
ACTA NÚM.  12/2016  -  SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM.  AJUNTAMENT  EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2016.

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis d’octubre de dos

mil  setze,  essent  les  19,00  hores  de  la  tarda,  es  reuneix  l’Ajuntament  en  Ple,  sota  la

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

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                    (PSC)
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)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC)
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s)
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s)
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (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 CUÉLLAR I GISBERT REGIDOR            (CUP)
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA            (CUP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
ESTEVE MARTINEZ RUIZ RGIDOR     (ICV-EUIA)

Queda excusada la Sra. Anna Maria Caballero Sancho, regidora no adscrita.
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe

de l’acte.

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

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

constituir vàlidament la sessió plenària.

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

DECRET

7168/2016 de 3 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 d’octubre 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 6 d’octubre 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 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 8 de setembre de
2016. 

2 DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus de data 3-10-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró
contra la LOMCE i de suport a la proposta per a la retirada de les avaluacions
finals a l’ESO i el Batxillerat.

2.2 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus  de  data  3-10-2016,  presentada  pels  grups  municipals  del  Partit
Popular  de  Catalunya  i  de  Plataforma  per  Catalunya   contra  la  supressió
anunciada pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

2.3 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus  de  data  3-10-2016,  presentada  pels  grups  municipals  de
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-MES,  en suport als
25 anys de “La Marató de TV3”
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2.4 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus de data 3-10-2016, presentada pel grup municipal Socialista per la
millora de l’educació secundària a Mataró.

2.5 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus de data 3-10-2016, presentada per tots els grups municipals sobre
l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-2017
i pla d’inversions.

DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

3 Aprovar el compte general de l’exercici 2015, integrat pels comptes de
l’Ajuntament, les seves Societats Mercantils, els seus Ens Públics Empresarials i
els seus Consorcis. 

CIM  ÀREA  DE  SERVEIS  CENTRALS,  OCUPACIÓ  I  PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Servei de Secretaria General

4 Autorització de la Generalitat en l’exercici de competències distintes a
les pròpies i delegades, per l’Ajuntament de Mataró.

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

5 Elevar al Ple l’informe de l’Interventor per a la sol•licitud de l’adhesió al
Fons d’Impuls Econòmic del 2017.  

6 Aprovar  la  modificació  pressupostària  i  de  les  bases  d’execució  del
pressupost de l’exercici 2016.

7 Modificació contractual de l'arrendament del local situat al c/ Blai Parera
núms. 6-8, titularitat de PUMSA. 

8 Aprovar  l’actualització  de  l’inventari  de  béns,  drets  i  obligacions  de
l’Ajuntament de Mataró, a 31/12/2015.

9 Adquisició  a  títol  onerós  de  diferents  immobles  de  PUMSA i  rescat
parcial anticipat de la concessió de domini públic atorgada a favor de GINTRA
(avui, PUMSA) de la finca de subsòl públic al carrer Verge de Guadalupe.
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

10 Suspensió llicències per estudi modificació planejament per preservar la casa
natal de Josep Puig i Cadafalch, a El Carreró, 39.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de
la  Ciudadanía  perquè  l’Ajuntament  de  Mataró  promogui  una  Comissió
d’Investigació,  faci  un  informe  i  doni  compte  al  Ple  de  les  responsabilitats
polítiques en què han incorregut els diferents responsables de la gestió de la
zona esportiva El Sorrall i el conflicte amb la concessionària NUSCAMPS, SL

12 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’Ajuntament de Mataró
contracti  els  seus serveis  energètics amb empreses que apostin  per  models
energètics 100% renovables.

13 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del Partit Popular
de  Catalunya,   la  Candidatura  d’Unitat  Popular,  Plataforma  per  Catalunya  i
VOLEMataró     sobre  la  creació  d’una  Comissió  d’Investigació  sobre  la
construcció i licitació de l’edifici del Rengle.

14 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per adaptar algun
tram de les platges de Mataró per a poder gaudir amb els nostres gossos també
en el període estival.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Moviment d’Esquerres per l’habilitació a Les Santes i a les zones
d’oci intensiu d’un punt d’informació contra la violència masclista.

PRECS I PREGUNTES
16 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de

Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el progrés dels pactes polítics del PAM
2016. Reposició arbres tallats darrers anys.

17 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què
s’introdueixi  una  senyalització  especial  a  aquells  passos  de  vianants  més
perillosos a la nostra ciutat.

18 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la
Ciudadanía sobre l’estat higiènic que presenta el carrer Josep Calvet situat al
Polígon Industrial Pla d’en Boet.
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19 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds-
Esquerra Unida i Alternativa referent a la reclamació patrimonial a la Generalitat
de Catalunya sobre la concessió a Aigües Ter Llobregat.

20 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida  i  Alternativa  per  tal  que  s’homologuin  les  condicions  laborals  dels
treballadors i treballadores d’empreses municipals.

21 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-Moviment  d’Esquerres  sobre  la  nova  ubicació  per  l’entitat  AGIM
(Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme).

22 Prec que presenta el  grup municipal  d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment  d’Esquerres  per  aconseguir  la  incorporació  al  Consell  Rector  del
CSdM de treballadors i usuaris. 

23 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-Moviment  d’Esquerres  sobre  l’estat  del  projecte  de la  Casa  de la
Cultura Popular.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre les obres de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves.

25 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per
instal•lar jocs adaptats a les places del barri de Camí de la Serra.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
l’entrada en funcionament de la Comissió sobre ocupacions de vivendes a la
nostra ciutat.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per revisar el
contracte de la recollida de residus i neteja viària que té adjudicat Fomento de
Contratas i Construcciones (FCC).

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 4-

11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya. 

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

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

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

ORDINÀRIA DE 8 DE SETEMBRE DE 2016. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2 - DESPATX OFICIAL 

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus  de  data  3-10-2016,  presentada  pel  grup  municipal  de
VOLEMataró contra la LOMCE i de suport a la proposta per a la retirada de
les avaluacions finals a l’ESO i el Batxillerat.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’octubre de 2016, amb els vots favorables
(25):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2),
C’s (3), ICV-EUIA (1), CUP (2) i PxC (1) i el vot en contra del grup municipal PPC (2). 

La  senyora  Sarai  Martinez,  regidora  del  grup municipal  VOLEMataró,  llegeix  la  part
dispositiva dels acords

“Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de resolució
presentada per Catalunya Sí  que es Pot  al  Parlament de Catalunya per sol·licitar  al
Govern d'Espanya la retirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol,  pel qual es
regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Segon.-  Donar  coneixement  d’aquest  suport  i  de  l’aprovació  d’aquesta  moció  al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Consell  Escolar Municipal,  a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges de Catalunya i al govern espanyol.”
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2.2 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus de data 3-10-2016, presentada pels grups municipals del Partit
Popular de Catalunya i de Plataforma per Catalunya  contra la supressió
anunciada pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’octubre de 2016, amb els vots favorables
(24):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2),
C’s (3), PPC (2), i PxC (1),  i els vots en contra dels grups municipals d’ ICV-EUIA (1) i la
CUP (2).

El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu  del  grup  municipal  del  Partit  Popular  de
Catalunya  i  la  senyora  Mónica  Lora,  portaveu del  grup municipal  de Plataforma per
Catalunya, llegeixen la part dispositiva dels acords

“1.-  L’Ajuntament  de  Mataró  demanarà  al  Departament  d’Interior  tota  l’  informació
relativa  a  la  supressió  del  Sector  de  Trànsit  de  Mataró-Maresme coneguda  per  les
informacions que han sortit en premsa.

2.- L’Ajuntament de Mataró es referma en la necessitat de mantenir polítiques actives de
prevenció d’accidents de trànsit de la qual són peça fonamental els agents de Mossos
d’Esquadra especialitzats en aquesta problemàtica i la seva presència a peu de via.

3.- Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que no eliminin la
unitat de Trànsit de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró.

4.- L’Ajuntament de Mataró comunicarà al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya la seva oposició a qualsevol mesura que provoqui una disminució del nombre
d’agents de Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat presència ja de per sí per sota de les
necessitats dels mataronins i de la que pertocaria a un àmbit d’actuació tan ample com
el que té la Comissaria de Mataró.

5.- Comunicar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,
els Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya. “
 

2.3 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus  de  data  3-10-2016,  presentada  pels  grups  municipals  de
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-MES,  en suport
als 25 anys de “La Marató de TV3”
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Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’octubre de 2016, amb els vots favorables
(25):  de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2),
C’s (3), PPC (2), ICV-EUIA (1) i PxC (1) i l’abstenció del grup municipal de la CUP (2). 

