corresponent per a formular al·legacions. 
 
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Abdeslam El Mouden Dahbi, en data 26 de 
novembre de 2015, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per 
l’instructor/a. 
 
FETS PROVATS: 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem el 
següent: 
 
El senyor El Mouden manifesta en el seu escrit d’al·legacions que ha rebut una proposta de 
sanció per no tenir llicència per portar un gos perillós. 
Que el gos que portava el dia dels fets és propietat del senyor Juan Manuel Avilés Passi, que 
li va deixar un moment, mentre netejava el seu cotxe. 
També manifesta que ha intentat obtenir la llicència per a la conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos, però que li han denegat la sol·licitud per tenir menys de 18 anys. 
Per tot això exposat, sol·licita l’arxiu de l’expedient. 
Per tal de poder resoldre les al·legacions presentades, en data 1/12/15 es va sol·licitar informe 
a la Secció de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. 
En data 21 de gener de 2016 el Servei de Consum i Salut de l’Ajuntament de Mataró ha emès 
informe del que es desprèn que per l’obtenció de la llicència per a la conducció de gossos 
considerats potencialment perillosos es requereix, entre d’altres requisits, ser major d’edat 
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d’acord amb l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3 del Real Decret 287/2002, de 22 de 
març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos i l’article 3.2 del Decret 170/2002, d’11 de juny, 
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.  
Tanmateix, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, amplia el mecanisme de control, no només a les 
persones propietàries del gossos, sinó també a les persones que els portin per espais 
públics.   El seu article 1.2 estableix que les normes d’aquest Decret afecten a les persones 
que porten gossos potencialment perillosos per espais públics i a l’article 3.1 s’hi estableix que 
tota persona que porti per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament, disposant per últim a  l’article 3.2. a) que es requereix ser major 
d’edat per obtenir aquesta llicència. 
Analitzades les al·legacions presentades, l’informe emès i la normativa transcrita, aquesta part 
ha de procedir a desestimar les al·legacions presentades en relació a la infracció consistent 
en portar un gos considerat potencialment perillós sense la llicència municipal, en tant que el 
senyor El Mouden en la data dels fets era menor de 18 anys i en conseqüència no podia 
obtenir la llicència. 
Pel que fa a la infracció consistent en trobar-se el gos en llocs públics sense morrió, els 
agents denunciants van constatar que el dia dels fets el senyor El Mouden  portava el gos 
sense morrió a la via pública.  
Pel que fa a les infraccions consistents en posseir el gos sense el certificat del cens municipal 
i en no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €, s’ha de tenir present l’informe emès per la Secció de Salut Pública de l’Ajuntament 
de Mataró en data 20/10/2014,  on s’hi fa constar que: “ L’article 7 del Decret 328/1998, de 24 
de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, 
estableix que els propietaris o posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació 
d’inscriure’ls en el Registre municipal, i en relació als gossos potencialment perillosos, 
l’obligació la té el titular de la llicència.  En relació a l’assegurança,  l’article 3.4 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
estableix que els propietaris d’aquests animals han de contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys produïts per aquests animals”. 
Ha quedat acreditat a l’expedient administratiu sancionador que el propietari de l’animal és el 
senyor Juan Manuel Avilés Passi i no el senyor Abdeslam El Mouden Dahbi,  motiu pel qual 
aquesta part ha de procedir a estimar les al·legacions presentades en relació a la proposta de 
sanció de 90 € per una presumpta infracció per manca de cens i a la proposta de sanció de 
500 € per una presumpta infracció per manca d’assegurança de responsabilitat civil, entenent 
que aquestes són obligacions del propietari de l’animal, i en cas d’incompliment la 
responsabilitat hauria de derivar en el senyor Avilés. 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
  
Del contingut de l’acta número 453408/2015, aixecada en data 13 de juny de 2015 a les 19:20 
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana 
de l’ABP de Mataró número 10088, 12005 i 12822, referent a l’Avinguda d’Amèrica, 154 de 
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08304 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la via 
pública, concretament un gos de raça American Stanford. 
L’agent denunciant va observar com l’infractor sortia d’una plaça pública amb zona de 
gronxadors infantils amb força afluència de menors d’edat (Parc del Palau). 
 
Es complien les condicions següents: 

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

5. Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Abdeslam El Mouden Dahbi 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 

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

5. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
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En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per Abdeslam El Mouden Dahbi, 
pels motius recollits en la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Abdeslam El Mouden Dahbi, per la 
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Abdeslam El Mouden Dahbi, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 
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21 - IMPOSAR A B.H SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS 

PERILLOSOS. (EXPEDIENT 634/15) 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a 
Bilal El Harrak, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/21477, aixecada 
en data 28 de juny de 2015 a les 19:00 hores pels Agents de la Policia Local número 3598 i 
3748, a la zona del Port de Mataró, i l’acta número C15/22420, aixecada en data 6 de juliol de 
2015 a les 16:45 hores pels Agents de la Policia Local número 3398 i 3918, a la zona del 
Carrer Lapidario cantonada amb el carrer Germà Francisco. 
 
SEGON.- En data 26 de novembre de 2015 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït. 
 
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al 
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a Bilal El 
Harrak, en data 1 de desembre de 2015. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent 
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb idèntic 
resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant 
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de 
data 29 de desembre de 2015), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999. 
 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10 
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit 
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap 
actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que 
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els 
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal 
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de 
donar-se com a fets provats que: 
 
Del contingut de l’acta número C15/21477, aixecada en data 28 de juny de 2015 a les 19:00 
hores pels Agents de la Policia Local número 3598 i 3748, a la zona del Port de Mataró, i 
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l’acta número C15/22420, aixecada en data 6 de juliol de 2015 a les 16:45 hores pels Agents 
de la Policia Local número 3398 i 3918, a la zona del Carrer Lapidario cantonada amb el 
carrer Germà Francisco, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
El dia 28/06/15 la persona denunciada portava un gos considerat potencialment perillós pel 
Port de Mataró, concretament un gos de raça Pit bull.  El va banyar a una zona prohibida del 
Port, i més tard, el va dutxar als serveis privats del Port.  
Els agents van ser requerits pels vigilants del port, que van manifestar que aquesta persona 
és habitual a la zona i que mai fa cas a les seves ordres. 
El dia 6/07/15 la persona denunciada portava el mateix gos pel carrer Germà Francisco 
cantonada amb el carrer Lapidario. L’animal anava deslligat i sense morrió per la zona del 
Parc del Palau, a on juguen nens petits. 
 
Es complien les condicions següents: 

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

7. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

8. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 

9. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Bilal El Harrak 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i 
concretament consisteixen en: 

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

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

8. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles 
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article 
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes 
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general 
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
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9. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 del Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una 
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53 
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 
2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros 
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a 
infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la 
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de 
infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi 
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del 
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Bilal El Harrak, per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a Bilal El Harrak, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 400,51 euros a Bilal El Harrak, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a Bilal El Harrak, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  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 (3), corresponent als membres del 

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

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

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

Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró. 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA  PER 

DECLARAR LA CIUTAT DE MATARÓ “ZONA LLIURE DE PARADISOS 

FISCALS”.  

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 

“Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos 
mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una 
discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne 
ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que 
és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos 
fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de 
màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als 
drets humans i al bé comú. 
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Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents actors 
internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per obligar a un major control 
sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir 
impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor que 
totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a 
cada país en què operen, amb les dades de l’activitat econòmica i el pagament d’impostos en 
cadascun d’ells (Country-by-country report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol es 
va comprometre a que les empreses haguessin de facilitar aquesta informació abans del 
2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que 
facturin més de 750 milions d’euros a l’any i aquesta informació no serà d’accés públic. 
 
En l’àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les 
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 
2015, instant el govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos 
fiscals. 
 
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el 
comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’un 
major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de 
lliure competència, i no de dumping fiscal. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Declarar Mataró "Zona lliure de paradisos fiscals", comprometent-se a fer els passos 
necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen 
conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos 
fiscals per fer frau. 
 
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació 
d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu social en paradisos fiscal o 
societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb 
la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. 
 
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:  
 

a.  Fer públic el compromís d’aquesta proposta de resolució a la ciutadania de Mataró, 
a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam Intermón, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del 
Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la 
Generalitat i d’Espanya. 

 
b.  Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos 

públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la xifra de negocis a 
cadascun d’aquests territoris.  

 
c.  Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa 

a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en 
funció de la seva responsabilitat fiscal. 
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4. Aquests compromisos s’han de traduir en la tramitació de les disposicions legals 
necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la 
present proposta de resolució.  
 
5. Utilitzar per a la definició de paradisos fiscals la llista elaborada per l'Observatori de 
Responsabilitat Social Corporativa.” 
 

 

 

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

representació de la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró (FAVM), qui exposa que la 

campanya zones lliures de paradisos fiscals és una iniciativa de la plataforma per una fiscalitat 

justa ambiental i solidaria d’Oxfam Intermon a Catalunya és una iniciativa que pretén dificultar 

la contractació d’empreses que operen a paradisos fiscals. Som una plataforma que engloba 

una 20 d’entitats que lluiten per una fiscalitat més justa i evitar l’impacte que els paradisos 

fiscals tenen a la nostre economia degut al frau i a l’evasió fiscal. Creiem com a plataforma 

que cal actuar amb tots els mecanismes possibles en els diferents graus administratius per 

intentar evitar l’impacte que els paradisos fiscals tenen a la nostre economia. És per això que 

proposem declarar Mataró zona lliure de paradisos fiscals, és el primer municipi on això és 

proposa, amb la moció s’obre la via política per fer això possible i posteriorment haurà la via 

legal que ens permetrà fer això. La gran dificultat i estem treballant en elles es troben les vies 

tècniques o jurídiques que ens permeten fer-ho efectiu. Actualment s’està treballant en 3 vies: 

1. Apel·lar als beneficis que té per la contractació pública, modificant els plecs de 

condicions donant més punts a aquelles empreses que presentin memòries de 

responsabilitat fiscal. 

2. Retirar ajudes o bonificacions que reben les empreses si es demostra que estan 

operant en paradisos fiscals. 

3. Inspeccionar cada una de les empreses que es presenten als concursos públics 

demanant a aquestes una declaració jurada amb la seva penalització en cas que 

s’incompleixi. 

Sabem que és molt complicat, per la llei de competència a nivell europeu i per la definició de 

que s’entén per paradís fiscal. Creiem cabdal que els Ajuntaments demostrin la voluntat  

política d’acabar amb aquesta xacra dels paradisos fiscals i nosaltres com a grup impulsor 

d’aquesta campanya ens comprometem a seguir treballant per possibilitar les vies tècniques 

que permetin fer efectiva aquestes resolucions polítiques que es puguin adoptar, de fer 
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seguiment i acompanyar als ajuntaments que es comprometin per intentar fer efectiu la no 

presencia de paradisos fiscals. 

 

 

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

ha escoltat amb molt interès la proposta de la plataforma per una fiscalitat justa. Obriu una via 

en que espero tots el grups de l’Ajuntament de Mataró hi donin suport. Us anuncio el suport de 

la CUP. Entenem que és un problema global però cal actuar localment i compartim la 

necessitat de donar resposta des dels municipis a un problema global que representa 

l’existència dels paradisos fiscals. Els interessos de les multinacionals acaben marcant 

sempre la pauta però creiem molt necessari que els nostres diners públics no vagin a parar a 

la butxaca de cap empresa, banc o fons d’inversió que utilitzi paradisos fiscals per evadir 

impostos. No serà possible si no implantem mesures encaminades a una major transparència 

i responsabilitat fiscal en les licitacions públiques del nostre Ajuntament. És una proposta 

agosarada i tenim feina si de veritat volem ser conseqüents amb el que s’aprovi en el ple. 

Haurem de començar a fer canvis, implantar un programari lliure i deixar de contractar 

llicències informàtiques com Microsoft que factura a Irlanda la major part de les vendes que es 

fan a Espanya, o contractes de telefonia mòbil amb Vodafone, o substituir els aparells Apple 

que és una empresa que fa servir l’enginyeria financera per estalviar impostos. És una via a 

explorar per recuperar la capacitat de control dels nostres diners públics. 