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

“Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament Mataró
en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de TV3”.

Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la participació als
ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en l’organització dels diferents actes
de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions en actes culturals organitzats pel propi
ajuntament.

Tercer.- Instar  als  ajuntaments  a  promoure  sessions  al  municipi  i  col·laborar
econòmicament  realitzant  donatius pel  finançament  de campanyes de sensibilització,
adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les conferències que des de l’any
1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i que actualment ha arribat als 240.000
alumnes de secundària. 

Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”

2.4 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus de data 3-10-2016, presentada pel grup municipal Socialista per
la millora de l’educació secundària a Mataró.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’octubre de 2016 per unanimitat de
tots els grups municipals

El  senyor  Miquel  Àngel  Vadell,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  llegeix  la  part
dispositiva dels acords

“PRIMER: Demanar al DEPARTAMENT D’ ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA que  cerqui  una  solució  definitiva  i  consensuada  amb l’  Ajuntament  de
Mataró   i  la  comunitat  educativa,  que  doni  resposta  a  les  necessitats  que  patim
d’escolarització de les places de secundària a la nostra ciutat durant els propers cursos
juntament amb un Pla d’inversions per l’ensenyament públic de secundària.

SEGON: Reafirmar la disposició de l’Ajuntament de Mataróper treballsr en la línia de la
cooperació  i  l’entesa  amb  la  Generalitat  de  Catalunya,  tenint  en  consideració  les
competències de cada administració.
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TERCER: Fer arribar aquests acords a les autoritats educatives de la Generalitat  de
Catalunya,  a la  comunitat educativa de Mataró i  als  Grups polítics  del Parlament de
Catalunya.”

2.5 Donar  compte  de  la  Declaració  Institucional  aprovada  per  la  Junta  de
Portaveus  de  data  3-10-2016,  presentada  per  tots  els  grups  municipals
sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al
2016-2017 i pla d’inversions.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’octubre de 2016 per unanimitat de
tots els grups municipals

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

“1. L’ Ajuntament de Mataró reitera l’exigència al Govern a donar una solució definitiva a
la extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla
d’inversions  amb  prioritats  segons  categoria  urgent   i  no  urgent,  per  la  realització,
incorporació o reposició d’obres,  instal·lacions,  equipaments i  sistemes d’informació  i
control. Les inversions urgents es dotaran econòmicament de manera immediata. Les no
urgents s’inclouran, amb una partida pressupostària,  en un calendari segons criteris de
prioritat

2. L’ Ajuntament de Mataró exigeix  al Govern a incrementar el pressupost del  Contracte
Programa  del  CSdM  de  manera  que  es  corregeixi  el  seu  infrafinançament  crònic,
contemplant una dotació per fer front a les jubilacions dels professionals integrats de
l’ICS, l’ampliació de l’hospitalitzacó a domicili i els costos de personal de la nova unitat
d’observació d’urgències.

3. L’ Ajuntament de Mataró insta el Govern a dotar al CSdM d’una partida econòmica per
a la recuperació del 24,04% de la paga extraordinaria del 2012, prevista a l’acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/33/2015 i del 20,77% previst en el Reial
Decret Llei 4/2016.

4.  Notificar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat,  la  Conselleria  de  Salut,  la
Conselleria d’Economia i Coneixement,  al Consell  Comarcal del Maresme, al Consell
Rector del CSdM, al Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la
Sanitat del Maresme.”

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

representació de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública, qui diu que els gestors de

la sanitat pública estan degradant el sistema sanitari de forma molt greu, tenim els centres
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d’atenció primària (CAP) col·lapsats, amb esperes de visites programades de 7 o 8 dies i en

alguns llocs de Mataró de fins 3 setmanes. S’han tancat les urgències de nit  de diferents

CAPs, que repercuteix en una major massificació de les urgències de l’hospital, mentre que es

demoren pendents d’execució projectes importants que millorarien l’assistència primària. Els

serveis domiciliaris estan saturats. I les llistes d’espera per a certs serveis són de més de 6

mesos de mitjana. A més el 85% d’aparells de diagnòstic ja han superat la seva vida útil per

falta d’inversions. Per manca de recursos assistencials, els malalts mentals esperen més de 5

dies per ser traslladats. El Conseller Sr. Comín admet que la comarca del Maresme necessita

un equipament nou per encabir els serveis sociosanitaris, però que no pot fer-ho per falta de

pressupost. Acaba dient que hem de rescatar la sanitat pública dels que la volen privatitzar.

DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

3   -   APROVAR  EL  COMPTE  GENERAL  DE  L’EXERCICI  2015,

INTEGRAT  PELS  COMPTES  DE  L’AJUNTAMENT,  LES  SEVES

SOCIETATS  MERCANTILS  I  ELS  SEUS  ENS  PÚBLICS

EMPRESARIALS. 

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

següent

“La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2016, va emetre
un informe inicial favorable.

No s’ha  observat,  en  el  tràmit  d’exposició  pública  de l’Expedient  del  Compte General  de
l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2015, cap reclamació.

Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 29 de setembre de 2016,
s’ha emès informe favorable definitiu.

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els
seus articles 208 a 212.

PROPOSO:
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PRIMER.- Aprovar  el  compte  General  de  l’Ajuntament  de  Mataró  de  l’exercici  2015,  que
consta de:

a) El Compte General de l’Ajuntament

b) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents:

 Aigües de Mataró, SA
 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

c) El Compte General del seus ens públics Empresarials següents:

 Mataró Audiovisual
 Parc Tecnocampus Mataró

SEGON.- Donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2015, d’acord amb el
que estableix l’article 62, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases d’execució del
Pressupost  i donar compte de l’informe de revisió dels comptes del concessionari del servei
Mataró Bus.

TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

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

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

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (2)  i  corresponent  al  membre  del  grup  municipal

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

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent al membre del grup municipal

de Plataforma per Catalunya (1).   
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4  - AUTORITZACIÓ  DE  LA  GENERALITAT  EN  L’EXERCICI  DE

COMPETÈNCIES  DISTINTES  A LES  PRÒPIES  I  DELEGADES,  PER

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

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

següent

“Per  Decret  208/2015  de  22  de  setembre  del  Departament  de  Governació  i  Relacions
Institucionals de la Generalitat s’ha establert el procediment per obtenir els informes previstos
a  l’article  7.4  de  la  Llei  7/1985  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local  (LBRL).  A la
Disposició addicional es determina que els ens locals poden continuar prestant els serveis
públics o desenvolupants les activitats que exercien a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 de
27  de  desembre,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  com  a
competència distinta de les pròpies i delegades, sempre que amb la valoració dels ens locals
es compleixin aquestes condicions:

 Que no incorri en supòsits d’execució simultània dels mateix servei públic.
 Que quedi  garantida  la  sostenibilitat  financera  del  conjunt  de  la  hisenda  dels  ens

locals.

Els  ens  locals  disposen  del  termini  d’un  any  per  sol·licitar  a  la  Generalitat  en  matèria
d’Administració  Local,  la  emissió  dels  informes  sobre  inexistència  de  duplicitat  i  sobre
sostenibilitat financera que validin els informes municipals previstos.

Seguint  el procediment que acabem de veure s’ha de recordar que per informe d’aquesta
Secretaria i de la Intervenció general de 14-10-2014, i després de fer un anàlisi de totes i
cadascuna de les activitats i  serveis que es presten per l’Ajuntament de Mataró, i  entitats
vinculades,  es  va  concloure  que  s’exerceixen  les  següents  competències  diferents  a  les
pròpies i delegades:

 Empresa. 
Empresa/ teixit productiu. Comprèn a) l’oficina Mataró Empresa, b) el servei de

polígons, i c) el servei dels sectors empresarials tèxtils i marítim. 
Empresa/emprenedoria. 

 Ensenyament universitari.
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Estudis universitari integrats prestats per la Fundació Tecnocampus, en el patronat de
la qual l’Ajuntament disposa de majoria relativa, però no de control.

 Ensenyament no reglat.
Activitats de formació d’adults en el Centre Tres Roques.
Dispositiu Local d’Inserció per a joves en risc d’exclusió.
Espais Infant i Família.