 

 

 

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

manifesta que donaran suport a la proposta. Ens sembla una proposta justa i interessant. S’ha 

fet una presentació de la proposta molt realista. Tots els que evadeixen impostos son grans 

empreses, però no totes les grans empreses evadeixen impostos. Hi ha punts a polir i s’inicïa 

un camí molt interessant per treballar d’una manera socialment justa. A la licitació dels grans  

serveis públics hi ha grans rebaixes de preu que algú ho acaba pagant. Per exemple en 

enderrocaments ens hem trobat rebaixes del 60%, algú segur ha pagat la rebaixa, per a  

nosaltres com a ciutat era molt interessant però algú no ha tingut a canvi de fer aquesta obra 

el que havia de tenir. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, manifesta que en relació al preàmbul de la proposta la subscriuen al 100%. El 

seu partit en altres àmbits, com al Parlament Europeu, s’ha manifestat reiteradament contra 

els paradisos fiscals. En aquest sentit la proposta és absolutament immaculada i la recolzen  

totalment però com a declaració institucional. Com a moció planteja grans problemes des del 

punt de vista jurídic que des de l’ajuntament s’obligui a uns requisits que la legislació no 

contempla, perquè s’ha d’entendre que a la contractació pública estar al corrent d’obligacions 

fiscals, de pagament, és una obligació sine qua non, i que totes les empreses que es 

presenten a una licitació compleixen amb les obligacions i amb el marc legal establert. Des de 

l’àmbit local, crear unes limitacions a l’accés a la licitació podria anar contra la llei, no és un 

àmbit en el que es puguin crear restriccions a l’accés a la licitació. Hi ha la voluntat de que 

s’acabin els paradisos fiscals i es manifesta que són els primers que volen que no hi hagi 

competència fiscal entre els estats i que hi hagués una gran coordinació en aquest sentit, per 

un tema de responsabilitat social, i responsabilitat de tots els països. Però s’està parlant d’un 

tema tècnic que es podria considerar com un ilícit, i aquest nou ilícit seria com crear a nivell 

local un ilícit nou, doncs no es té la competència per implantar-lo, i creuen que si realment 

l’ajuntament acabés imposant aquestes restriccions hi hauria greus problemes amb la 

Comisión Nacional de la Competencia, el Tribunal Català de Defensa de la Competència i fins 

i tot amb la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea. Com a declaració 

institucional es comparteix el contingut al 100%, però hi ha certs punts en aquesta moció que 

llògicament no es pot compartir. S’ha de ser respectuós i hi ha una responsabilitat com a 

regidors amb la legislació vigent i no es pot donar el recolzament a aquesta moció en aquest 

sentit. L’àmbit competencial és l’ajuntament, les licitacions han de ser rigorosamente sota 

l’imperi de la llei, i l’imperi de la llei marca que si una empresa té la seu a Luxemburg, com 

moltes empreses de telefonia, i moltes empreses amb les que es negocïa tenen seus o 

sucursals a les illes del canal de la Manxa, i no ens agrada la competència dintre de la Unió 

Europea que fa Luxemburg o altres països, fins i tot els bàltics, amb això es mostren d’acord, 

al 100%, al 120% , però no es recolza una moció en la que s’insta  l’òrgan de contractació 

d’aquest ajuntament a posar trabes a una empresa, per exemple amb una sucursal a 

Luxemburg, ja que no tindria accés al concurs públic i això podria tenir conseqüències molt 

negatives fins i tot per al nostre ajuntament. És un tema de responsabilitat jurídica i es votarà 

no. Gràcies. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor. 

Recaptar impostos contribueix a l’estat de benestar i beneficia a tothom donant-li qualitat a les 

nostres vides. Estem per una fiscalitat més justa i hem de lluitar des dels Ajuntaments. 

 

 

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

favor. S’han comentat grans problemes globals amb solucions a llarg termini. Des de 

l’Ajuntament però es poden fer actuacions a curt termini. Tot i així cal treballar en la 

conscienciació ciutadana de la xacra que representa l’evasió fiscal i ens sembla molt bona 

iniciativa que l’ajuntament comenci a incorporar en els plecs de les clàusules de les 

contractacions condicions que intentin restringir per un costat l’accés d’aquesta tipologia 

d’empreses i conscienciar a la ciutadania dels efectes negatius que te l’evasió fiscal en el 

benestar general de tots plegats. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix el representant de 

la plataforma per una fiscalitat justa ambiental i solidària la seva intervenció i la iniciativa 

portada al ple. El vot dels grups que formen el govern serà favorable. Creiem que en la 

mesura de les possibilitats podem posar el nostre granet de sorra per la lluita contra el frau 

fiscal. Farem les propostes que calgui per incloure les mesures als plecs generals de 

contractació pública. Proposarem quan debatem el codi ètic que hem de fer entre tots, 

incloure mesures de control pels qui treballin amb nosaltres. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix al Sr. Casanovas la seva exposició que ha estat 

tècnicament irreprotxable i que hem entès tots menys el Sr. Ferrando de Ciutadans, que crec 

no ha llegit bé la proposta de resolució perquè en cap cas es demanarà prevaricar a cap 

membre de cap de govern. Aquesta proposta està estudiada i avalada per un servei jurídic i si 
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hagués alguna cosa contraria a llei ens ho haurien comunicat. És una voluntat política i un 

compromís com ara aquella que varem fer de Mataró lliure de desnonaments. L’Ajuntament ha 

de pensar globalment però actuar localment, en aquesta necessitat d’avançar aquesta és una 

bona resolució. S’ha d’aplicar els mecanismes necessaris per intentar dificultar la contractació, 

no estem incitant a un il·lícit penal. I ja varem votar la introducció de clàusules socials als 

contractes per intentar evitar que el component econòmic tingués un pes definitiu a l’hora de 

concedir. S’ha d’avançar en els plecs de condicions per definir la responsabilitat social de les 

empreses i que sigui un punt de major pes. No sempre hauria de guanyar la proposta més 

beneficiosa en termes econòmics sinó també en termes socials i laborals en les empreses que 

contractem i en les que es subcontracta. Agraeixo al govern i als grups polítics que han 

recolzat la moció. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que estan molt a favor de la iniciativa i fins i tot s’enalegren de que surti 

endavant, però la interpretació jurídica és discutible. La proposta inclou estudiar, activar els 

mecanismes necessaris per evitar o dificultar la contractació d’empreses privades per prestar 

serveis públics que tinguin les seus socials en paradisos fiscals, o societats que formin part de 

la matriu. Interpretem que això, si realment es portés a terme, tindria conseqüències negatives 

en el sentit de que s’està traspassant la legalitat vigent, perquè s’estaria creant restriccions a 

la lliure competència i al dret de licitació de les empreses. Puntualitzat això i reafirmant el 

sentit del meu vot, he de dir una cosa: estic molt a favor de la proposta que aquesta 

plataforma ens ha presentat, i volem que tiri endavant, però el que succeeix és que no creiem 

que sigui aquest l’àmbit competencial sinò el Parlament Europeu. Seria necessari una 

Directiva Europea, molt més avançada de la que ja s’ha fet. Aquesta seria la línia correcta, 

però personalment, no crec que l’administració local sigui el camí per aconseguir aquest 

objectiu. Ciutadans està molt a favor de la lliuta contra els paradisos fiscals i contra la 

competència fiscal, e internacional, competència ilícita internacionalment, competència 

deslleial, diguem la paraula correcta.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  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 (3), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

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

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

(2), corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

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

Partido de la Ciutadanía. 

Abstencions: Cap.  

 

 

23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE UN PLA DE XOC D’AJUDES 

SOCIALS.  

 

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

següent: 

 

“El nostre grup ha començat una recerca de camp per intentar tenir una diagnosis dels 
problemes a la nostra ciutat. Ens agradaria comptar amb un mapa de necessitats que hagués 
recollit totes les dades durant aquests anys de crisis,  que reconegués la problemàtica social 
actual. El pas següent es el d’afrontar-les amb amplitud de mires i no fent  “d’ apaga-focs”.  
 
Ens trobem amb realitats com les 1089 persones en el llindar de la pobresa i amb les 
necessitats bàsiques sense cobrir. Un índex del 44% d’aquestes famílies es troben en situació 
de vulnerabilitat,  amb infants que pateixen aquesta situació de risc. 
 
Dins d’aquest mapa hem d’afegir la pèrdua de qualitat en l’educació, la sanitat i  els serveis 
socials. Els desnonaments i la pobresa energètica també formen part d’aquesta realitat. Tot 
això mostra una dura situació que estan vivint  les nostres veïnes i els nostres veïns.  
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Aquestes circumstàncies ens porten a plantejar aquesta estratègia o pla de xoc. Es necessari 
que el 2% del total del pressupost de despeses de l’Ajuntament sigui destinat com ajuda 
directa a les persones. Per que la destinació d’aquest pressupost tingui efecte, denominarem 
fons social a aquest 2%, que es destinarà, en exclusiva, a cobrir els mínims marcats per tal de 
recolzar a les famílies més vulnerables de diferents maneres. 
 
Entenem que la nostra prioritat i responsabilitat com a Consistori ha de ser vetllar per revertir a 
Mataró la situació de crisis actual. Tot està inventat, només hem de redistribuir els recursos 
establint prioritats, anar de la urgència a ésser pràctics, amb perspectiva de futur i poder 
generar un camí d’esperança. 
 
Atès el que diu l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia català, com reiteradament s’incompleix 
l’article 135 en quant al dret de l’habitatge,  el 22’2% d’atur enregistrat a Mataró a l’actualitat, 
el baix índex de productivitat, l’absència d’un estudi o promoció dirigit a afrontar aquesta 
situació per poder trobar recursos o sortides impulsades pel  Ajuntament, les retallades que 
patiran les beques de menjador, ja anunciades per la Generalitat, les contínues denúncies de 
pobresa energètica que s’estan enregistrant a l a nostra ciutat. Per tot això el nostre grup 
sol·licita: 
- La creació d’un fons social que contingui el 2% del  pressupost  de despeses municipals 

per combatre les necessitats urgents de les persones. 
 

- Plantegem un pla de xoc mataroní amb el següent ordre: 
 
1. Prioritat per garantir els àpats de totes les famílies o persones que es trobin en risc 

de vulnerabilitat, exclusió social, famílies monoparentals, persones grans o amb 
diversitat funcional, entre d’altres. 

2. Especial sensibilitat amb els infants, per tal de minorar l’impacte estructural que 
una situació de crisis pot desenvolupar. Es requereix el màxim esforç per 
quantificar i detectar les situacions socials, utilitzant tots els mitjans per tal de 
garantir la protecció i alimentació dels menors. 

3. Garantir l’habitatge a totes aquelles persones en risc d’exclusió social, amb rendes 
baixes, promocionant els lloguers socials. Demanar als bancs, a traves de 
l’Ajuntament, que alliberin habitatge, especialment a les entitats amb les que 
mantenim deutes i diferents compromisos. 

4. Garantir els subministraments bàsics energètics.  Hem de trencar amb la pobresa 
energètica de forma contundent cercant totes les complicitats necessàries. Caldria 
establir ponts de diàlegs i acords amb les empreses subministradores. 

5. L’arrel de tota la nostra problemàtica està en l’atur. L’Ajuntament ha d’anar a per 
totes. No podem dependre només de les subvencions que ens arriba a 
l’Ajuntament. Hem de ser creatius i apostar clarament per la ocupació. A totes les 
Administracions Públiques ha de ser un objectiu a aconseguir. 

6. Destinar crèdit a la cohesió social als barris, afrontant estructures, mitjans, generar 
xarxes interconnectades dins dels barris on tots els agents i sectors afectats tinguin 
un centre de connexió i de comunicació a través de tècnics professionals. 
Dinamitzar les organitzacions existents i generar espais per desenvolupar les 
tasques segons les seves necessitats. 

7. Combatre activament el fenomen de la pobresa farmacològica, especialment la que 
es dóna amb gent gran o col·lectius vulnerables ja esmentats anteriorment. 

8. Garantir la universalitat de l’assistència mèdica al nostre territori, per salut pública i 
per la pròpia prevenció. 
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Finalment i després de totes les necessitats bàsiques exposades, demanem a l’Ajuntament i a 
l’equip tècnic, un estudi profund on es llegeixi la situació actual amb un mapa de necessitats. 
Les diferents realitats de la ciutat i especialment dels barris. Així podran començar la 
metodologia idònia per portar a terme un bon pla d’actuació, que a hores d’ara encara no s’ha 
començat a fer tenint  en compte que la crisis l’arrosseguem des de l’any  2008.” 
 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que li ha sobtat aquesta proposta, perquè en el ple de febrer 

al qual no va poder assistir, va llegir l’acta corresponent que Esquerra Republicana va aportar 

una proposta que parlava de pla social i pla estratègic. Crec que cap de les dues propostes 

tant en la d’Esquerra com la que Volem presenta, no representen cap problema a l’hora 

d’aprovar-les i per tant, no m’allargaré més. Però el que sí que vull fer és una reflexió al voltant 

de les necessitats que tenim a la nostre ciutat, no només hem de salvaguardar els drets 

bàsics de les persones sinó que hem d’anar més enllà. Des de lniciativa parlem del rescat 

social de les persones per enfortit la nostre economia local, hem d’anar més enllà del pla de 

xoc, perquè si no sortim d’aquesta dinàmica no podrem recuperar tota aquesta gent que s’està 

quedant exclosa, socialment, laboralment, econòmicament. Si com a administració pública no 

ens convertim en un agent proactiu en el desenvolupament d’unes polítiques transversals 

acabarem tenint un exercit de persones en situació de precarietat perpètua que ens impedirà 

avançar cap a una societat d’iguals. Per tant, és imprescindible que el govern comenci ja a 

plantejar plans de desenvolupament local en aquesta línia. Cal plantejar-se les polítiques 

d’ocupació, cal també desenvolupar una visió emprenedora de les polítiques d’ocupació, 

promoció econòmica, consolidació d’empreses, en la cultura emprenedora, en la 

emprenedoria social, en la responsabilitat social, en polítiques de conciliació i nous usos del 

temps, en la millora i revalorització dels polígons d’activitat econòmica, en el suport a noves 

iniciatives. Amb especial atenció a les polítiques de formació encaminades precisament a fer 

front a aquestes persones aturades de llarga durada i atacar les causes d’abandonament 

prematur dels camins formatius del jovent i també formar les persones que volen millorar la 

seva qualificació. Es tracta de retornar la dignitat perduda als mataronins que s’han vist 

expulsats del mercat de treball, de casa seva, que no poden fer front a una vida digna. Per 

aconseguir-ho els hem de donar l’oportunitat de recuperar el seu paper a la nostra societat. 

Per això parlem del rescat social de les persones perquè aquest concepte creiem que ho 

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

manifesta que votaran a favor. Però igual que en el ple passat vam dir que faltava concreció i 

que no podíem acostumar-nos a aprovar actuacions genèriques i de gran discurs perquè 

possiblement acabaríem en un brindis al sol, amb aquesta proposta passa el mateix, parlem 

d’un pla de xoc però amb un nivell de concreció molt baix. Compartim l’ideari i la filosofia tant 

de la proposta de VOLEM com la d’Esquerra del Ple passat però falta definir i concretar les 

mesures per tal de donar una resposta efectiva a les necessitats socials de la gent. 

 

 

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

que tot el llistat de mesures que s’han estat anomenant en aquesta proposta de resolució han 

estat ja objecte de debat en aquest Ple. Encara que nosaltres votarem favorablement, ja que 

com sempre dic no farem d’oposició de l’oposició i votarem a favor totes les propostes que no 

vagin en contra de la nostra ideologia. Totes les mesures que proposen ja s’han aprovat i les 

hem debatut. És de justícia reconèixer la feina que s’ha fet amb l’observatori de la crisi. S’ha 

d’intentar tirar endavant, ser proactius i el més importat nosaltres no tenim l’objectiu que a 

Mataró la gent visqui de la caritat i sigui subvencionada. Tenim un problema molt greu a 

Mataró, però per sort, no és mor ningú de gana i tota la ciutat és molt solidaria i fa un esforç 

important, cap nen es queda sense menjar. Molt bona proposta la que es van fer els 

companys d’Esquerra en el ple passat, molt ben intencionada la seva. Jo crec que tenim un 

altre problema, Catalunya i Espanya està baixant l’atur molt per sobre de Mataró i aquest és el 

veritable problema, i aquí és on no estem presentant propostes, entono també la meva culpa.  

 
 

 

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

Ciudadanía, manifesta que la proposta és bastant similar a la que va presentar Esquerra 

Republicana al ple passat. Però és interessant. Dels 8 punts que presenta Volem, algun ja 

s’està fent des del consistori, però crec que és legítim per part de Volem que presenti una 

proposta. Nosaltres estem a favor, i per això al pressupost vam fer una oposició constructiva 

però molt dura ja que creiem que el problema general de Mataró és la depressió i cal canviar 

el rumb de la situació de Mataró. Nosaltres votarem a favor, i creiem que està bé la proposta 
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en el sentit de que es preocupin per aquest tema. Em sembla molt interessant perquè l’he 

viscut personalment el tema de la pobresa farmacològica. Jo l’he viscut amb una persona, que 

tenia un tractament contra el càncer, un tractament molt car, que lògicament com no era 

pensionista no tenia dret a la bonificació del 100% i realment tenia grans dificultats ell i la 

familia per poder costejar el tractament. I és un fet que aquesta persona va patir molt. Vam 

lliutar molt per la invalidesa i per aconseguir la cartilla de pensionista per tal de que les 

medicines fossin gratuïtes. Crec que la proposta de Volem és interessant i aporta elements 

positius en aquest tema. Nosaltres votarem a favor. És reiterativa però està bé, creiem que és 

interessant que ens comprometem amb les situacions extremes que viu aquesta ciutat. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que estan 

d’acord amb el plantejament i amb els comentaris d’aqueta proposta de resolució de VOLEM. 

Estem d’acord amb alguns diagnòstics per part d’altres grups respecte d’algunes de les 

causes de fons de tot això i per aquest motiu ens agrada, com ara la proposta que vam 

presentar el mes passat, que reflecteixi que volem que això es treballi des del punt de vista de 

planificació i més enllà d’un sol mandat. Estem treballant en el pla de xoc que està molt 

vinculat al que serà el pressupost de 2016, intentar trobar vies per millorar el finançament 

d’aquest pla de xoc local. En resumen, votarem a favor.  

 
 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

diu que abans d’entrar en matèria vol recordar que una de les prioritats del govern és 

mantenir la despesa social i les persones. Som conscients que anirem més lents en la 

recuperació social que en la recuperació econòmica en la sortida d’aquesta crisi. En quant a 

la despesa social, destinarem 11.2 milions d’euros a polítiques socials. Les bonificacions 

representen un import de 3.7 milions d’euros, Vull agrair l’actitud constructiva d’alguns grups 

de l’oposició. En quant a la part expositiva, no comparteixo la informació de la pèrdua de 

qualitat dels serveis socials. Jo crec que s’està fent una bona tasca sobre tot per les 

circumstàncies actuals. En quant a la taxa d’atur la xifra actual és del 19,6. Pel que fa 

referència a les beques menjador, la despesa serà superior a la del curs passat. Vostès van 

votar en contra de les ordenances fiscals i altres grups de l’oposició van afavorir que tiressin 

endavant. Vostè va votar en contra d’incrementar els ingressos però diu que l’Ajuntament no 
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pot viure de les subvencions, ho trobo un contrasentit. Agraeixo als grups d’Esquerra i del PP 

que amb la seva abstenció que van facilitar l ’increment de despesa social que acompanya 

aquests pressupostos. Si vol fer una modificació pressupostària por fer al·legacions al 

pressupost i dir de quina partida vol treure els diners per posar a un altre partida perquè el 

pressupost està tancat. Les entitats socials són fonamentals en aquest moment i tenim una 

taula de promoció social des de 2004 que treballa aquests aspectes amb 21 entitats i això, 

juntament amb els serveis de l’Ajuntament per abordar aquest Pla de benestar social. El que 

vostè proposa, entén que és un pla d’inclusió social, per la qual cosa el nostre vot serà 

favorable. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró Agraeix els vots a favor. 

Ens diu que serveis socials funcionen bé, no ho dubto, però estan sobreexplotats, els 

treballadors no donen més de si, la demanda s’ha duplicat i aquestes dades són una realitat. 

Estic demanant un increment del 2% del total del pressupost que vagi directament a les 

persones. El que hagi votat en contra els pressupostos és precisament perquè estic 

presentant propostes, no estàvem d’acord perquè són uns pressupostos molt continuistes, 

però això no vol dir que no pugui continuar aportant les nostres propostes quan hem de ser 

crítics ho serem i serem responsables i conseqüents amb la nostra ideologia. Per desgràcia 

queda molt a fer i a veure si de mica en mica entre tots fem més. Cada dia les persones venen 

a demanar-nos ajuda. Ja sabem que hi ha moltes persones en el tercer sector que estan 

treballant molt però encara hem de fer més.  

 

 

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

diu que subscriu el que comentava la regidora Sra. Polvillo en quant a la falta de concreció en 

la proposta. No dic que es veti el seu dret a fer al·legacions, sinó que vostè va votar en contra 

d’uns pressupostos que gràcies a que altres grups els han afavorit es pot incrementar la 

despesa social i que com estem en tràmit d’al·legacions de pressupostos, aquesta proposta 

trobo que hauria de ser una al·legació als pressupostos. Hi ha uns altres elements de la 

proposta sobre els que nosaltres tenim poca capacitat de maniobra, com la referència que fa 

l’Estatut d’Autonomia en quant a la renda garantida de ciutadania, nosaltres no podem fer res 

pel moment. En relació al RD Llei del 16/2012 que estableix el copagament farmacològic, 
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nosaltres només podem fer front des de les prestacions d’urgència social que tenim a 

l’Ajuntament. Entenc i reconec la feina que ha fet treball social i que estan fent un gran esforç. 

 

 

 

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

replica a la Sra. Morón, que té les dades de l’observatori de la crisis que em consta que vostè 

té, però jo crec que és de justícia i són dades objectives. Vull recordar que un president de 

comunitat Autònoma Socialista deia que si el tingués un negoci que es dediqués a ajudar als 

pobres, quants més pobres hi hagués millor per ell. Cadascú fa política amb el que vol i quan 

un fa política pensant en quant pitjor, millor, doncs ja està. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

24  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES SOBRE ALGUNES MESURES DE 

SUPORT A LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA 

MOROSITAT. 

 

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

següent: 

 
“Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per petites i mitjanes 
empreses que generen un important gruix de l’ocupació a la ciutat. 
 
Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Mataró  és de 49 dies amb els seus 
proveïdors, millorant fins i tot els terminis màxims legals autoritzats per la normativa contra la 
Morositat de les Administracions Públiques. 
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Atès que l’Ajuntament de Mataró és un dels agents amb capacitat inversora i de contractació 
de la ciutat. 
 
Atès que algunes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreixen que hi puguin accedir les 
grans empreses en detriment de les pimes, que participen d’aquestes licitacions mitjançant 
subcontractacions per part de les grans empreses. 
 
Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma Multisectorial 
contra la Morositat, liderada per PIMEC, i  avalat per la Universitat Pompeu Fabra, existeixen 
divergències molt considerables entre el període mig de pagament legal, el que anuncien 
aquestes empreses i el període mig de pagament real a empreses subcontractades. 
 
Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des de 
l’inici de la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de 
finançament. 
 
El grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, amb l’objectiu de garantir que es compleixi de 
forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es 
realitzin relacionades amb l’Ajuntament, proposa que es debatin en el Ple municipal els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la 
morositat, que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen en els següents acords. 
 
Segon. Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les 
contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. Per això, 
s’introduirà als Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Mataró una 
clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada 
finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les empreses 
subcontractades. Amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de pagament, 
els quals seran verificats pel consistori. 
 
Tercer. Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin 
els terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent. 
 
Quart.   L’emissió d’un certificat, que garanteixi el compliment real del compliment de les 
condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries.” 
. 

 

 

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

que la CUP votarà a favor. Entenem que les petites i mitjanes empreses necessiten mesures 

de protecció dels abusos de les grans empreses, ja que sovint són les que acaben fent les 

feines com empreses subcontractades i mal pagades. Per tant, sí que donarem suport a 

aquesta proposta dels companys d’Esquerra. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que donaran suport. Ens sembla una proposta ben fonamentada, assenyada i 

interessant. Amb un parell de precisions la poden millorar. Desgraciadament l’Ajuntament de 

Mataró és un dels agents que més pot invertir i més capacitat de contractació té a la ciutat. 

Això explica molts dels problemes que tenim a la ciutat, el fet que no hagi més empreses amb 

la capacitat de ser inversores i ser agents de contractació de la ciutat. També hem estat 

parlant de paradisos fiscals, clàusules socials, de millores que s’han d’introduir en la 

contractació pública, que ens assemblen bé, que són favorables, que s’han de recolzar i 

impulsar però a la vegada, aquestes petites empreses és molt difícil que puguin complir les 

clàusules que els hi acabarem demanant. Pensem que està molt bé la proposta, la votarem 

favorablement però sí introduir aquests elements de reflexió que ens semblen interessants. 

 
 

 

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

Ciudadanía, per posicionar-nos, aquesta proposta que ha presentat Esquerra, la veritat la 

trobem molt encertada, fins i tot diria que l’únic que em sap greu és que no l’haguem presentat 

nosaltres, perquè és una propuesta realment molt important i a més a més que toca un tema 

molt real, i és que l’ajuntament pagui més o menys en 30 días, però sí que és veritat que 

després no s’estan complint els terminis en el pagament a les subcontractes, no es compleix 

amb la llei 5/2010, sobre el tema de la morositat. Aquest és un dels factors que està afectant a 

la supervivència i a la vida de les petites empreses, un d’ells efectivament és el problema de la 

liquidesa. La manca de liquidesa està produïda por dos temes: per la dificultat de l’accés al 

crèdit, i pel tema de la morositat. Personalment és una proposta molt encertada, i s’ha 

d’incloure al més aviat possible als plecs de condicions perquè és un instrument per afavorir 

l’activitat productiva i per salvar a les empreses subcontractistes, que tenen poca capacitat de 

negociació perquè llògicament el que busquen és feina i al final qui mana està en la posició de 

domini són les empreses contractistes, les grans empreses que poden accedir pel tema de 

qualificació, als contractes públics, perquè aquí hi ha un problema: el problema de les 

empreses mitjanes i petites és que necessiten una qualificació que no tenen per poder accedir 

a la licitació pública i han d’anar a través de les grans empreses. Fa dos dies un empresari em 

deia que si no li acceptaven pagar-li en 120 dies, retirava els treballadors de l’obra. El 

subcontratista estava acceptant que com a mínim li paguessin a 120 dies perquè si no, no 
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tindria més remei que retirar els treballadors perquè no podrien assumir la financiació del 

tema. També és veritat que no era una obra de l’ajuntament, era de la Generalitat, però 

serveix d’exemple. Crec que és molt encertada la proposta dels companys d’Esquerra i 

votarem a favor. 

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor. 

Només recordar que les petites i mitjanes empreses, no tenen molts dret perquè no tenen 

molts recursos. Només recordar a la pagesia que moltes vegades es conforma en ser petita 

empresa i pertany a un model molt mediterrani i té una singularitat molt especial que molts 

tractats es volen carregar. Per això és molt important donar aquest recolzament i agraeixo als 

companys que hagin fet aquesta proposta. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, avança que el vot dels 

grups dels Partits del Govern serà favorable. Igual que les administracions públiques tenim 

normes que estableixen mesures de lluita contra la morositat a nivell privat també la Llei 

11/2013 va modificar l’article 228 per garantir al món privat també això, el pagament a 

subcontractistes i subministradors. Ja està regulat però com ens adrecem a PIMES i a 

empreses que tenen prou feines per aconseguir aquests contractes i no es podran defensar 

dels grans contractistes, seria bo que l’Ajuntament amb les possibilitats que tenim 

d’intervenció en la economia incloem als plecs de clàusules general on hi hagi el requisit de 

presentar la declaració o certificat que comprometi a abonar les  factures els seus 

subcontractistes en el termini fixat en l’article 228 que fa un paral·lelisme amb el que s’aplica 

a la pròpia administració pública. No ens haurem d’esperar a l’aprovació del Plec de 

Clàusules Generals, sinó que donarem instruccions que si hi ha algun contracte imminent que 

es pugui incloure aquesta clàusula i que es puguin introduir clàusules per prendre les 

mesures necessàries d’auditoria i control. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS 

ATROPELLAMENTS A VIANANTS A LA NOSTRA CIUTAT. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Analitzant les dades que ens ha proporcionat el Govern Municipal sobre el balanç de 
sinistrabilitat i la seguretat viària a la nostra ciutat el passat any 2015 ens ha cridat molt 
l’atenció la dada dels atropellaments a vianants. Malgrat que les dades que ens subministren  
són força generals i poc pormenoritzades, sí creiem oportú ressaltar dos elements: 
 

a) Cal felicitar als responsables per la disminució d’aquests incidents/accidents a 
Mataró de 82 a 61, amb una reducció del 25% 

b) Els atropellaments, malgrat disminueixen, continuen representant un percentatge 
considerable dels accidents de trànsit a la nostra ciutat, en concret un 17% per 
davant de les caigudes a la via pública, els xocs o les sortides de via. I 
malauradament desconeixem quin percentatge suposen de les persones 
accidentades i la seva gravetat. 