Amb la finalitat  de donar compliment al  Decret  208/2015 de 22 de setembre,  les Àrees o
Serveis  gestores d’aquestes  competències  han confeccionat  una Memòria  que acredita  la
inexistència de duplicitat  o d’execució simultània d’aquestes activitats amb la de qualsevol
altra Administració. De la mateixa forma el servei de Gestió Econòmica ha informat sobre la
sostenibilitat financera d’aquestes competències en el conjunt de la hisenda de l’ens local. En
conclusió tots aquests informes entenem que justifiquen adequadament els requisits legals
necessaris  per  a  exercir  les  competències  distintes  a  les  pròpies  i  delegades  que  hem
esmentat anteriorment.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.-    Declarar  la  voluntat  d’aquesta  Corporació  de  continuar  en  l’exercici  de
competències distintes a les pròpies i delegades que figuren a continuació:

 Empresa. 
Empresa/ teixit productiu. Comprèn a) l’oficina Mataró Empresa, b) el servei de

polígons, i c) el servei dels sectors empresarials tèxtils i marítim. 
Empresa/emprenedoria. 

 Ensenyament universitari.
Estudis universitari integrats prestats per la Fundació Tecnocampus, en el patronat de
la qual l’Ajuntament disposa de majoria relativa, però no de control.

 Ensenyament no reglat.
Activitats de formació d’adults en el Centre Tres Roques.
Dispositiu Local d’Inserció per a joves en risc d’exclusió.
Espais Infant i Família.

Segon.-   Sol·licitar al Departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració
Local l’emissió dels informes sobre inexistència de duplicitats o execució simultània del mateix
servei  públic  amb  l’Administració  de  la  Generalitat,  i  sobre  la  sostenibilitat  financera  del
conjunt de la hisenda dels ens locals.

Tercer.-    Facultar  a l’Alcalde President  per  a la  remissió  de la  sol·licitud  i  dels  informes
municipals al Departament competent de la Generalitat de Catalunya.”
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que

cada  Administració  hauria  de  complir  escrupolosament  amb les  seves  competències,  per

poder tenir  cura de serveis essencials  per a la  ciutadania  com escoles bressols,  d’adults,

atenció a gent gran... Per això s’ha de demanar la delegació de competències amb la dotació

pressupostaria  corresponent.  Aquests  serveis  essencials  podrien  perillar  si  s’imposés  a

l’Ajuntament un pla de reequilibri. Votarem favorablement.

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

afirmativament. Les administracions locals no tenen l’autonomia suficient per cobrir totes les

necessitats  i  les  entitats  supramunicipals  ens  obliguen  a  gestionar  però  no ens doten de

recursos suficients. Espero que aquest Ajuntament s’animi a unir-se a la proposta contra la llei

Montoro per recuperar l’autonomia i no continuar amb les administracions locals segrestades.

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

replica a la Sra. Moron que hauria d’haver estat els últims quatre anys per veure tot el que

Montoro ha fet, com ara que un consorci municipal si porta dos anys en pèrdues es dissolgui.

La crítica és poc creïble quan després es vota a favor d’acollir-se al fons d’impuls que dona

una ajuda important a la ciutat.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró respon que és cert que

no hi era els últims quatre anys però per això han arribat forces noves per canviar-ho tot.

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

recorda que el que s’ha fet els últims quatre anys és solucionar problemes que s’arrossegaven

d’abans.

VOTACIÓ:  Ordinària
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Vots favorables: Unanimitat. (26).

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

5  - ELEVAR AL PLE L’INFORME DE L’INTERVENTOR PER A LA

SOL·LICITUD  DE  L’ADHESIÓ  AL  FONS  D’IMPULS  ECONÒMIC  DEL

2017.  

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta l’Informe següent

“Informe de Intervenció: 34/2016
Expedient: 68/2016 

Assumpte:  informe respecte a la  comunicació  de necessitats financeres per al  proper any
2017 en relació amb el Fons d’Impuls Econòmic .

ANTECEDENTS

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 aquesta norma relativa al Fons
d’Impuls  Econòmic.  S’ha  signat  diferents  préstecs per  finançar  les  quotes  d’amortització  i
interessos de préstecs que van finançar projectes financerament sostenibles per als exercicis
2015 i 2016:

o Per a l’exercici 2015: un préstec d’import màxim 1.643.591,90 € mitjançant el qual
es pagaven les quotes d’amortització i  interessos,  des de l’1  de juliol  al  31 de
desembre de 2015.

o Per a l’exercici 2016: un préstec d’import màxim de 3.291.543,20 que comprenia
les  quotes  d’amortització  i  interessos  de  l’exercici  2016  per  un  import  de
2.782.629,22 € i 508.823,98 € per les responsabilitats econòmiques que es puguin
derivar de la Sentència que es preveu pugui recaure durant l’exercici 2016 en el
recurs interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (contra la
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sentència  52/2015,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós-Administratiu  número  5  de
Barcelona, amb data 11 de març de 2015, relativa a la liquidació de les obres del
projecte executiu del centre d’educació infantil i primària Montserrat Solà).

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant l’aplicació del Fons d’Impuls per
a Entitats Locals va informar que l’Ajuntament de Mataró “sí es troba en la relació d’entitats
locals que poden sol·licitar l’adhesió per al Fons d’Impuls 2017”. 

Amb data 20 de juliol de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la
seva pàgina web, va informar que es trobava oberta l’aplicació unificada per a la sol·licitud
d’adhesió als diferents compartiments del Fons de Finançament d’Entitats Locals, així com la
“guia  d’usuari  per  a  l’aplicació  de  sol·licitud  d’adhesió  al  compartiment  Fons  d’Impuls
Econòmic: venciments i sentències judicials fermes de l’any 2017. També s’informava que el
termini de sol·licitud és fins al 16 d’agost.

És objecte d’aquest informe, la comunicació de la sol·licitud de finançament per:

1. Atendre als venciments del 2017 dels préstecs signats en anys anteriors i  que van
finançar  inversions  financerament  sostenibles.  Les  condicions  financeres  d’aquests
préstecs  compleixen  amb  els  criteris  de  prudència  financera  vigents,  segons  la
resolució  de  7  de  juny  de  2016,  de  la  Secretaria  General  del  Tresor  i  Política
Financera.

1) OBJECTE I QUANTIA SOL·LICITADA

Respecte als venciments en el 2017 de préstecs signats en anys anteriors i que van finançar
inversions financerament sostenibles:

1. S’adjunta en l’annex 1 les fitxes individuals de cada projecte d’inversió financerament
sostenible amb les operacions de préstec que les van finançar.

2. S’adjunta com annex 2, la relació de préstecs de l’annex 1, amb el detall dels seus
venciments durant l’exercici 2017. El total per a l’exercici 2017 puja a 2.085.430,64 €

2) NORMATIVA DE REFERÈNCIA

L’article 52 del 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, estableix:

“Mitjançant  el  compartiment  del  Fons  d’Impuls  Econòmic,  les  Entitats  Locals  incloses  en
l’article 50 podran sol·licitar, per a l’exercici pressupostari en el que es realitza la sol·licitud: 

a) La  cobertura  dels  venciments  del  principals,  i  els  seus  interessos  associats,  dels
préstecs a llarg termini  que hagin formalitzat  o formalitzin,  d’acord amb criteris  de
prudència financera, per finançar inversions financerament sostenibles, d’acord amb la
definició  prevista  en  la  disposició  addicional  setzena  del  text  refós  de  la  Llei
d’Hisendes Locals. La despesa d’inversió que es realitzi haurà de ser imputable al
capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost general de la corporació local. 

…”
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3) REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD

El Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats  autònomes i  entitats  locals  i  altres de caràcter  econòmic,  en el  seu article  50
estableix que:

“Es  podran  adherir  al  compartiment  de  Fons  d’Impuls  Econòmic,  aquelles  Entitats
Locals que en el moment de presentar la corresponent sol·licitud d’adhesió compleixin
tots els requisits següents:

a) Que hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
b) Que el seu període mig de pagament a proveïdors no superi en més de trenta

dies el termini màxim previst en la normativa sobre morositat durant els des
darrers mesos previs a la sol·licitud.

c) Que  estiguin  al  corrent  de  les  seves  obligacions  de  subministrament
d’informació econòmico-financera.

A aquests efectes es tindrà en compte la darrera informació publicada en la central
d’informació  econòmico-finacera  de  les  Administracions  Públiques  relativa  a  la
liquidació  del  pressupost,  les  dades  relatives  a  l’endeutament  i  al  període  mig  de
pagament a proveïdors”.

 S’informa que l’Ajuntament de Mataró sí compleix amb els requisits exigits:

a) Compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic segons el
tancament  comptable  de  l’exercici  2015  i  la  presentació  dels  seguiments
pressupostaris presentats del 1r i 2n trimestre de l’exerici 2016.

Requisits a
complir

Tancament
comptable a
31/12/2015

Seguiment 1r T
pres. MINHAP

Seguiment 2º T
pres. MINHAP

Màxim legal

Estabilitat
pressupostària

17.031.849,08 11.959.019,18 4.523.392,05 > ó = que 0

Objectiu  del
deute

77,03% 106,15% 105,69% <  ó  =  que  el
110%

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, durant el mes d’abril  de 2016 va
efectuar  la  darrera  classificació  dels  agents  del  sector  públic  de  l’Ajuntament  de
Mataró, classificant en les seves categories previstes en l’article 4 del RD 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària. El Sector Administracions
Públiques (article  4.1  del  reglament),  que  integra  l’Ajuntament  de  Mataró  és  el
constituït per les següents entitats:

o EPE Mataró Audiovisual
o Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (CMAC)
o Consorci Digital Mataró-Maresme  (TDT)
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o Promocions Urbanístiques  de Mataró SA. (PUMSA) 
o Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals (CXTAC)

b) Compleix amb el període mig de pagament a proveïdors ja que no supera en
més de trenta dies el termini  màxim previst  en la normativa sobre morositat
durant els darrers mesos previs a aquesta sol·licitud.

Requisits a complir Període mig de pago global a
proveïdors

Desembre 1,65
Gener 15,27
Febrer 8,11
Març 2,02
Abril 5,57
Maig 5,40
Juny 4,98

c) Compleix  d’estar  al  corrent  de  les  seves  obligacions  de  subministrament
d’informació econòmico-financera.

 Segons l’article 51 del RDL 17/2014, la sol·licitud d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic
ha d’anar acompanyada de:

a) La relació dels projectes d’inversions finançades amb préstecs a llarg termini
als  que  es  refereix  aquest  capítol,  incorporant  la  projecció  dels  efectes
pressupostaris i econòmics que puguin derivar-se de la inversió en l’horitzó de
la seva vida útil.

b) L’informe de l’interventor que s’hagi elevat al Ple de la Corporació Local relatiu
a la consistència i suport de les projeccions pressupostàries.

c) La còpia d’haver subscrit l’acte d’adhesió a la plataforma “Emprende en tres” i
de  l’acte  d’adhesió  al  Punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de
l’Administració General de l’Estat.

S’adjunta  a  la  sol·licitud  el  present  informe que descriu  l’objecte  a  finançar  amb el  Fons
d’Impuls Econòmic. Aquest informe s’elevarà al Ple de la Corporació, en la propera sessió que
aquest celebri.

Les  còpies  de  les  actes  d’adhesió  a  la  plataforma “Emprende  en tres”  i  al  Punt  general
d’entrada de factures electròniques, consten en el present expedient.”

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

el que deixa anar l’Estat pels ajuntaments són rampoines per a que puguin sobreviure. Estem

davant  un fons estatal  subjecte a criteris  de sostenibilitat  financera.  L’ajuntament ja  es va

acollir el 2015 per poder pagar bàsicament interessos del deute. Al 2015 van ser 1.6 milions

euros al 2016 van ser 3.2 milions d’euros dels quals 500.000 euros es van destinar a pagar
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una sentència desfavorable de les obres de l’escola Montserrat Solà. Al 2017 seran 2.085.000

euros  per  cobertura  de  venciments.  No  volem  doblegar-nos  davant  un  Estat  que  no  es

replanteja el model de finançament de les administracions.  Reclamem un finançament just

pels municipis.

6 -  APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE LES BASES

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016.

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

següent

“Relació de fets

El pressupost del 2016 va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell  moment.
D’acord amb les sol·licituds presentades pels serveis gestors i que consten a l’expedient, des
d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents a les que s’havien previst, que implica la
necessitat  de dotar  de  crèdit  pressupostari  determinades  partides,  així  com modificar  les
bases d’execució del pressupost afegint subvencions nominatives.

La proposta de modificació preveu el  finançament dels augments de crèdit  pressupostaris
mitjançant la rebaixa o anul·lació de crèdit de partides que es consideren reductibles sense
pertorbació del servei al qual anaven destinades, així com d’ingressos a augmentar.

Així  mateix  s’ha  proposat  una  modificació  de  les  bases  d’execució  del  pressupost.  Es
modifiquen i s’incorporen els imports d’algunes subvencions nominatives detallades en l’article
25.13 de les bases d’execució del pressupost.

L’avantprojecte d’aquesta modificació va se aprovat per Decret 6798/2016 de 20 de setembre
i presentat a la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica en
data 22 de setembre de 2016.

Vist l’informe de l’Interventor.

Fonaments de dret

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents

en matèria de règim local.
6. Article  30  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de

Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
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7. Article  206.3  del  DL 2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

8. La  Llei  Orgànica  2/2012  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera.

En virtut de tot això, 

PROPOSO:

1. Aprovar  les  modificacions  de  crèdits  pressupostaris  del  pressupost  de  l’exercici  2016
consistents en crèdit extraordinari per import de 9.671.131,21€ i suplement de crèdit pe
import  de  557.865,58€.  Aquestes  modificacions  estan  finançades  amb  baixes  per
anul·lació per import de  8.643.110,79€ i amb nous ingressos, per un import de 1.585.886€
d’acord amb el detall que consta en l’annex 1.

2. Aprovar la modificació de les bases d’execució referents a les subvencions nominatives
que consten a l’article 25.13 d’acord amb el detall que consta en l’annex 2.

3. Exposar  al  públic  aquest  expedient,  mitjançant  la  publicació  d’un  anunci  en el  B.O.P.,
d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei  reguladora de les hisendes locals.  Si no es presenten al·legacions durant el
termini  de 15 dies  hàbils  d’exposició  pública,  la  modificació  pressupostària  esdevindrà
definitiva.”

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que quan es presenta una reforma pressupostaria amb

més  de  50  partides  és  evident  que  algunes  agradaran  més  que  d’altres.  Algunes  les

considerem necessàries com els 30.000 euros que dedicarem a l’ajuda contra la pobresa

energètica,  o les partides que van a entitats socials  dedicades a pal·liar  necessitats de la

població. En canvi, no ens agraden gens les partides dedicades al increment del contracte de

la neteja per ser polèmic, per no estar municipalitzat, i perquè creiem que l’empresa no està

complint  les  seves  obligacions.  En  consonància  amb  el  que  vam  votar  amb  el  tema  de

Nuscamps, ens mantindrem en l’abstenció crítica. Esperem que el proper pressupost sigui

més social.

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

votaran  contràriament  principalment  perquè  consta  l’acord  entre  l’Ajuntament  i  l’empresa

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

es sol·licita crèdit extra per un import de 9.6 milions i un suplement de crèdit de 557.000 euros.

El quid de la qüestió és si aquests diners extra s’utilitzen per a necessitats de la ciutat o bé

estem encadenant  errors.  Per  exemple,  5.7  milions  es  dediquen  a  la  compra d’actius  de

PUMSA, estem repagant el que ja s’havia pagat, els errors urbanístics del passat els estem

encara pagant amb aquest forat negre que és PUMSA. No compartim el criteri de recolzar

PUMSA  ni  l’acord  amb  l’empresa  Nuscamps.  Ja  fa  anys  que  diem  que  s’hauria  de

municipalitzar el servei de les escombraries. Per tot això votarem que no.

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

que quan un empresari la pífia, ho fa ell i quan ho fa un ajuntament, com ara el nostre amb el

tema de PUMSA paguem tots.  De la  part  bona,  com els  altres,  ens apuntem i  de la  part

dolenta no som responsables perquè no hem governat mai. Així que podríem votar que no i dir

que és culpa dels altres però hi ha coses que s’han d’assumir i per això votarem a favor tot i

que  la  part  de  PUMSA  ens  sembla  impresentable,  però  hi  ha  altres  mesures  que  son

necessàries per als mataronins.