 
Però amb tot la dada que més ens ha cridat l’atenció ha estat que la majoria d’aquests 
atropellaments, un 64%, es produeixen dins dels passos de vianants, es a dir, a llocs 
teòricament segurs, ben senyalitzats i per on realment s’ha de creuar la calçada, encara que 
amb aquestes dades ens atrevim a dir que aquests passos de vianants no són realment 
segurs. 
 
Desconeixem també quin percentatge és atribuïble a negligències del conductors, a conductes 
temeràries dels vianants o bé a una mala ubicació dels passos per a vianants, però si que ens 
consten diferents d’aquests passos insegurs a la ciutat, en els quals s’han produït alguns 
d’aquests atropellaments i que mereixerien més atenció i una actuació per millorar-los, tractant 
de millorar la seva visibilitat evitant que hi hagi elements com ara contenidors de residus que 
dificultin que els conductors vegin correctament als vianants que creuen la calçada,  o millorar 
la seva senyalització per tal d’evitar per exemple que el sol enlluerni als conductors que poden 
no veure correctament els senyals lluminosos d’advertència. 
 
És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple els següents acords per a ser 
debatuts i en el seu cas aprovats pel Ple Municipal: 
 
1.- El Govern Municipal realitzarà un estudi dels passos de vianants on es produeixen més 
freqüentment accidents on hi hagi involucrats vianants per comprovar i constatar les causes 
que els provoquen. 
 
2.- Un cop analitzats aquests passos de vianants i les deficiències que puguin presentar es 
procedirà a subsanar i millorar aquestes possibles deficiències.” 
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, entén 

que la mobilitat segura a la ciutat es pot millorar i que avui en dia la seguretat és precària 

perquè hi ha més cotxes i més possibilitat de sinistres. Les actuacions han d’anar 

encaminades a prioritzar les persones i el transport públic. Aprofitant la proposta que 

presenten els companys del PP, defensem també la necessitat de fixar itineraris escolars i 

definir zones de preferència escolar per a que els nens es puguin desplaçar més segurs. És a 

dir, senyalar els 4 passos de vianants a les cruïlles properes a les escoles. També cal millorar 

la visibilitat dels passos de vianants i de les cantonades apostant pel aparcament de bicicletes 

i motocicletes. Entenem que són actuacions fàcils i econòmiques i que millorarien la seguretat 

viària. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que vot serà 

favorable. Estem d’acord amb el que proposa la Sra. Polvillo, de fet estem treballant 

conjuntament i esperem que es sumin més grups per treballar per la mobilitat. És una 

preocupació de tots. 

 

 

 

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

Ciudadanía, creuen que analitzar els accidents i les seves causes i localitzar els punts 

conflictius és una mesura de sentit comú, però a més a més és el primer pas per poder reduir 

els accident. És una proposta encertada, més o menys, en la línea que creiem que és 

correcta. Creiem que és un bon pas i una bona mesura. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que vot serà 

favorable a aquesta proposta. Demanar que totes aquelles dades que l’Ajuntament ja té sobre 

la perillositat, s’incorporin al nou pacte de mobilitat per la seguretat dels vianants 

 

 

 



 89 

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

diu que el govern està d’acord amb aquesta proposta. També és la nostra prioritat. Cada 

vegada que hi ha un atropellament és fa un estudi per part dels serveis de mobilitat, per part 

de policia, tant si l’atropellament és produeix en un pas de vianants com si no. D’aquest anàlisi 

surten una sèrie de conclusions que després s’apliquen per la millora de la via pública. Crec 

que és molt interessant que es produeixi aquest anàlisi amb caràcter preventiu. Estem 

treballant en aquest pla de mobilitat, que serà una bona eina perquè es pugui desenvolupar 

aquest estudi que vostès ens estan suggerint de fer un mapa d’atropellaments o punts 

problemàtics per estudiar els motius i donar solucions. En quant als itineraris escolars, hi ha 

d’haver la predisposició de les escoles, que també s’afegeixen a aquesta iniciativa. Estem 

treballant des de mobilitat i des de les AMPAS per poder formular aquests itineraris escolars. 

Per tant, el nostre vot serà favorable. 

 

 

 

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

que vol donar les gràcies pel suport. Ja que tinc una regidora tan receptiva vull fer-li una 

petició i un recordatori que és un acord aprovat el mandat passat i que el seu grup va donar 

suport que és la publicació de la memòria de Via Publica, que no es va publicar o es va 

publicar de manera parcial i aniria molt bé tenir tota aquesta informació de cara al debat del 

Pla de Mobilitat. 

 

 

 

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

manifesta que no hi era en el mandat passat però lògicament que si és un compromís que es 

va assumir, no dubtin que tots els grups rebran tota aquesta informació que a més a més 

penso que ens serà útil per l’elaboració del Pla de Mobilitat. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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26  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

DEMANANT S’INICIÏ CONTACTES AMB INSTITUCIONS DE LA CIUTAT 

DE SLIGO PER ESTABLIR RELACIONS D’AGERMANAMENT. 

  

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

Ciudadanía,  presenta la proposta següent: 

“El pasado mes de Agosto surgió una noticia en los principales los medios de comunicación 
nacionales que tras unas fuertes tormentas habían aparecido unos vestigios de un 
hundimiento que tras labores de arqueología, se pudo comprobar que se trataba de un buque 
de la flota , mal llamada “Invencible” con el nombre de “La Juliana”. 

Dicho buque según el recientemente fallecido Historiador Antoni Martí Coll, pudo identificar en 
el Archivo General de la Corona de Aragón que pertenecía a un mataronés ilustre Joan Arnau 
Palau, y era un buque de Mataró, que realizaba la ruta de cabotaje entre los puertos de la 
península y los italianos. 

El buque había sido construido entorno a 1570 y en 1588 fue movilizado para la empresa de 
conquistar las Islas Británicas, tarea bastante inadecuada teniendo en cuenta las diferencias 
entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Era un buque grande de 860 toneladas, con setenta 
marineros aunque en esta acción militar transportaba varios centenares de soldados, tras el 
fracaso de la operación, una serie de naves plantearon bordear la Isla de Irlanda, para 
regresar  a la península, pero en Septiembre del año 1588 les cogió una tormenta muy dura 
que hizo que esta nave junto a dos naves más de la “Armada del Levante” “L' Avia y Santa Mª 
del Visón” tuvieran que tomar la dura decisión de embarrancar en la costa antes de hundirse 
en mar abierto donde las posibilidades de supervivencia era aún menor, parece ser que de 
cerca de millar de marineros pudieron alcanzar la costa unos trescientos, la gran mayoría 
ejecutados inmediatamente por los ingleses, si bien unos pocos pudieron alcanzar la 
población autóctona diseminada por el campo al entorno de la ciudad de Sligo, que les dieron 
cobijo, ya que Irlanda estaba dominada por la Gran Bretaña y había una simpatía de los 
Irlandeses por la Monarquía Española ya que l conflicto tenía un marcado componente 
religioso, de católicos contra protestantes. 

Esta ciudad cercana a la playa de Streedagh, Sligo es capital de condado, equivalente a una 
capital de comarca nuestra, cuenta con veinte mil habitantes. Y es una buena oportunidad 
para abrirnos a otras naciones de Europa, y máxime cuando se trata de ciudades del entorno 
cultural anglosajón. 

Este Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido para la ciudadanía, quiere proponer con esta 
Moción al Pleno Municipal. 

UNICA.-. Que desde el ayuntamiento se abra una ronda de contactos, y de acercamiento a las 
instituciones de la ciudad de Sligo, se expongan lo lazos que nos unen a los restos 
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arqueológicos que han encontrado, y que ello abre la oportunidad de crear ligámenes más 
estables que puedan conducir a un hermanamiento.” 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no havia de ser una proposta de resolució, sinó un 

prec però no té més importància. Aquesta proposta de resolució, a banda del relat històric, 

trobo feble aquesta petició d’agermanament a no ser que el govern rectifiqui i segons el 

protocol que tenim establert doti suficientment aquesta proposta perquè s’iniciï el procés 

d’agermanament i per això m’esperaré a la posició del Govern i a la seva explicació. Entenc 

que un fet que va succeir fa més de 600 anys, encara que s’hagin trobat més restes 

arqueològiques a mi no em resulta comparable amb segons quins agermanaments que tenim. 

Aquest no trobo per on agafar-lo i crec que no reuneix les condicions mínimes necessàries per 

realitzar un agermanament. Per tant, agrairia molt al Govern que es posicionés i que expliqués 

sobretot al grup de Ciutadans, com funcionen els agermanaments. 

 

 

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

es proposa l’agermanament amb la localitat irlandesa de Sligo on es va trobar les restes del 

vaixell la Juliana, el qual va ser construït amb diners de mercaders de Mataró i Barcelona,  

però no per destinar-lo a la guerra, sinó que va ser embargat per destinar-lo a fer la guerra 

contra Anglaterra. Va naufragar a les costes irlandeses al setembre de 1588 quan 

transportava soldats i mariners. La participació de les esquadres catalanes a la “Armada 

Invencible” cal situar-la dins dels interessos de la monarquia hispànica. No negarem la història 

nàutica de Mataró entre els segles XVI a XVIII ja que va ser un dels motors de progrés i 

desenvolupament de la nostre ciutat. Jo em temo que els companys de Ciutadans s’han 

confós. No estem a la Sessió d’Estudis Mataronins sinó al Ple de l’Ajuntament de Mataró i els 

agraïm l’erudició històrica però políticament, no ens sentim gens interpel·lats per uns fets que 

ens remeten a un intent d’invasió d’Anglaterra. S’han quedat encallats en una historiografia 

bèl·lica èpica que no és estrany com a bons hereus ideològics del franquisme segueixin 

obsessionats en “L’armada Invencible”. L’única acció que mereix la nostre admiració en 

aquest assumpte és la bona acció de salvaguarda del patrimoni arqueològic dut a terme per 

les autoritats irlandeses, la qual cosa contrasta molt amb la deixadesa del nostre país en 
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matèria de patrimoni arqueològic i cultural. Si ens hem d’agermanar amb Irlanda per obrir-nos 

a altres nacions d’Europa com vostès afirmen, doncs que sigui per recordar, per exemple, els 

vincles històrics entre el catalanisme i el republicanisme irlandès, per recordar l’alçament de 

Pasqua de 1916, que va iniciar el procés d’independència d’Irlanda. Per tot plegat, votarem 

rotundament no a aquesta proposta. 

 

 

 

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

manifesta que ja havia manifestat que només comentaria aspectes ideològics, però quan 

escolto comentar sobre “la armada invencible” m’han vingut al cap els versos de Machado que 

deien “ líbrate de la armada invencible y líbrate de los amigos que no han condenado 

asesinatos, secuestros y celebran la puesta en libertad de un secuestrador de un ingeniero de 

Michelin”. Tornant a la proposta considerem que és poc treballada. Crec que s’hauria de 

treballar i fonamentar millor. Tinc aquí a què obeeixen els agermanaments de la nostre ciutat i 

ha de ser un instrument de cultura y no poden ser polítics. Buscant informació he trobat que 

Mataró està agermanat amb Créteil i he vist una vegada a la seva alcaldessa però la relació 

de Mataró amb Créteil és entre zero i cap. També estem agermanats amb Corsico i també 

només un cop han vingut l’alcalde, i res més. He vist a l’alcalde de Cehegín com ha aparegut i 

ha desaparegut, com es va utilitzar un agermanament amb motius polítics i al moment que 

coincidien els colors polítics en Cehegín i en Mataró hi havia una certa relació, i al moment 

que allò va deixar de ser, saltant-se la carta dels agermanaments de les ciutats, va 

desaparèixer i fins fa un parell d’anys no s’han tornat a tenir relacions i això que un bon grapat 

de mataronins procedeixen d’allà. Per la meva sorpresa estem agermanats amb dues 

poblacions alemanyes Durnau i Gammelshausen amb les quals la relació és cap. No em va 

semblar mala idea quan el mandat passat es va intentar fer un gir als agermanaments amb 

Fort Lauderdale, però va ser un desastre. Penso que l’agermanament no és mala idea, li 

demano que la deixem a sobre de la taula i ho treballem més profundament, que veiem si 

realment ens aportarà alguna cosa com a ciutat i si ens enriquirà culturalment, deportivament, 

festivament, etc., i mirem si realment val la pena. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que han trobat poca 

informació al web sobre els agermanaments, només unes pinzellades del reglament del 

protocol d’honors i distincions de l’Ajuntament de Mataró, encara que des de promoció 

econòmica se’ns ha passat un protocol de l’any 1993 que no està penjat. Repassant uns altres 

protocols d’altres ciutats, els aspectes de l’agermanament els tenen bastant més 

desenvolupats. En quant a la proposta de resolució, trobem elements bastant interessants 

perquè hi ha actituds que amb el temps no han canviat massa. L’historia d’aquest vaixell és 

que va ser expoliat pel mateix rei. La nau va ser enfonsada a la República d’Irlanda on s’han 

trobat les restes i que estan exposades en alguns museus d’Irlanda, com canons, ancora. Si 

ens podríem posar en contacte amb ells per demanar la cessió d’algunes peses. El fet 

d’agermanar-nos amb un poble que es diu Sligo a la República d’Irlanda, per què no? Però la 

motivació que se’ns dona no és atractiva, no veiem que hagi de ser amb aquest poble en 

concret. Agermanar-nos amb Irlanda ens faria il·lusió perquè farà cent anys que és 

independent i en aquella època estaven sota l’opressió anglesa però no veiem perquè ens 

hem d’agermanar amb aquest poblet en concret. En quant al redactat de la proposta, no 

entenem com es presenta una proposta per visibilitzar, si busquem visibilitat fem unes altres 

coses però amb una proposta d’agermanament potser no ho aconseguim. Tampoc entenem 

cóm es prioritza un agermanament amb una ciutat d’entorn anglosaxó. Parla també de 

població autòctona, com si els habitants d’aquella època fossin aborígens. Per tot això ens 

posicionarem en contra. 

 

 

 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, reconeix 

que hem donat moltes voltes a la seva petició. Entenem que el que ens demana és que arran 

de la troballa de les restes del vaixell “la Juliana” a les costes de Sligo iniciem contactes per 

fer un agermanament. Es tracta, des d’un punt de vista científic, d’una troballa important per 

confirmar coses que ja sabien i investigar de noves. Ens hem preguntat si aquest fet és 

suficient perquè Mataró s’agermani amb Sligo. No li nego la importància de la troballa de les 

costes de Sligo ni li trec importància al fet que un material com el canó i les bales d’un vaixell 

de Mataró de més de 400 anys es puguin veure al museu nacional d’Irlanda i tampoc li nego 

que aquesta troballa és una mostra més de la importància que Mataró va tenir en la 
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construcció de naus que navegaven sobre tot la mediterrània. Ara bé, amb això es justifica un 

agermanament?. Mataró està agermanada amb sis municipis: 

- Durnau i Gammelshausen (Alemanya), agermanament aprovat en Ple de 5 de maig de 

1988, per motius esportius. 

- Créteil (França) agermanament formalitzat en ple del 14 de març de 1991, per iniciativa 

de Créteil. 

- Corsico (Itàlia), formalitzat en ple de 19 de juliol de 1993, per temes de cooperació. 

- Cehegín (Murcia), formalitzat en Ple de 19 de juliol de 1993, per tenir relació històrica 

ja que els anys seixanta van emigrar molts dels seus habitants a Mataró.  

- Fort Lauderdale (Estats Units) Des de l’any 2013, similar en número d’habitants i amb 

vocació nàutica.  

Tots aquests agermanaments es van fer perquè parteixen d’un lligam previ, perquè ja hi havia 

una relació cultural, esportiva, econòmica, educativa, un lligam estret en forma de vincles 

familiars com en el cas de Cehegín, o per qüestions de cooperació i solidaritat prèvies o 

lligades al desenvolupament econòmic de Mataró. La proposta que ens fa Sr. Ferrando, crec 

que no s’ajusta a caps dels propòsits que acabo d’especificar i que marquen el full de ruta dels 

agermanaments d’aquesta ciutat, el lligam de la societat civil, el lligam familiar, cultural o 

esportiu. La filosofia que emana de l’únic document aprovat per aquest Ajuntament és l’Acord 

del Ple de 22 de juliol de 1993. No veig oportú engegar el procediment d’agermanament amb 

Sligo. No hi ha tradició, no hi ha lligams socials i no hi ha marc econòmic. També crec que la 

troballa del juliol és rellevant i li proposo treballar als tècnics i als experts del museu de 

Mataró, potser per articular una mena de vinculació i buscar alguna cosa amb més fonament 

per analitzar-lo i si cal, tornar-lo a parlar aquí en el Ple. 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que, en contestació al portaveu de la CUP, no tolera que es facin 

referències de cap tipus del passat amb el qual ni Ciutadans ni cap persona d’aquí tingui 

vinculació. És un tema de respecte i espera que no s’hagi de tornar a indicar. Nosaltres és 

veritat que creiem en una visió de Catalunya distinta a la vostra, però el fet de que jo tingui 

una visió que cregui que en Espanya com a procés històric, i que ademés això conduexi a 

Europa, i que realment no té res a veure amb cap tipus de dictadura ni amb cap tipus de 

passat. Aquesta proposta no té res a veure, fins i tot amb la història. Ara no vull parlar de 
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l’armada invencible, o bé de la gran armada, i això de l’armada invencible va ser un peioratiu  

que va utilitzar la historiografia anglesa, però realment era la Gran Armada. Aquí no venim a 

palar d’història. Parlem d’un tema que és aprofitar un fet històric, una realitat, unes restes 

arqueològiques, per obrir-nos, crear una oportunitat d’obrir-nos a una ciutat europea, a Irlanda. 

El fet de que no fos pagat, és veritat Sr. Bernabé d’Esquerra, era comú, en aquella època, es 

movilitzava o es requisava, utilitza el nom que vulguis, és a dir, emportar-se a una persona o 

bé, per decret, y si passava alguna cosa, doncs et quedaves sense ell, i era el costum, però 

no era especialment per ser català ni per cap altra cosa, sinò pel sistema d’aquell momento. 

Però no vinc a parlar d’història, d’història es parla en un altre ámbit. En cap moment he 

demanat l’agermanament. Aquesta proposta no és una proposta d’agermanament. No estic 

demanant l’agermanament , sinó que estic demanat que s’obri l’oportunitat de crear lligams 

que permetin conduir des del punt de vista institucional, d’alguna manera, des d’alcaldía, o qui 

porti el tema, es posi en contacte amb l’ajuntament de Sligo, i a veure què passa, si això 

acaba amb agermanament o no, no ho sé, però crec que és una oportunitat important. Una 

oportunitat s’ha d’aprofitar. Estem plantejant un apropament. Esperem que la Cup rectifiqui, si 

us plau.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Partido de la Ciutadanía. 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (3), corresponent als membres del 

grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), 
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1).  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya.  
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27  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PEL RE-

APROFITAMENT DELS ALIMENTS EXCEDENTS DELS MENJADORS 

ESCOLARS, SUPERMERCATS I ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 

DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que el dret a l’alimentació de les persones és un dret humà universal de compliment 
jurídicament obligatori per a tots els estats que han ratificat la Declaració Universal dels Drets 
Humans. 
 
Atès que a Catalunya es llencen cada any 260.000 tones de menjar en bon estat, és a dir, que 
cada català i catalana malbarata 35 quilos d’aliments que es poden aprofitar, dada que equival 
a llençar el menjar consumit durant 25 dies o que pot alimentar a més de mig milió de 
persones. 
 
Atès que en termes econòmics, la pèrdua és de 112€ per habitant i any. A Catalunya, la xifra 
representa 841 milions d’euros anuals. La major part d’aquest malbaratament (el 58%) es 
produeix a les llars, seguit dels supermercats (16%), la hostaleria (12%), comerç al detall 
(9%), càtering (4%) i mercats municipals (1%). Tot això sense tenir en compte el 
malbaratament previ a l’arribada dels aliments a la cadena de distribució. En producció, 
l’agricultor, per no quedar marginat del mercat, ja es veu obligat a malbaratar tones d’aliments, 
al igual que succeeix en les cadenes de processament. 
 

Atès que el malbaratament alimentari provoca conseqüències ambientals com és la generació 
de residus, la gestió dels quals implica nombrosos impactes sobre el medi. D’entre aquests, 
cal destacar les emissions d’efecte hivernacle generades, en especial d’aquelles emeses als 
abocadors com a conseqüència de la biodegradació dels residus orgànics, les quals poden 
arribar a suposar el 40% de les emissions totals. Alhora, el malbaratament alimentari genera 
majors impactes ambientals i el consum de recursos a través de la producció, el 
processament, la distribució i la venda de nous aliments. S’estima que si s’aprofitessin tots els 
aliments, la reducció en les emissions d’efecte hivernacle equivaldria a treure un de cada 
quatre cotxes de les carreteres catalanes. 

 

Atès que el malbaratament d’aliments també té implicacions sobre la pobresa a escala 
mundial, ja que l’augment de la demanda d’aliments als països en desenvolupament provoca 
l’increment dels preus dels aliments. Es calcula que l’augment dels preus dels aliments ha 
provocat que més de 100 milions de persones hagin creuat el llindar de la fam crònica. 
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Atès que el malbaratament dels aliments implica conseqüències econòmiques a nivell 
domèstic, ja que implica comprar més menjar del que realment necessitem. S’estima que el 
cost de malbaratar aliments d’una família mitjana amb nens i nenes és de quasi 800€ anuals. 
 

Al juny de 2015 la mateixa Generalitat de Catalunya exposa, en una comparativa de dades 
entre 2009 i 2013, que la proporció de persones a Catalunya en situació de risc de pobresa és 
del 19,8%. Altres dades d’aquest mateix treball destaquen que en aquests cinc darrers anys 
no només no hem aconseguit cap rebaixa d’aquest risc de pobresa si no que els percentatges 
del que s’anomena “privació material severa” han passat d’un 3,1% a un 6,1% i totes dues 
estan relacionades amb l’impacte de l’atur a les famílies. 
 

Atès que, segons un estudi de la Fundació Foessa, amb dades de 2013 i donat a conèixer al 
febrer de 2015, comptabilitza a un total de 1.855.000 les persones que a Catalunya es troben 
en risc d’exclusió social, el que suposa més de 570.000 llars del país. 
Atès que l’aplicació d’un programa d’aprofitament d’excedents alimentaris  permet la donació 
d’aliments prèviament cuinats, cosa que facilita l’accés al menjar a persones afectades de 
pobresa energètica i els permet diversificar l’oferta d’aliments que es donen i per tant, millorar 
l’aspecte nutricional, així com poder augmentar els àpats a més d’un per dia. 

Coneixent que a Mataró hi ha control explícit de varis centres educatius pel que fa a l’excedent 
de menjar i a mirar de cuinar sense excedent. Però amb la idea de fer-ho arribar a tots els 
centres de la ciutat. 

És per això que el grup Candidatura d'Unitat Popular (CUP)-PA proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Mataró l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Iniciar un programa municipal de re-aprofitament i canalització d’excedents alimentaris 
dels menjadors escolars del centres educatius de Mataró (que tinguin excedents), dels 
supermercats i dels establiments de restauració   de la ciutat, cap a col·lectius que 
estan en situació de vulnerabilitat segons el diagnòstic de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Mataró.  

 
2. Iniciar l’execució de dit programa amb un estudi i prova pilot durant el primer semestre 

de 2016 i executar el programa segons els resultats obtinguts a partir del segon 
semestre de 2016.  

 
3. Iniciar una campanya de difusió informativa a la població sobre el malbaratament 

alimentari, les seves conseqüències, donant a conèixer les accions de prevenció del 
malbaratament que es poden dur a terme a les llars. 

 
4. Realitzar accions formatives específiques en l’àmbit de la reducció i la gestió dels 

excedents alimentaris, la prevenció del malbaratament, la ‘cuina d'aprofitament’ i la 
difusió de bones pràctiques en aquest àmbit i incorporar-les als programes de 
dinàmica educativa per primària i secundària.  
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5. Iniciar una campanya de sensibilització als bars, restaurants i al conjunt d’establiments 
de restauració de la ciutat sobre el malbaratament alimentari i les possibilitats 
d’aprofitament dels seus propis excedents.  

 
6. Instar a les direccions dels centres escolars de primària de Mataró a incorporar als 

plecs de condicions del servei de menjador dels centres educatius una clàusula de 
participació amb el programa d’aprofitament d’excedents alimentaris.” 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que aquesta és la nit de les repeticions perquè 

aquesta proposta de resolució, a la que evidentment li donarem suport, ja es va tractat en el 

mandat anterior, concretament en el Ple del 4 d'octubre de 2012. Moltes de les coses que està 

demanant la CUP en aquesta proposta, ja es recullen, i ja es fan i en tot cas serà el Govern el 

que ens ho confirmarà. En qualsevol cas, tot el que sigui iniciar aquests tipus d'accions ens 

sembla correcte i per tant li donarem el vot favorable. 

 

 

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

que en la mateixa línia que el Sr. Martínez, espera que aquesta nit no sigui com la del 4 

d'octubre de 2012. Semblava una lluita per veure qui era més solidari, va ser patètic. Votarem 

que si, encara que hi ha coses que no ens agraden. No m'agrada i em cansa que em diguin el 

que haig de fer. És veritat que s'ha d'economitzar i ser una persona conscienciada i no 

cometre excessos. Crec que ningú és qui per dir-li res a ningú. El que no m'ha agradat gens 

és el tema dels plecs. Ens trobem que enganyem a la gent o desvirtuem la licitació i aquí m'ha 

sorprès que no hagin fet menció als menjadors escolar de les escoles bressols, en els quals 

tenim competència ja que són municipals. M'ha vingut a la memòria, perquè es va incidir molt, 

en que es repartís productes de comerç de proximitat i després no es van poder introduir 

aquestes clàusules perquè són il·legals per discriminatòries. Recordo els titulars en premsa 

dient que els menjadors de les escoles bressols servirien productes de proximitat als seus 

menjadors. Va ser mentida. Es pot fer com a millora però no com a criteri. Votarem que sí, 

perquès és una qüestió ben intencionada però està tot inventat. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que el posicionament 

serà positiu. Només comentar una anècdota. Jo he treballat a menjadors socials i és una 

llàstima el menjar que s'arriba a llençar a les escombraries perquè la llei no permet donar-lo. 