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que s’ha fet una

bona  tasca  contable  però  PUMSA pesa  massa.  Des  del  2005  PUMSA es  va  apuntar  a

especular amb la bombolla immobiliària, en conseqüència 22 milions de deute i fins el 2030

com a mínim, i tot això sense saber si aquesta empresa farà, el que en un principi  es va

encomanar, que és protegir el mercat de vivenda. Mentre no es pensi en la majoria no podem

votar favorablement aquest punt. Els pressupostos son insuficients i  no es pot anar traient

diners d’ AMSA per altres coses. Tenim una ciutat bruta i un gran atur. S’han de prioritzar les

necessitats. Votarem en contra.
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El senyor  Juan Carlos Casaseca,  portaveu del  grup municipal  de Ciutadans-Partido de la

Ciudadanía, diu que, com a oposició responsable, el debat dels pressupostos del 2016 està

tancat i  no té cap sentit  oposar-se ni  reobrir  el debat,  per això votarem a favor d’aquesta

modificació per ajudar en la gestió. Varem votar a favor de Nuscamps per evitar mals majors i

seguim  en  la  mateixa  línea.  Ara  no  toca  parlar  de  PUMSA  sinó  de  la  modificació

pressupostària, la quan votarem a favor.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, avança l’abstenció del

seu grup. Les línees generals comentades semblen raonables, encara que hi ha despeses

que generen dubtes com els 42.000 euros d’una inversió que s’havia de fer pel centre de

recursos per a la dona o el increment del contracte de la brossa. Per coherència, ja que ens

varem abstenir en el tema de Nuscamps, també ens abstindrem aquí.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 16,  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. (3) i corresponent als membres

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2). 

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent al membre del grup municipal

de Plataforma per Catalunya (1).  

Abstencions: 5,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i  corresponent al membre del

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (1). 

En aquests moments s’absenta de la sessió el senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal

de la Candidatura d’Unitat Popular.
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7  - MODIFICACIÓ  CONTRACTUAL  DE  L'ARRENDAMENT  DEL

LOCAL  SITUAT AL  C/  BLAI  PARERA  NÚMS.  6-8,  TITULARITAT DE

PUMSA. 

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

següent

“Per informe de la Cap del Servei de Gestió Econòmica de data 28 de juny de 2016, s’ha
informat de la conveniència de modificar un dels contractes d’arrendament vigents que tenen
subscrits PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, amb la finalitat d’ajustar la renda a satisfer per l’ús
dels immobles als preus actuals de mercat.. 

En  concret,  es  pretén  modificar  és  el  contracte  d’arrendament  subscrit  entre  PUMSA  i
l’Ajuntament de Mataró respecte del local situat al carrer Blai Parera núm. 8: 

- PUMSA i  l’Ajuntament  de Mataró  varen formalitzar  el  contracte  d’arrendament  que
tenia  per  objecte  el  local  situat  al  carrer  Blai  Parera  núm.  8  de  Mataró  en  data
3/01/2011 i per un termini inicial de 10 anys;

- L’atorgament d’aquest contracte va ser aprovat per acord del ple municipal en sessió
mantinguda en dat 2 de desembre de 2010;

- El preu de l’arrendament es va fixar en 1.314,75 €/mensuals més l’IVA corresponent
(avui, 1.319,22 €/mensuals més l’IVA corresponent). 

- Segons  la  informació  continguda  a  l’expedient,  el  preu  que  actualment  hauria  de
satisfer-se per aquest arrendament seria de 1.130 €/mes (més l’IVA corresponent). 

Per tant, es pretén rebaixar la renda pactada. 

Atès que es pretén instrumentar aquesta modificació amb una addenda que serà incorporada
al  contracte  com  a  part  inseparable  del  mateix  i  atès  que  aquesta  modificació  té  la
consideració  de  contracte  de  caràcter  plurianual  superior  als  4  anys,  la  seva  aprovació
correspon a l’òrgan plenari. 

Consta informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació. 
Consten incorporats l’informe l’oportunitat de procedir a la formalització d’aquesta addenda i
l’informe de valoració per part del tècnic municipal. 

Resulten d’aplicació els articles 4, 20 i la disposició addicional 2a del RDLeg 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.-  Modificar  el  contracte  d’arrendament  subscrit  entre  PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (PUMSA) i l’Ajuntament de Mataró en data 3 de gener
de 2011 que té per objecte l’ús en arrendament del local situat al carrer Blai Parera núm. 8.
Aquesta modificació comporta un decrement de la renda pactada, fixant-la en 1.130 €/mes,
més l’IVA corresponent, i tindrà efectes a partir de l’1 d’agost de 2016. 

SEGON.- Aprovar el model d’addenda contractual que s’adjunta a la present resolució com a
document annex núm. 1 

TERCER.- Aprovar el  nou import de renda mensual a la què ascendirà l’arrendament,  per
import de MIL CENT TRENTA (1.130 €) euros mensuals, més l’IVA al tipus que correspongui a
cada moment. 

QUART.-  Aprovar  els  documents  comptables  corresponents  derivats  de  la  modificació
contractual  que  s’instrumenta:  aprovació  del  document  comptable  AD/  núm.  82998,  amb
càrrec a la partida 310802 924710 20200 per import de 1.144,80 €, el document comptable
ADPOS/-1  núm.  82999,  amb  càrrec  a  la  partida  310802  924710  20200  per  import  de
76.620,48 € i el document comptable ADPOS núm. 83000, amb càrrec a la partida 310802
924710 20200 per import de 65.630,40€. 

CINQUÈ.-  Facultar  al  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals  per  a  què  formalitzi  l’addenda
contractual aprovada. 

SISÈ.- Notificar aquests acords a l’empresa PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ,
S.A. “

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

que és sorprenent el preu del lloguer del local, i que ja li agradaria als propietaris de locals

veïns  llogar-los per aquest preu. Si PUMSA té els actius valorats d’aquesta manera el forat de

PUMSA és molt més gran del que pensavem.

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 (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

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

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

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

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular

de Catalunya. 

En aquests moments es reincorpora a la  sessió el  senyor  Juli  Cuèllar, portaveu del  grup

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.

8  - APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS, DRETS

I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, A 31/12/2015.

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

següent

“I.- L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de
juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments recollits
a  data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €. 

La primera actualització de l’inventari, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense
descomptar les provisions). 

La segona actualització,  amb els moviments patrimonials realitzats i  recollits a data 31 de
desembre de 2009, es va aprovar en sessió plenària de data 7 d’octubre de 2010, amb un
valor net total de 550.642.757,56 € (634.201.340,52 €, sense descomptar les provisions). 

La tercera actualització,  amb els moviments patrimonials  realitzats i  recollits a data 31 de
desembre de 2010 , es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2011, amb un
valor net total de 556.550.053,96 € (660.985.332,07 €, sense descomptar les provisions). 

La quarta  actualització,  amb els  moviments  patrimonials  realitzats  i  recollits  a data 31 de
desembre de 2011, es va aprovar en sessió plenària de data 6 de setembre de 2012, amb un
valor net total de 679.359.372,06 €, sense descomptar les provisions. 
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La cinquena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de
desembre de 2012, es va aprovar en sessió plenària de data 5 de setembre de 2013, amb un
valor net total de 739.042.480,85 €, sense descomptar les provisions. 

La sisena actualització,  amb els  moviments patrimonials  realitzats  i  recollits  a data 31 de
desembre de 2013, es va aprovar en sessió plenària de data 4 de setembre de 2014, amb un
valor total de 761.477.969 €, sense descomptar les provisions. 

La setena actualització,  amb els moviments patrimonials  realitzats i  recollits  a data 31 de
desembre de 2014, es va aprovar en sessió plenària de data 3 de setembre de 2015, amb un
valor total de 773.526.618,75 €, sense descomptar les provisions.

II.- Ara correspon aprovar la setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i
recollits a data 31 de desembre de 2015. 

Les  actualitzacions  tenen  lloc  de  conformitat  amb el  què  disposa  la  normativa  sectorial  i
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la corporació,
els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural immediatament anterior. 

Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i els articles 100
i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de
Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2015, que queda amb un valor, sense descomptar provisions,
de 779.853.710,62 €, segons quadre adjunt:

QUADRE RESUM COMPARATIU 2014-2015 DE L’INVENTARI MUNICIPAL 
31/12/2014 Moviments  any

2015
31/12/2015

BÉNS I DRETS 773.526.618,75 6.327.091,87 779.853.710,62

OBLIGACIONS -91.244.394,11 5.612.616,08 -91.631.778,03

TOTAL 676.282.224,64 11.939.707,95 688.221.932,59

Els moviments més importants de l’exercici 2015 han estat els següents :

1) Les adquisicions realitzades durant l’exercici en concepte de despeses reconegudes
del  capítol  VI  d’inversions,   per  import  de  14.171.933,05  euros  i  les  cessions
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obligatòries i gratuïtes i donacions,  per import de 1.442.149,60 euros fent un total de
15.614.082,65 €, inclouen l’adquisició dels aparcaments  :

-  pl. Granollers, per import 2.450.200 euros
-  part pl. Rocafonda,  per import 209.112,05 euros i la resta de l’aparcament per import

2.286.220 euros  
-  Parc Central, per import 2.106.200 euros

L’adquisició del local planta baixa del carrer Carlemany, 6-12 per import de 1.135.401
euros i l’adquisició del local Camí Ral, 254-266 per import 1.302.311 euros.