Això fa que no es pugui estalviar ni donar-li al menjar el valor que té. A molta gent que ve als 

menjadors socials li estem assegurant l'àpat de aquell moment però no li podem assegurar el 

següent. S'ha de buscar la vessant de conscienciació i d’un món més sostenible. 

 

 

 

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

Ciudadanía, manifesta que el primer que ha de dir, és que després d’haver estat insultat, i 

d’haver-nos dit de tot, tinc que dir una cosa, jo també conec l’origen de la gent, les 

vinculacions de la CUP amb MDT , amb Terra Lliure, pero són cosas que… 

 

 

El senyor Alcalde manifesta en aquest moment que és millor que no s’entri en segons quins 

temes, ja que al llarg de la legislatura han estat capaços de mantenir un to cordial entre tots. 

 

 

El Sr. Ferrando manifesta amb tot el respecte, no ens ha importat el passat de ningú ni les 

vinculacions, estem per fer política local, i crec que tota moció l’analitzem des del punt de vista 

d’aquella moció,  independentment de que la presenti la CUP o la presenti un altre grup polític. 

Ha hagut propostes que s’han presentat i no hem tingut problemas en recolzar-les perquè 

consiseràvem que eren correctes. Després de dir el que he dit, que som un partit liberal, que 

no només ha estat liberal en sentit ideològic, sinò en tot el sentit de la paraula, he de dir que 

hem estudiat la proposta i que encara que a nivell d’implementació pot ser que tingui algun 

dubte, és una proposta que tot el que es pugui fer amb la utilització del menjar i la reutilizació 

és una mesura correcta, l’anem a votar, després de tot, perquè seguim dient que Ciutadans és 

un partit liberal i no ens preocupa i després d’haver estat insultats, perquè creiem que la 

proposta és correcta, la recolzem. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta el seu 

recolzament a la proposta. 

 

 

La senyora Isabel Martínez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, diu que des 

de l'Àmbit de Consum, Salut i Benestar, ja s'estan duent a terme tot un seguit d'accions. En el 

PAM ja consta un programa d'elaboració de seguretat alimentària municipal, la implementació 

d'un programa dels drets dels consumidors a les escoles, als col·lectius protegits i a les 

persones consumidores i als sectors comercials. També la difusió dels continguts del codi de 

consum responsable i sostenible i especialment del tema energètic, l'acompliment de les 

certificacions energètiques de l'etiquetatge i del manteniment de les instal·lacions. Aquestes 

actuacions tenen una clara interconnexió amb la proposta presentada per la CUP. Al 

programa de seguretat alimentària que s'està duent a terme, està previst incloure també 

aspectes informatius i formatius a les persones professionals del sector, establint protocols de 

treball per tal de reduir el malbaratament dels aliments i establir els circuits per tal d'aprofitar i 

canalitzar els excedents alimentaris dels establiments de la ciutat. A l'àmbit dels menjadors 

escolars, no tenim capacitat de control, ja que depenen del Departament de Salut de la 

Generalitat. Malgrat això, intentarem coordinar aquest tema en el marc del Consell Municipal 

de la Salut. En quant a l'aprofitament alimentari ja es van dur a terme unes jornades de salut i 

alimentació organitzades per l’Ajuntament a l'any 2015. L'Agència Catalana de Seguretat 

Alimentària té establerts directrius i protocols en aquest àmbit que es podrien incorporar-se a 

aquestes actuacions. Si tot va bé, al juny del 2016 es posarà en marxa el centre de 

repartiment d'aliments en col·laboració amb Creu Roja i Càritas. Entre els seus objectius està 

la centralització de les donacions dineràries i en espècies en un únic punt de recollida per 

garantir l'emmagatzematge dels aliments en condicions higiènico-sanitàries correctes. Creiem 

que la proposta de la CUP és positiva i agraïm les aportacions de tots els grups. 

 

 

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

manifesta que sorprèn aquest "dejà vu" que tenen tant el Sr. López com el Sr. Martínez. 

Llegint la proposta que es va aprovar el 2012 crec que la de la CUP amplia els supòsits i la 

nostra intenció és sumar. Al 2012 la proposta de Convergència que es va aprovar deia: 

1.- Iniciar una campanya de consciència. Molt bé. 
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2.- Demanar que els establiments alimentaris realitzin acords amb entitats que treballen al 

tercer sector, que es posin d'acord i distribueixin aquests excedents alimentaris. Això sí que és 

"un brindis al sol", perquè s'obliga al tercer sector a tenir càmeres frigorífiques. Entenem que 

això no es va portar a terme. 

3.- Comunicar a Unió de Pagesos. 

Entenem que malgrat s'aprovessin, no es devia fer molta feina perquè no hi havia actuacions 

concretes i el que volem amb la nostra proposta són uns acords clars, que impliquessin, 

comprometessin i obliguessin a l'Ajuntament a iniciar un programa de reaprofitament i 

canalització dels excedents alimentaris. L'excedent dels centres educatius és una proposta 

nova. Proposem iniciar un calendari d'actuacions. Entenem que amb aquest calendari anàvem 

més enllà i sumàvem totes les propostes anteriors del 2012, en cap moment desmereixem la 

feina dels grups municipals anteriors, sinó que el que preteníem és sumar i ampliar. S'han de 

fer més actuacions clares, precises i concises, i estic convençuda que aquesta proposta de 

resolució les recull. Jo penso que el Sr. López no vol fer mai oposició de l'oposició però ho fa. 

Qui més ha trobat coses negatives en aquesta proposta han estat els meus propis companys 

de l'oposició. 

 

 

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

manifesta que no te la necessitat que tenen alguns senyors del govern de donar-vos la 

píndola per després tenir que acabar al seu costat. Una cosa és fer oposició de l'oposició, que 

seria votar-te que no, i altra és, que et convido a que ho facis, que et llegeixis l'esperit de la 

part expositiva de las mocions de 2012. Votarem a favor, però si us plau, mira la part 

expositiva. Crec que s'ha fet molt i tot està inventat. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 
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PRECS I PREGUNTES 
 

28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

VOLEMATARÓ SOBRE ELS TALLS DE LLUM A LES FAMÍLIES EN 

UNA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. 

 

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

següent: 

 

“Fa una setmana, VOLEMataró va llegir pels mitjans tecnològics que vostè Sr. Alcalde, s’havia 
reunit amb els màxims representants d'ENDESA a Catalunya per, entre altres temes, 
solucionar els talls de llum a les famílies en una situació de vulnerabilitat .  

És per això, que volem saber i  preguntem directament al Sr. Alcalde: 

1) Que han parlat en aquesta reunió en relació a la solució dels talls de llum?  

2) Quins acords han arribat amb la Companyia?  

3) Han hagut talls de llum en els últims 20 dies? En el cas que fos afirmatiu, quants 
talls de llum y quina solució s’ha donat a les famílies? 

4) És el departament de Benestar Social, qui suporta els rebuts impagats de llum? “ 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa: En relació a la seva pregunta de data 1 

de febrer i entrada al registre el dia 8 de febrer sobre els continguts de la meva reunió amb 

responsables d’ ENDESA, l’informo del següent: Que la reunió va ser el dia 20 de gener a les 

12 hores. Que la reunió va ser amb la Sra. Isabel Buesa. Directora General d’Endesa. Que va 

venir acompanyada de dos càrrecs de l’empresa. A la reunió també estaven presents les 

regidores Sra. Nuria Moreno i la Sra. Isabel Martínez. Que la reunió s’ inscriu en un marc de 

trobades amb responsables d’empreses subministradores de serveis a I ’Ajuntament i al 

conjunt de la ciutat. Que en aquesta reunió, entre altres temes, vam repassar les relacions 

comercials entre ENDESA i I’ Ajuntament. Que un dels  temes que vaig posar sobre la taula 

va ser la voluntat de I ‘Ajuntament de trobar un acord general amb l’empresa per resoldre els 

talls de subministrament  elèctric a persones o famílies que en aquests moments no poden 

abonar el pagament del servei per raons socials. Corn vostè sap en el Programa d’actuació 
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Municipal 2016, que hem posat a debat com acompanyament de la proposta de pressupost, 

recull la següent acció: “Crearem un fons per a garantir les necessitats bàsiques d’alimentació, 

habitatge i subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) de les persones i les famílies més 

necessitades en el marc de les politiques socials de I’Ajuntament”. Sobre aquest punt vam 

acordar que en una propera trobada s’abordaria la possibilitat de desenvolupar un acord per 

resoldre aquest tema. Em aquests moments ja s’està treballant i la responsable política es la 

Sra. Isabel Martínez. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que no s’havia 

assabentat que li demanés en cap moment que retirés aquesta pregunta. En algun moment la 

comunicació s’ha perdut. Quan vaig fer la pregunta la vaig comunicar per correu electrònic 

com a pregunta de ple. Agrair la contestació tot i que no dona dades concretes. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica que la consulta si es podia retirar, es va 

fer de manera indirecta a través del gabinet. Ja aclariré el que ha passat. 

 

 

29 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UNA FESTA AL POLÍGON DE 

MATA-ROCAFONDA LA MATINADA DEL 20 AL 21 DE FEBRER. 

 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

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

manifesta que sí. No tenim cap inconvenient en fer-li arribar la contestació per escrit. 
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30  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA COL•LABORACIÓ 

ENTRE LA MARCA COLLITS A CASA I LA XARXA DE PRODUCTES DE 

LA TERRA MARESME. 

 

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

presenta el prec següent: 

 

“La marca Collits a casa, impulsada per l’Ajuntament de Mataró amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, identifica els pagesos de la comarca del Maresme que venen els seus 
productes als mercats de Mataró. Aquesta marca es va constituir l’any 2011 i actualment acull 
uns 38 productors. 
 
Aquesta marca té com a objectiu donar a conèixer els productes de proximitat del Maresme i, 
sobretot, promocionar els mercats de Mataró (Cerdanyola, Cirera Molins, l'Escorxador, plaça 
Gran i plaça de Cuba) com a referents en qualitat i producte fresc de proximitat. 
 
Dins de la campanya de la marca Collits a Casa se sortegen cistelles amb productes de 
proximitat entre la clientela dels mercats i també es programen demostracions de cuina on 
pagesos cedeixen productes de proximitat i de temporada perquè els restauradors preparin 
alguna recepta en directe. 
 
Paral·lelament, des de 2008, el Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, i d’acord amb un pla estratègic de suport al sector agroalimentari, 
impulsa el servei de Productes de la Terra Maresme. Aquest servei té com a principal objectiu 
posar en valor els productes d’artesania alimentària que es fan a la nostra comarca i ajudar 
els productors alimentaris de qualitat del Maresme a comercialitzar els seus productes. El 
2010  es va constituir la Xarxa de Productes de la Terra, que agrupa  unes 100 empreses de 
productors i elaboradors de la comarca i que realitza les accions següents: 

 Elaboració i manteniment d’un Cens de Productors. 
 Programa de formació específica i assessorament adreçat als productors i elaboradors 

pertanyents al Cens, que se centra en els àmbits de millora de la producció i 
comercialització. 

 Edició de diversos catàlegs i publicacions de Productes de la Terra, com ara el un 
calendari o fullets monogràfics sobre el pèsol, la maduixa, el fesol o el tomàquet.  

 Col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística del Maresme en la promoció de 
diverses Jornades i Fires gastronòmiques. 

 Informació sobre subvencions adreçades a productors i elaboradors. 

Collits a casa posa en valor producte fresc i d’horta produït al nostre entorn i comercialitzat als 
mercats de Mataró, en canvi el projecte de la Xarxa de Productes de la Terra Maresme posa 
en valor el producte fresc i d’horta o altres productes alimentaris elaborats al nostre entorn 
independentment del canal de comercialització. Ara bé, ambdues campanyes fan èmfasi en la 
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producció local i de proximitat, i desenvolupen continguts i espais d’activitat compatits 
destinats a posa en valor el producte gastronòmic de la comarca. 

Pensem que, respectant les singularitats d’ambdós projectes, hi ha molts aspectes que es 
podrien treballar de forma conjunta. 
 
Considerem que seria molt enriquidor i necessari optimitzar els recursos públics existents i 
cercar vies de col·laboració entre Collits a Casa  i la Xarxa de Productes de la Terra  
Maresme, perquè tota la informació d’ambdues iniciatives estigui enllaçada i perquè  les 
activitats programades es complementin.  
 
En aquest sentit, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), fem el prec 
següent: 

- Que el govern de Mataró es comprometi a cercar mecanismes estables de 
col·laboració i coordinació entre els tècnics de l’Ajuntament de Mataró i del Consell 
Comarcal del Maresme per afavorir l’intercanvi d’informació, el treball conjunt i la 
complementarietat de les activitats entre la marca Collits a Casa i la Xarxa de 
Productes de la Terra Maresme.” 

 
 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu que la 

proposta encaixa perfectament amb l’estratègia que regeix l’Ajuntament de treballar el 

producte de proximitat. Estem molt orgullosos del projecte Collits a Casa que es basa en la 

promoció de productes conreats al Maresme per productors que tenen com a canals de 

distribució els mercats de Mataró. La campanya també té per objectiu donar a conèixer als 

ciutadans que podem comprar les fruites, verdures i llegums als mercats municipals a les 

parades amb el distintiu de marca Collits a Casa. La primera edició de la campanya es va fer 

l’any 2011-2012, es va centrar en difondre prop de 40 productors de Mataró, determinar i 

definir la marca de la campanya. La segona edició 2012-2013 va posar l’èmfasi en 4 aliments 

que es conreen en les immediacions i que es venen als mercats de Mataró: faves, patates, 

maduixes i el pèsol del Maresme. La tercera edició 2013-2014 va potenciar el producte de 

proximitat amb l’objectiu d’explicar que quan una fruita o verdura dona moltes voltes va 

perdent els seus valors. El camí més curt entre producció i consum és la proximitat. La quarta 

edició 2014-2015 s’ha dissenyat per mostrar l’estacionalitat del producte de proximitat. Estem 

força alineats amb el que vostès proposen, per tant acceptem el prec. Nosaltres a més de 

complementar les activitats de la marca Collits a Casa i la Xarxa de Productes de la Terra 

Maresme, també voldríem incorporar el gremi d’hostaleria Mataró-Maresme i així es podria fer 

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

la bona predisposició del Govern. Pensem que Mataró no pot viure d’esquenes a la comarca i 

que ha d’exercir la seva capitalitat i coordinar-nos molt més amb el Consell Comarcal. Estem 

contents perquè s’hagi acceptat el prec. 

 

 

31  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES EN 

RELACIÓ A LES INFORMACIONS QUE HAN APAREGUT EN PREMSA 

RESPECTE A LA INSTAL•LACIÓ A MATARÓ DEL CORTE INGLÉS. 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“Aquests darrers dies la premsa local ha publicat diferents informacions sobre l’arribada del 
Corte Inglés a Mataró. Alguns treballs periodístics es remunten a informacions de més d’una 
dècada... valorant també els diferents interessos, públics i particulars,  i els múltiples factors i 
agents que han intervingut i segueixen intervenint i interferint en aquest tema.   
 
Aquest projecte, com tots els projectes emblemàtics, a més de planificar-los i intentar 
executar-los, cal explicar-los, encara que representi una incomoditat als Grups Municipals, 
amb responsabilitat i transparència, de manera que la ciutadania estigui informada i conegui el 
posicionament de tothom. 
 
Ens agradaria saber com podem ser útils a l’interés general en aquest tema. I per això, ens cal 
informació. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal de ERC-Moviment d’Esquerres, preguem al Govern que a 
través de la CMI que correspongui o d’una Junta de Portaveus extraordinària, o les dues 
coses, es comparteixi l’estat de la situació actual, els diferents posicionaments i demandes i 
les perspectives de futur immediat d’aquest projecte.” 

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

Habitatge, accepta el prec i es compromet en la propera comissió informativa del 21 de març a 

donar les explicacions que els demanen. 
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32  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES EN 

COMMEMORACIÓ D’UN NOU ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DE 

L’ALCALDE DE MATARÓ QUE FOU JOSEP ABRIL. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec 

següent: 

 

“El 16 de març del 1939, aquest any en farà 77,  el franquisme va assassinar Josep Abril i 
Argemí. El motiu no va ser altre que haver estat alcalde de Mataró entre els anys 1931 i 1933 i 
que fou qui va proclamar la II República a la ciutat.   
 
L’abril de 2007, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat encarregar un monòlit, un 
monument que simbolitzés l'especial reconeixement de la nostra ciutat a qui va morir pel fet 
d’haver estat el seu alcalde. Es va aprovar també, que aquest monument s’alçaria al carrer 
que ja té dedicat a la seva memòria i ben a prop de la paraula "Justícia" que hi ha a la plaça 
Tomàs i Valiente, com a millor manera d’intentar fer justícia a tots dos, a Josep Abril i al propi 
Tomàs i Valiente. 
 
L’alcalde en aquell moment, JA Barón, i els regidors de Cultura Graupera i Penedès, van 
donar curs a l’encàrrec i ens consta que estant tot preparat, la situació de crisi que va 
començar en aquells anys, va comportar que aquest projecte quedés a l’espera. 
 
Per altra banda, un dels projectes més importants impulsats en aquella època per l’equip de 
govern de l’Alcalde Abril, fou el mercat de la plaça de Cuba, que va començar la seva activitat 
a finals del segle XIX, en ple creixement urbanístic de la ciutat, com a mercat no sedentari.   
L’edifici actual del mercat es va inaugurar l’11 d’abril de 1936 i va ser obra de l’arquitecte Lluís 
Gallifa Grezner.  
 
Aprofitant que aquest any 2016, es celebrarà també el 80è aniversari de la inauguració del 
Mercat de la Plaça de Cuba, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres hem pensat que 
seria una bona oportunitat per intentar donar compliment a l’esmentat acord unànim i, en 
conseqüència,  preguem  al govern municipal, que recuperi l’encàrrec i els treballs que es van 
portar a terme, i aprofitant els esdeveniments comentats anteriorment, s’inauguri a la nostra 
ciutat el monument compromès.” 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que Josep Abril va ser alcalde de Mataró 

entre 1931 i 1936 i aquest Ajuntament en el ple el va anomenar fill adoptiu a títol pòstum l’any 

2012. Aquest consistori ha volgut reconèixer públicament la seva figura en diverses ocasions. 

És cert que hi va haver un compromís l’any 2007 d’encarregar un monòlit que el recordés. És 

cert que l’encàrrec va quedar paralitzat per falta de recursos econòmics i que és voluntat del 

govern estudiar la proposta que fan, coincidint amb el 80è. aniversari de la finalització del 

mercat de la Plaça Cuba, que es va tirar endavant gràcies al impuls i determinació de l’alcalde 

Abril. Demanarem als serveis tècnics que ho valorin i consultarem la disponibilitat 

pressupostaria per poder-ho executar. 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agrair que accepti el 

prec i esperem que es pugui realitzar en breu coincidint amb l’aniversari aquest any mateix. 

 

 

 

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA CONTAMINACIÓ 

ATMOSFÈRICA. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El passat 22 de febrer, l’Ajuntament va traslladar a la ciutadania l’avís la Direcció General de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya relatiu a un episodi ambiental de 
contaminació atmosfèrica. 
  
D’acord amb els protocols de la Generalitat de Catalunya, es van fer recomanacions 
adreçades a les persones sensibles a la contaminació i també per a tota la població. 
Paral·lelament, el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament va informar a tots els clubs 
esportius de la ciutat i a les instal·lacions esportives gestionades per l'Ajuntament que tenen 
espais a l’aire lliure, així com als centres escolars, i es va afirmar que l’Ajuntament vetllaria 
perquè l’obra pública no incrementés els contaminants atmosfèrics a la ciutat en els dies 
subsegüents. 
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Arran d’aquest episodi, volem conèixer els mecanismes d’avaluació i intervenció de 
l’Ajuntament de Mataró per a fer front a la contaminació atmosfèrica i, per això, preguntem el 
següent: 
 

- L’Ajuntament de Mataró disposa d’algun protocol d’emergència per contaminació 
atmosfèrica?  

- Qui i com avalua la qualitat de l’aire a la ciutat de Mataró? 
- Quins són els punts o estacions de mesurament de la qualitat de l’aire a Mataró? 
- Quins han estat els nivells mitjans de contaminació atmosfèrica a Mataró durant el 

2015? 
- Coneixem l’impacte de les emissions de la incineradora en la qualitat de l’aire de la 

nostra ciutat? 
- Davant les alertes de contaminació atmosfèrica, a més a més d’informar i fer 

recomanacions a la població, s’ha previst fer alguna actuació per reduir l’impacte 
negatiu del trànsit rodat? “ 

 

 

 

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

diu que el nivell de les preguntes pot donar pas a una resposta molt extensa, per tant, només 

donarà les dades que puguin reflectir les preguntes i si vol la concreció la donarà per escrit. 

Contestant a la primera pregunta, confirmar que l’Ajuntament disposa d’un protocol 

d’emergència per contaminació que es va aprovar en el 2011 i davant alertes de 

contaminació atmosfèrica s’activa el protocol d’informació a la població. Les informacions han 

estat consensuades amb el departament de Salut de la Generalitat. A la pregunta de qui i 

com s’avalua la qualitat de l’aire ho fa la Direcció General de Qualitat Ambiental del 

departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través d’una xarxa de 

vigilància de la previsió atmosfèrica de la qual Mataró forma part. Actualment hi ha 4 

estacions de mesurament de qualitat de l’aire. Estan ubicades a la Riera d’ Argentona, carrer 

Pablo Iglesias, a la companyia d’Aigües de Mataró, i al Passatge Molins. Els nivells mitjans de 

contaminació atmosfèrica durant el 2015, fetes les consultes a la Generalitat ens han informat 

que de moment no disposem encara del tancament del 2015 però el que sí tenen i és públic, 

és el resum de totes les dades disponibles a la web de la Generalitat. Del resum d’aquestes 

dades es desprén que la qualitat de l’aire a Mataró és bona. S’estima, que a la zona que 

correspon al Maresme, que és la zona 7, els nivells que s’han mesurat de diòxid de nitrogen, 

diòxid de sofre, ozó troposfèric, partícules en suspensió... tot està per sota dels valors límits 

vigents. S’estima que es compleixen tots els objectius de qualitat d’aire de la normativa 

vigent. Hi ha un altre mesura que la fa l’Institut Català de la Qualitat Ambiental, que aquí si 
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que hi ha dades del 2015 i és desprén que estem en un valor de 54. Quan són valors 

superiors o iguals a 50 es considera que la qualitat de l’aire és bona. Sí coneixem l’ impacte 

de les emissions de la incineradora en la qualitat de l’aire perquè és publiquen a la pàgina 

web, ja que per l’activitat la planta està sotmesa a una regulació molt estricta i són nombrosos 

i continus els controls que és realitzen, totes elles marquen que estem per sota dels valors 

màxims que fixa la normativa. Finalment comentar que sí que hem previst davant de les 

alertes de contaminació atmosfèrica a més d’informar a la població, intentar reduir l’ impacte 

negatiu del trànsit rodat. S’està tenint en compte en la nova redacció del pla de mobilitat que 

s’està realitzant. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que com a president del Consorci de 

Tractament de Residus afegeix que no fa gaire s’ha actualitzat l’estudi sobre els efectes de la 

planta. Si vol li podem fer arribar aquest document. 

 

 

 

34  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES SOBRE EL PLEC DE CONDICIONS PER A 

L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES 

DEL CALLAO I DE SANT SIMÓ. 

 

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

següent: 

 
“El dilluns 15 de febrer l’Ajuntament de Mataró va publicar al BOPB la convocatòria del 
concurs per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges del Callao i Sant Simó,  
informant  també que el plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars 
per a l’explotació de nous serveis de temporada a les platges de Mataró, així com els models 
de proposició, es troben a disposició dels interessats a la web municipal a l’apartat d’anuncis 
oficials http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/actualitat/index_anuncis_oficials.html) 
i a les Oficines d’Atenció Ciutadana  i al Servei de Llicències.  
 



 111 

El dia 25.02 varem preguntar informalment, via telefònica a la Regidora de l’Àrea de Serveis 
Territorials en relació a aquest Plec. En un primer moment no sabia si ja s’havia publicat. 
Després ens va contestar dient que sí, que ja estava publicat, que el termini de presentació 
acabava el dia 1 de març i que s’havia difós al BOPB, web municipal i al Cap Gros (núm. de 
19 a 25 febrer), on apareix efectivament publicat l’anunci oficial datat a dia 5 de febrer de 
2016… 
  
…Just l’endemà del Ple, el dia 4 de febrer,  on es va aprovar el Pla d’Usos i on no només el 
nostre Grup Municipal, també d’altres grups com el PP, van expressar el seu interès en estar 
al corrent de l’evolució del Plec de Condicions per a l’adjudicació de guinguetes per tal de no 
repetir els greus errors del 2015, i on se’ns va contestar que naturalment, que estaríem 
puntualment informats…  Ara, no té cap sentit tampoc que li demani si han pogut corregir 
alguns aspectes que varem detallar al Ple passat, donat que ja han publicat el Plec…  
 
L’any 2015, sense anar més lluny, el Plec de Condicions es va sotmetre a aprovació del Ple, 
havent passat prèviament per la CMI de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.  
 
En relació a tot aquest procés i als canvis de procediment que aquest 2016 s’hi han introduït, 
el GM ERC-Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta: 
 

1. Per quin motiu, malgrat l’interés expressat pel nostre Grup Municipal i d’altres, tant a la 
informativa de Serveis Centrals, com al Ple Ordinari del dia 4 de febrer, apareix publicat el 
Plec, amb data de convocatòria signada el dia 5 de febrer, sense  presentar-ho prèviament als 
Grups Municipals a cap comissió Informativa?  
 