Posteriorment,  s’han adscrit  a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA,
tots aquests immobles, excepte el local de planta baixa del carrer Carlemany, 6-12 de
Mataró i la part rescatada de l’aparcament pl. Rocafonda d’import 209.112,05 euros.

La inversió realitzada per aquest any 2015, en concepte d’elements de transport, per
import de 1.084.257,14 euros.

La inversió en maquinària, per import de 120.559,43 euros, la inversió de mobiliari, per
import de 251.858,69 euros i la inversió d’equips per a processos d’informació, per
import de 88.884,06 euros.

La resta correspon a despeses d’inversió realitzades per l’Ajuntament durant el 2015,
mitjançant  el  seu  pressupost  de  despeses,  en  concepte  de  construccions,  altre
immobilitzat material i infraestructures.

Com a resultat del Projecte de reparcel·lació UA89d Ernest Lluch/Valldeix, en concepte
de cessió obligatòria i gratuïta de sòl públic, s’ha registrat l’alta d’una finca qualificada
d’equipament educatiu, per import de 1.433.129,60€.

Les donacions corresponents de particulars que han cedit al Museu de Mataró, béns
històric artístics, per import de 8.520 euros i la donació d’un torna per l’escola Miquel
Biada, per import de 500 euros.

2) Cal  destacar  en  concepte  de  baixa  de  fitxes  de  l’inventari  municipal,  l’import  de
4.093.097,32€.

             Les causes de les baixes responen a:

1.743.669,91€ corresponen a fitxes de l’inventari que durant l’exercici 2013 es varen
incorporar a la comptabilitat de l’Ajuntament en el moment de la integració dels seus
Organismes Autònoms (aquestes fitxes havien d’estat totalment amortitzades i a més
no es disposava del seu detall). 

La resta, 2.349.427,41€, corresponen a baixes per diferents motius com duplicitats,
construccions  finalitzades  que  l’ajuntament  ha  realitzat  per  altres  ens  o  manca
documentació corresponent.

El detall dels moviments es detallen als llistats adjunts, que a continuació es detallen :
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1. Quadre resum comparatiu 2014-2015 de l’Inventari Municipal, amb els moviments de
l’any 2015;

2. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre
de 2015, desglossat per epígrafs; 

3. Llistat  individualitzat  de les  variacions  patrimonials  de l’any  2015,  classificades  per
epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import
dels moviments de cada epígraf  i amb el total general;

4. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre
de 2015, desglossat per comptes comptables; 

5. Quadre-resum  del  l’import  en  euros  dels  moviments  patrimonials  classificats  per
comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a
31 de desembre de 2015; 

6. Quadre resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre
de 2015;

7. Llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2015; 

8. Quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2015. 

SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització,  degudament  autoritzada el  Secretari
general  de la  Corporació,  amb el  vist-i-plau de l’Alcalde,  al  Departament  de Governació  i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. “

VOTACIÓ:  Ordinària

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

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

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

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (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

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als membres del grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa (1). 
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Vots en contra: Cap. 

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

d’Unitat Popular.   

9  - ADQUISICIÓ A TÍTOL ONERÓS DE DIFERENTS IMMOBLES DE

PUMSA  I  RESCAT  PARCIAL  ANTICIPAT  DE  LA  CONCESSIÓ  DE

DOMINI PÚBLIC ATORGADA A FAVOR DE GINTRA (AVUI, PUMSA) DE

LA FINCA DE SUBSÒL PÚBLIC AL CARRER VERGE DE GUADALUPE.

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

següent

“I.- Segons informe de l’interventor municipal i tresorera de data 21 de setembre de 2016 i
informe  de  la  Cap  d’Àrea  de  Serveis  Centrals,  de  23  de  setembre  de  2016,  ambdós
incorporats a l’expedient administratiu de referència en resulta, a grans trets, el següent: 

1er.- Que l’Ajuntament de Mataró té pendent d’abonar a PUMSA, amb motiu d’obligacions
reconegudes i pendents de satisfer de l’any 2015, un import de 2.450.691 €;

2on .- Que el pressupost municipal aprovat en data 7 d’abril de 2016 preveu una aportació de
capital a favor de PUMSA per import de 6.420.834,45 € segons el següent detall: 

 
3er.-  Que,  per  tal  de fer  front  a l’adquisició  de tres locals  a  la  Rda.  Barceló,  PUMSA ha
sol·licitat una major aportació a la inicialment prevista al pressupost municipal de 719.000 €.

4t.-  Que  les  necessitats  de  tresoreria  de  la  societat  corresponen  a  les  consignades  al
pressupost inicialment aprovat (6.420.836,45 €), més la major aportació sol·licitada (719.000
€), que es consignarà amb la tramitació del corresponent expedient modificatiu pressupostari,
descomptant les quantitats destinades a liquidar les obligacions pendents a l’exercici del 2015
(2.450.691 €). És a dir, un total de 4.689.145,45 €.
Que l’aportació d’aquest diferencial de 4.689.145,45 € es pretén instrumentar amb l’adquisició
dels següents immobles, en contraprestació: 
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II.-  Per  tant,  la  voluntat  municipal  d’incorporar  els  immobles  descrits  és  conjuntural  a
l’aportació dinerària que es realitza a favor de la societat municipal.  L’objectiu  principal és
cercar una contraprestació a l’aportació de 4.689.145,45 €, tot cercant immobles que segons
la seva valoració, característiques i aprofitament siguin compatibles amb les finalitats de les
polítiques  municipals.   Per  tant,  la  finalitat  d’adquirir  a  títol  onerós  aquests  immobles  i
incorporar-los  al  patrimoni  municipal  no  ve  motivada  per  satisfer  les  necessitats  d’un
determinat  servei  o  per  les  limitacions  del  mercat  immobiliari,  sinó  per  procurar  una
contraprestació a aquesta aportació dinerària. 

III.- La titularitat que ostenta PUMSA sobre els immobles que han d’incorporar-se al patrimoni
municipal, respon a diferents títols. Així, les dues promocions d’habitatges d’HPO són de plena
titularitat municipal; les 25 places que es pretenen adquirir estan erigides en el marc d’una
concessió  de  domini  públic,  per  lo  que  caldrà  rescatar  anticipadament  una  part  de  la
concessió  concretada  en  l’aprofitament  de  les  places  d’aparcament  resultants  per  tal
d’incorporar-les al patrimoni municipal; i finalment els quatre locals de la Llàntia estan erigits
en el marc d’un dret de superfície atorgat per l’Ajuntament de Mataró a favor de PUMSA, per
lo que caldrà extingir el dret de superfície atorgat, per tal que reverteixin al consistori els locals
que PUMSA va promoure en qualitat de superficiari. 

Resulten  d’aplicació,  entre  d’altres,  els  articles  206.3  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de
Catalunya, arts 77, 82.2 i concordants de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge; articles
20,  21  i  concordants  del  Decreto  1186/1998,  de  12  de  junio  sobre  medidas  de
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-
2001; art. 20 RD 1/2002 d’1 de gener; articles 91 i següents de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patimonio de las Administraciones Públicas; articles 564-1 i següents de
la Llei  5/2006,  de 10 de maig, pel qual s’aprova el Llibre Cinquè del Codi Civil  de
Catalunya; articles 92 a 94 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de
2015, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Establir  com a contraprestació  per  l’aportació  dinerària  a  favor  de Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A., prevista i consignada al pressupost municipal, per import de
QUATRE MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (4.689.145,45  €),  la  incorporació  al  patrimoni  municipal  dels
immobles que es detallen en aquests acords mitjançant les figures jurídiques adients en cada
supòsit. 
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SEGON.- Acordar el rescat parcial i anticipat de la concessió demanial atorgada a favor de
Gestió  Integral  de  Trànsit  Mataró,  S.L.  (avui,  Promocions  Urbanístiques  de  Mataró,  S.A.
(PUMSA)) sobre la finca de domini públic situada al carrer Verge de Guadalupe (inscrita al
Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al volum 3776, llibre 437 de Mataró, foli 61, finca
núm. 25.592) per a la construcció i explotació d’un aparcament en subsòl; i que es concreta en
la reversió i incorporació al patrimoni municipal de les 24 places d’aparcament núms. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 15, 16, 46, 47, 49, 50, 57, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 73, 78, 79 i 80 que responen a les
següents dades registrals: 

Núm.  Plaça
apk

Finca Volum Llibre Foli

3 25592-3 3787 442 78
4 25592-4 3787 442 81
5 25592-5 3787 442 84
6 25592-6 3787 442 87
7 25592-7 3787 442 90
8 25592-8 3787 442 93
10 25592-10 3787 442 99
15 25592-15 3787 442 114
16 25592-16 3787 442 117
46 25592-35 3787 442 174
47 25592-36 3787 442 177
49 25592-38 3787 442 183
50 25592-39 3787 442 186
57 25592-46 3787 442 207
62 25592-51 3787 442 222
63 25592-52 3788 443 1
64 25592-53 3788 443 4
69 25592-58 3788 443 19
70 25592-59 3788 443 22
72 25592-61 3788 443 28
73 25592-62 3788 443 31
78 25592-67 3788 443 46
79 25592-68 3788 443 49
80 25592-69 3788 443 52

El  preu  o  import,  que  es  fixa  en  concepte  d’indemnització  pel  rescat  anticipat,  serà  de
238.928,45 €, corresponents al seu valor de taxació. 

TERCER.-  Declarar  extingit  el  dret  de  superfície  constituït  a  favor  de  Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A., per acord plenari de data 04/09/2008, sobre la finca municipal
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, volum 3774, llibre 436 de Mataró , foli 37
finca núm. 25.555, formalitzat en escriptura pública autoritzada per l’Il·lustre Notari de Mataró,
sr. Guzmán Clavel Jordà en data 24/11/2008 , amb el número 1632 del seu protocol. 

QUART.-  Acordar  la  reversió  de  l’edifici  d’equipaments  que  PUMSA va  promoure  com  a
superficiària  de  la  finca  descrita  al  pacte  anterior,  i  que  consta  inscrit  al  Registre  de  la
Propietat núm. 1 de Mataró, volum 3784, llibre 441 de Mataró, finca registral 25.761.
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El preu o import, que es fixa en concepte de valor compensatori per l’extinció anticipada del
dret de superfície i reversió de l’edificació serà de 275.200 €, corresponents al seu valor de
taxació. D’aquest import, un cop descomptada la càrrega hipotecària (per import de 259.897
€) que retindrà l’Ajuntament de Mataró per fer-la efectiva a l’entitat bancària, es farà efectiu a
PUMSA un pagament per import total de 15.303 €.

CINQUÈ.- Adquirir, de forma directa i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró,
S.A. la promoció d’habitatges de protecció oficial de Cal Collut, situada al carrer Herrera núms.
82-84 de Mataró, que consta d’un total de 26 habitatges. 

Dades Registrals: 

Nº habitatge Pis i planta Finca registral Llibre Volum Foli
1 PB 1a 12239 187 3287 218
2 PB 2a 12241 187 3287 221
3 1er 1a 12249 1.. 3291 10
4 1er 2a 12251 190 3291 13
5 1er 3a 12253 190 3291 16
6 1er 4a 12255 190 3291 19
7 1er 5a 12257 190 3291 22
8 1er 6a 12259 190 3291 25
9 1er 7a 12261 190 3291 28
10 2on 1a 12263 190 3291 31
11 2on 2a 12265 190 3291 34
12 2on 3a 12267 190 3291 37
13 2on 4a 12269 190 3291 40
14 2on 5a 12271 190 3291 43
15 2on 6a 12273 190 3291 46
16 2on 7a 12275 190 3291 49
17 3er 1a 12277 190 3291 52
18 3er 2a 12279 190 3291 55
19 3er 3a 12281 190 3291 58
20 3er 4a 12283 190 3291 61
21 3er 5a 12285 190 3291 64
22 3er 6a 12287 190 3291 67
23 3er 7a 12289 190 3291 70
24 PB 1a (esc 2) 12243 190 3291 1
25 PB 2a (esc 2) 12245 190 3291 4
26 PB 1a (esc 3) 12247 190 3291 7

El  preu d’adquisició  de l’edifici  correspon al  seu valor  de taxació  (2.860.073 €).  D’aquest
import,  un cop descomptada la càrrega hipotecària (per import de 621.331 €) que retindrà
l’Ajuntament de Mataró per fer-la efectiva a l’entitat  bancària, es farà efectiu a PUMSA un
pagament per import total de 2.238.742 €.

SISÈ.- Adquirir, de forma directa i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.
la  promoció  d’habitatges  de  protecció  oficial  situada  al  carrer  Jaume Comas núm.  16  de
Mataró, que consta d’un total de 24 habitatges. 

Dades Registrals: 

32



Nº
habitatge

Pis  i
planta

Finca
registral

Llibre Volum Foli

1 PB 1a 20343 296 3476 25
2 PB 2a 20344 296 3476 28
3 PB 3a 20345 296 3476 31
4 1er 1a 20346 296 3476 34
5 1er 2a 20347 296 3476 34
6 1er 3a 20348 296 3476 40
7 1er 4a 20349 296 3476 43
8 2on 1a 20350 296 3476 46
9 2on 2a 20351 296 3476 49
10 2on 3a 20352 296 3476 52
11 2on 4a 20353 296 3476 55
12 3er 1a 20354 296 3476 58
13 3er 2a 20355 296 3476 61
14 3er 3a 20356 296 3476 64
15 3er 4a 20357 296 3476 67
16 4t 1a 20358 296 3476 70
17 4t 2a 20359 296 3476 73
18 4t 3a 20360 296 3476 76
19 4t 4a 20361 296 3476 79
20 5è 1a 20362 296 3476 82
21 5è 2a 20363 296 3476 85
22 5è 3a 20364 296 3476 88
23 5è 4a 20365 296 3476 91
24 S-1 N 20342 296 3476 22

El  preu d’adquisició  de l’edifici  correspon al  seu valor  de taxació  (2.900.830 €).  D’aquest
import,  un cop descomptada la càrrega hipotecària (per import de 704.658 €) que retindrà
l’Ajuntament de Mataró per fer-la efectiva a l’entitat  bancària, es farà efectiu a PUMSA un
pagament per import total de 2.196.172 €.

SETÈ.-  Acordar  la  subrogació  contractual  de  l’Ajuntament  de  Mataró  en  els  préstecs
hipotecaris que graven els immobles objecte d’adquisició i dels que és deutora Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A., prèvia tramitació davant dels organismes corresponents de les
autoritzacions que siguin legalment necessàries per a la formalització d’aquestes operacions
d’endeutament.  

VUITÈ.- Suspendre l’eficàcia i executivitat d’aquests acords als següents requisits: 

- A l’informe favorable del departament competent en matèria d’Administració Local per
tractar-se d’una operació que comporta adquisicions oneroses per import superior als
100.000 €, de conformitat amb allò establert a l’article 206.3 b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
Local de Catalunya;

- A l’informe favorable del departament competent en matèria d’Administració Local per
tractar.se d’una operació que comporta l’adquisició de béns amb càrrega hipotecària,
de conformitat amb allò establert a l’article 209.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim  Local  de
Catalunya;

- A la incorporació a l’expedient de l’informe pericial actualitzat, degudament signat per
un tècnic municipal;
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- A l`aprovació  de l’expedient  de modificació  pressupostària  que  ha d’habilitar  crèdit
suficient per dur a terme les operacions descrites;

- A la obtenció de l’autorització per part  del Departament d’Economia i  Finances per
suborgar-se als diferents préstecs hipotecaris;

- A la obtenció de les autoritzacions administratives necessàries per adquirir  els  dos
edificis qualificats d’HPO i per subrogar-se en la posició de PUMSA en els préstecs
qualificats vinculats a aquestes promocions.

NOVÈ.-  Declarar  que  les  valoracions  de  tots  els  immobles,  que  consten  incorporades  a
l’expedient,  han  de  ser  considerades  provisionals  ja  que  s’estan  elaborant  taxacions
actualitzades que permetran establir de forma més acurada el valor actual real dels immobles.