2. Cara als possibles interessats, considera suficient la publicitat donada a la publicació del 
Plec? (No em refereixo a si legalment és suficient) 
 

3. Continuarà impulsant projectes com aquest sense passar-los per la CMI corresponent?” 
 

 

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

Habitatge, manifesta que en la comissió informativa del 25 de gener es va explicar el 

dictamen sobre l’acord que havia d’adoptar el ple referent al pla d’usos i serveis de la platja 

que posteriorment es va aprovar el 4 de febrer. Repescant el que es va dir en aquella 

comissió informativa i també per l’informe del servei de llicències es va explicar que el plec de 

condicions aniria annexat al pla d’usos. Les condicions eren que es tractaria en dos trams de 

platja on no hi hauria licitació per Varador i Ponent perquè el plec no finalitzava fins el 2020 i 

que respecte a les platges de Sant Simó i el Callao es faria el plec de condicions amb la 

durada només d’un any. Es va explicar el motiu, que la voluntat era a partir de l’any vinent fer 

el pla d’usos per 4 anys ja que es demanaria als concessionaris que fessin una obra de 

connexió al clavegueram i així tinguéssim temps d’amortitzar les obres. També es va explicar 

la possibilitat d’instal·lar consignes i que els paràmetres per l’adjudicació es variaven perquè 
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no hi haguessin tants elements subjectius i que només havia canvis formals de redacció en 

l’articulat. A la vista de la pregunta és evident que no vam donar la informació que vostès 

volen o no ens vam explicar bé, però en cap cas va ser amb voluntat d’ocultar res. I que en 

anys anteriors concretament l’any 2014-2015 es va passar el pla d’usos però no el plec de 

condicions de contractació de guinguetes. Tenim clar que l’any que ve, al voler-ho fer per 4 

anys amb l’obligació de connectar les guinguetes a la claveguera es farà amb més detall. La 

informació que s’ha donat era la legal i sembla ser que va ser suficient ja que es van 

presentar 16 pliques presentades per 5 guinguetes, quatre normals i una de gelats i s’haurà 

de fer procés de selecció. Evidentment continuarem passant tots els projectes per les 

comissions informatives i pels òrgans de govern que correspon. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que no vol 

entrar en competicions de memòria però que creu que l’acte de la reunió no era tan extensa 

com l’explicació que s’ha donat. Demanaria cara a futur que ens faci arribar el decret que 

dona suport a aquest plec de condicions que no és el del dia 22 de febrer de la comissió ja 

que es refereix només a les noves parts com ara consignes i gandules, s’ha presentat 

recentment per part del Govern un pla orientat al bon govern i transparència i aquest tipus de 

coses, encara que sigui passar els plecs de condicions com a línea d’actuació en una 

comissió informativa serveix de gran utilitat per donar més credibilitat. 

 

 

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

manifesta que com el Sr. Teixidó ha anomenat per dues vegades al Grup Popular dona peu a 

al·lusions. Agraeix al Sr. Teixidó l’elegància de citar les preguntes i que s’havia fet seguiment 

del tema. Manifestar el nostre profund malestar perquè per 2 vegades ja varem demanar 

explicacions d’aquest plec i algú va faltar a la promesa de que un fet tan deplorable que va 

succeir l’any passat, quan es va estar a punt de deixar un punt de la mesa de contractació 

sense tirar endavant. Aquell dia van portar el problema a la comissió per repartir-lo entre tots i 

el senyor que portava promoció econòmica abans es va comprometre que aquest any hauria 

un plec nou. Per cert, s’han licitat les guinguetes sense aparèixer al perfil del contractant de la 

web de l’ajuntament i m’agradaria que es fes la consulta de si això és legal. I si és legal en tot 

cas es bastant lleig. 
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35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE “EL GIR AL MODEL POLICIAL” I 

L’OBSCURANTISME DEL GOVERN MUNICIPAL A LA SEVA 

APLICACIÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El Grup Municipal del PPC s’ha assabentat d’un canvi significatiu del model policial a la ciutat 
mitjançant l’ intervenció de la Regidora Núria Moreno a l’Audiència Pública, quan va dir més o 
menys literalment “demà llegiran en premsa el nou model policial”. 
 
Davant d’aquest fet presentem les següents preguntes: 
 
- Ja que no ha estat explicat, que ens consti, en cap comissió informativa, té a bé la sra. 
Regidora explicar-nos en què consisteix aquest canvi? 
 
- Serà costum a partir d’ara que els grups de l’oposició, que recordem representem 16 sobre 
27 regidors del Ple, ens enterem de canvis substancials a la ciutat per mitjà dels mitjans de 
comunicació? 
 
- És aquesta la nova política comunicativa del Govern Municipal? 
 
- És així com pretén el Govern posar en marxa el Pla de Bon Govern, Ètica i Transparència?” 
 

 

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

respon que les declaracions que va fer als mitjans de comunicació dels canvis de model de 

policia s’emmarcaran dins del context de la darrera junta local de seguretat i la valoració de 

les dades sobre els indicadors de seguretat de la ciutat. És manifest que el govern municipal 

té voluntat de donar un gir a les polítiques de seguretat i que afectarà a l’organització de la 

policia local, això ja figurava en el pacte de govern 2015-2019 com un compromís públic entre 

el grups municipals que formen el govern. Tanmateix en el PAM 2016 que es va presentar la 

setmana passada ja es recullen 2 accions específiques que estan vinculades a donar 

resposta al compromís que aquest govern va adquirir respecte a les polítiques de seguretat. 

A la comissió informativa de 18 de setembre es va informar als grups municipals sobre la 
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voluntat del govern d’orientar les polítiques de seguretat posant èmfasi en la convivència, la 

proximitat i la presència en el territori. Per tant, el govern municipal no ha amagat res a la 

resta de grups municipals. En aquests moments ens trobem en un procés de disseny i 

redefinició del nou pla local de seguretat, encara no hi ha res determinat excepte la voluntat 

del govern d’orientar-ho cap a la proximitat i les demandes del ciutadà. Trobem necessària la 

col·laboració de la resta de grups municipals amb la definició de la política de seguretat. Per 

això, ens comprometem a convocar una comissió informativa monogràfica per informar als 

grups municipals sobre l’evolució dels treballs vinculants en el pla local de seguretat i 

organització policial. Explicitar un oferiment per part del govern perquè participin en una 

ponència de caràcter polític similar a la del pla per la mobilitat. 

 

 

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

replica que li sembla de molta gravetat el que ha succeït. Ens vam assabentar del 

publireportatge del cap de setmana passat a l’Audiència Pública quan es va anunciar.  

L’oposició no està representada en la Junta de Seguretat. Van convocar a la premsa, van 

donar dades que van molt més enllà del que ens han informat als grups municipals. Van fer un 

publireportatge d’un tema que els interessa i em sembla legítim però també és legítim que els 

hi reclami i que els hi recordi que per desgràcia en algun moment hauran de donar compte 

d’alguna desgràcia que passi a la ciutat, i aquest dia demanarà el recolzament dels grups. El 

nostre el tindran en moments difícils però amb actuacions com aquesta es quan no el 

trobaran. 

 

 

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

replica que ja li va dir que no hi havia cap voluntat de fer cap ocultació dels plans del govern. 

Els temes de seguretat pública volem que es puguin debatre tant pels grups municipals com 

per la pròpia ciutadania i obrirem vies per a que això sigui així. Prefereixo discutir sobre el 

model de policia que sobre si havia o no voluntat d’ocultació. Ens disculpem si s’han sentit els 

grups municipals menyspreats. 
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36  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE SEGREGACIÓ DEL CARRIL 

BICI I LA ZONA DE VIANANTS A LA VIA EUROPA. 

  

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

 

“En primer lugar manifestar a este Pleno y a la ciudadanía de Mataró que el Grupo Municipal 
de Ciudadanos estamos a favor de que haya un carril bici en  la ciudad de Mataró, a fin de 
que una  la totalidad de barrios de nuestro municipio. Entendemos que es un paso adelante 
para favorecer una forma de transporte saludable y ecológica para nuestra ciudad. 
 
En el Pacto para la movilidad así  se lo hemos manifestado a los técnicos que lo 
confeccionan, ya que entendemos que es una de las muchas prioridades viarias de nuestra 
municipio. 
 
Pero a su vez entendemos que el factor de seguridad ha de acompañar a los ciclistas, y a los 
peatones; por lo que entendemos que la opción más adecuada sería segregar a los ciclistas 
del tráfico rodado y a los peatones de los ciclistas. 
 
Como bien sabemos el carril bici en la Vía Europa se encuentra dentro de la acera, sin que 
medie delimitación física alguna. Tan sólo está delimitada por unas marcas pintadas en el 
pavimento. Es por dicha razón, que tanto transeúntes como ciclistas pueden invadir de una 
forma involuntaria tanto unos la zona de paseo peatonal, como los otros el carril bici. 
 
Además hemos de añadir que el trazado en  pendiente de la Vía Europa es propicia, para que 
a veces se pueda observar que ciertos ciclistas bajan a una velocidad considerable. 
 
Esto puede dar lugar a accidentes, que  si bien en un principio entedemos que leves, también 
pueden causar daños irreparables a las personas. (Tanto a los  ciclistas, como a los peatones) 
 
Son por los motivos expuestos que rogamos al Equipo de Gobierno de este Consistorio que 
elabore un estudio y tome las  medidas  para delimitar físicamente la zona del carril bici de la 
Vía Europa, a fin de incrementar la seguridad de los transeúntes y la de los ciclistas.” 
 

 

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

respon que sí, que no tenen cap inconvenient. Elaborarem un estudi a efectes de prendre les 

mesures per delimitar, si fos el cas, la zona del carril bici. Pensi que la segregació dels carrils 

bici moltes vegades també pot suposar un obstacle per al vianant invident. Estudiarem i 

mobilitat triarà el que sigui més segur per als vianants. 
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37  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA INSTAL•LACIÓ D’UNA 

BARANA DE PROTECCIÓ A L’AVINGUNDA DEL PORT.  

 

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

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

 

“Manifestar a este Pleno que si bien este tramo de avenida que nos referimos los días de 
diario apenas hay transeúntes, pero durante los fines de semana y más con la llegada del 
buen tiempo es una zona bastante concurrida. 
 
La acera la componen un pavimento de hormigón y un tramo de arena sin compactar; la zona 
de arena al estar sin compactar puede inducir a los transeúntes a apoyar mal el pie al andar y 
provocar caídas; tambien para el tráfico de bicicletas puede ser peligroso ya que las ruedas 
puede penetrar en la arena y producir la caída de los ciclistas. Añadir que pasear por este tipo 
de pavimento con según que calzado no es agradable. 
 
A su vez indicar que la zona de la acera del lado del mar, en donde se encuentran las rocas a 
modo de defensa costera,  se encuentra sin barandilla de protección. Entendemos que se 
debía instalar algún tipo de protección, algún tipo de barandilla,  a fin de evitar caídas 
accidentales de los peatones sobre las rocas. 
 
Son los por los argumentos expuestos que rogamos a este Equipo de Gobierno para que 
inicie un estudio y proceda a la compactación del pavimento de arena, e instale una barandilla 
de protección a fin de evitar caídas accidentales de personas en la zona de las rocas que 
conforman  la defensa costera.” 
 

 

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

respon que s’estudiarà la viabilitat de posar la barana. Per motius de seguretat des dels 

serveis d’espais públics. Pel tema de la sorra hi ha un problema i es que el tram que ha 

mencionat queda per sobre de la platja de ponent i està molt exposat als temporals marítims i 

a l’hora de picar les onades a l’espigó quan sobrepassa l’aigua trasllada la sorra a la vorera i 

la calçada. No tenim sorra compactada ni existeix la possibilitat de compactar-la, per tant serà 

molt complicat donar una solució més enllà que la renovació continua de la sorra. 
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38 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES SOBRE 

LA INSTAL•LACIÓ DE TANQUES DE SEGURETAT A LA TRAMA 

URBANA DE LA VIA DEL TREN. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent: 

 
“La separació de seguretat de la via del tren a la trama urbana de Mataró presenta dos 
escenaris diferents. 
 
D’una banda, des del Pas d’Ernest Lluch fins el Pas del Cargol està protegida per unes 
tanques metàl·liques que impedeixen el lliure accés a les vies, a més de dificultar que s’hi 
aboquin deixalles. Algunes d’aquestes tanques estan greument deteriorades i d’altres en mal 
estat, rovellades, ...(fotos 1 i 2) 
 
D’una altra banda, des del Pas del Cargol fins el Pas de Sant Simó, no hi ha instal·lada cap 
tanca metàl·lica de seguretat. La única separació és un mur d‘obra baix que no arriba al metre 
d’alçada i que qualsevol persona, infants inclosos, pot superar sense cap esforç. (foto 3) 
 
Aquesta manca de tanques de seguretat fa que: 
 
 Qualsevol persona, infants inclosos, puguin superar aquest mur, amb el conseqüent risc 

que això comporta per a la seva integritat física 
 S’hi aboquin sense cap esforç deixalles de tota mena als vorals de la via del tren, 

malmetent la imatge de la ciutat. (fotos 4 a 6) 
 Es puguin produir actes vandàlics o de sabotatge a les vies del tren donat que aquestes 

són a l’abast de tothom que hi vulgui accedir, amb els greus perjudicis que un fet 
d’aquest tipus comportaria. 

 
Atès que la titularitat de la infraestructura és encara, a hores d’ara, en mans d’ADIF. 
 
Per evitar totes aquestes situacions, el Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES presenta el següent prec: 
 

1. El Govern de Mataró instarà ADIF a netejar les deixalles existents als vorals de la via i a 
instal·lar tanques metàl·liques de seguretat al costat mar (Passeig Marítim) des del Pas del 
Cargol fins al Pas del Callao. 
 

2. El Govern de Mataró instarà ADIF a arranjar les tanques de protecció que es troben 
deteriorades o en mal estat.” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, respon que accepta el prec. Instarem ADIF perquè netegi les deixalles dels vorals 

de la via no crec que sigui bona idea instar ADIF perquè posi tanques des del Cargol fins Sant 

Simó en la banda mar perquè malgrat ens aniria molt bé, per la Festa del Cel, així ens 

estalviarem de llogar-les, l’ impacte visual que ocasionaria al passeig Marítim no ho justifica 

per les poques incidències de seguretat que hi ha en aquest tram. Requerirem ADIF per a que 

en els trams on hi hagi tanques trencades les arreglin perquè estan en mal estat. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24,00 hores de la nit, el Sr. President aixeca 

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

 

 

 

 L’ALCALDE     LA SECRETARIA Acctal., 
David Bote Paz     Anna Ramirez Lara 
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