DESÈ.- Delegar en favor de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró la competència per modificar els
preus  d’adquisició/  incorporació  al  patrimoni  municipal  dels  diferents  béns  relacionats  als
acords anteriors, de conformitat amb el valor que resulti de les taxacions actualitzades que
estan en tràmit i que s’afegiran a l’expedient. Així mateix, i en base a aquesta delegació, que
l’Il·lm.  Sr. Alcalde pugui  excloure de les operacions d’adquisició  de béns i  drets  que aquí
s’acorden aquells  béns que no sigui  necessari  adquirir  pel  cas que la  valoració  final  dels
immobles sigui superior a la què consta provisionalment incorporada a l’expedient. 

ONZÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat de Serveis
Centrals  per a què qualsevol  d’ells,  a  títol  individual,  pugui  subscriure tots  els  documents
públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquests acords. 

DOTZÈ.-  Adscriure  a  favor  de PUMSA per  al  compliment  de les  seves finalitats  socials  i
estatutàries els següents béns:

- la promoció d’habitatges de protecció oficial de Cal Collut, situada al carrer Herrera
núms. 82-84 de Mataró, que consta d’un total de 26 habitatges. 

- la promoció d’habitatges de protecció oficial situada al carrer Jaume Comas núm. 16
de Mataró, que consta d’un total de 24 habitatges. 

- Les 24 places d’aparcament de l’aparcament de la Llàntia, referides a l’acord SEGON. 

El valor que s’atribueix a l’adscripció és el valor pel qual han estat incorporats al patrimoni
municipal. 

TRETZÈ.-  Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions derivades
de l’adopció dels presents acords. 

CATORZÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin del
perfeccionament d’aquests acords. 

QUINZÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA, a les diferents entitats bancàries titulars dels
préstecs hipotecaris dels immobles i als serveis municipals i autonòmics afectats.” 

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

exposa que per eixugar parcialment el deute de PUMSA, l’ajuntament adquireix actius, segons
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el nostre parer per poder quadrar els números, uns actius que ja havíem pagat prèviament.

Estem fent de banc de PUMSA i de la seva inoperància.

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

manifesta que els deutes s’han de pagar però quan un negoci públic fracassa els paguem tots.

El més fàcil  seria votar en contra però ens abstindrem perquè els deutes s’han de pagar,

només recordar que nosaltres no hem estat mai al govern.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5)  i  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3).  

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

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

de Plataforma per Catalunya (1).  

Abstencions: 7,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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).  

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
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10  -  SUSPENSIÓ  LLICÈNCIES  PER  ESTUDI  MODIFICACIÓ

PLANEJAMENT PER PRESERVAR LA CASA NATAL DE JOSEP PUIG I

CADAFALCH, A EL CARRERÓ, 39.

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

Habitatge, presenta la proposta següent:

“El proper any 2017 se celebren els 150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch i els
100 anys del seu accés a la presidència de la Mancomunitat de Catalunya i Mataró vol sumar-
se a la celebració d’aquesta efemèride.

A tal efecte s’ha creat una comissió ciutadana per preparar els actes de la celebració, motiu
pel  que el  passat  mes de juliol  es van convocar dues reunions del  Consell  municipal  del
patrimoni arquitectònic de Mataró per debatre una proposta presentada a aquesta Comissió
ciutadana per l’Associació d’Amics de Puig i Cadafalch, representada per l’arquitecte Esteve
Mach i l’historiador Enric Subiñà, tots ells membres també del Consell del patrimoni.

Aquesta proposta feia referència a la protecció integral de la casa natal de Puig i Cadafalch,
situada al Carreró, núm. 39 de Mataró i recuperava d’alguna manera l’esperit de la campanya
impulsada l’any 2009 pel Moviment Educatiu del Maresme (MEM) “Josep Puig i Cadafalch, un
mataroní universal. Campanya salvem la seva casa natal”, avalada per 850 signatures a títol
personal i amb l’adhesió de 42 entitats ciutadanes. La campanya demanava que l’Ajuntament
prengués les mesures legals pertinents a fi de denegar qualsevol petició d’enderroc de la casa
natal de l’il·lustre mataroní Josep Puig i Cadafalch, que es conservés i es rehabilités destinant-
la a centre d’interpretació de la seva persona i obra, tan lligada a la història de Catalunya i que
tan honora la seva ciutat natal.

La casa natal de Josep Puig i Cadafalch, situada al Carreró, núm. 39 de Mataró i de propietat
privada,  resta en peu. Es tracta d’una casa de cós entre mitgeres de planta baixa i  dues
plantes pis, conservada pràcticament a l’origen.

Està qualificada pel PGOM/96 com a sector residencial, centre històric (clau 1a). Des del punt
de vista del Pla especial del patrimoni arquitectònic està catalogada la façana amb nivell de
protecció B/f. La façana fou convenientment restaurada l’any 2009 a càrrec de l’Ajuntament de
Mataró així com la placa situada a la mateixa façana on s’indica el motiu que la distingeix de
resta de cases de cós del carrer.

El Consell del patrimoni celebrat el 22 de juliol d’ enguany va debatre com a punt únic de
l’ordre del dia el futur d’aquesta casa, actualment en venda i va prendre el següent acord:

“Vist l’informe presentat que referma el paper històric de la figura  d’en Josep Puig i
Cadafalch  més  enllà  de  la  seva  obra  com  a  arquitecte,  aspecte  que  és  assumit
unànimement pel consell municipal del Patrimoni, 
Atès l’innegable valor històric de la casa on nasqué i visqué bona part de la seva vida,
aquesta figura cabdal de la història del nostre país,

36



El  Consell  acorda  encomanar  als  serveis  tècnics  municipals  l’exploració  dels
mecanismes  i  eines  necessàries  per  evitar  la  desaparició  d’aquest  bé,  així  com la
presa de les mesures necessàries per aquest objectiu prioritari. Així mateix, el consell
valora molt positivament que aquesta operació s’emmarqui en el projecte integral de
reivindicació  global  de la  seva figura i  obra que s’està  treballant  en el  marc d’una
comissió ciutadana i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, així com la seva
vinculació amb la ciutat de Mataró; establint  el relat i els vincles necessaris amb la
resta d’espais i elements que formen part de la seva vida i obra.”

La  suspensió  de  la  tramitació  de  plans  urbanístics  i  de  projectes  de  gestió  urbanística  i
d'urbanització, i de l'atorgament de llicències urbanístiques, és una mesura cautelar justificada
per la satisfacció de l’ interès públic, amb la finalitat d’assegurar l’efectivitat del planejament
futur, impedint que mentre no estigui aprovat definitivament puguin produir-se aprofitaments
del sòl que si bé són conformes amb l’ordenació vigent, vagin a dificultat la realització efectiva
del futur pla. 

Vist l’informe jurídic i els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova la Llei
d’urbanisme,  que  permet  acordar  la  suspensió  de  llicències  amb  la  finalitat  d’estudiar  la
formació o reforma del planejament, per termini d’un any, o de dos anys en cas d’acumulació a
l’aprovació inicial, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents

ACORDS

Primer.- Iniciar  els  estudis  i  treballs  necessaris  per  tal  de  determinar  la  necessitat  de  la
formació  o  reforma  de  l’instrument  de  planejament  escaient  per  donar  resposta  a  la
reivindicació ciutadana per tal de garantir una bona conservació, ús i destí de la casa natal de
Josep Puig i Cadafalch, a El Carreró, 39.

Segon.- Suspendre, en l’àmbit de la parcel·la situada al Carreró núm. 39 de Mataró, durant els
estudis i com a màxim per un any, l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres
autoritzacions per a la divisió horitzontal, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament,
instal·lacions  o ampliacions  d’activitats  o usos concrets  i  d’altres  autoritzacions  municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, relacionats amb l’immoble sotmès a estudi.

Tercer.- Publicar-ho en el Butlletí oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.

Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.”

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que el Sr Puig i Cadafalch va ser un nom il·lustre de

Mataró, va ser arquitecte municipal de Mataró deixant importants obres i va ser president de la

Mancomunitat de Catalunya entre altres càrrecs. Ja que va néixer a Mataró és important i

necessari retre-li homenatge; dit això ¿realment és necessari comprar la seva casa natal?. És

una casa, que segons tots els experts consultats, te nul valor arquitectònic. Voldria recordar
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que un altre casa d’un mataroní il·lustre com Miquel Biada, va ser enderrocada ara fa uns

anys i conserva la nova façana una placa commemorativa on explica que el Sr Biada va néixer

allà. La casa natal de Puig i Cadafalch té valor històric, però això no és motiu suficient per

adquirir-la, tot i que es vulgui convertir en museu, que no s’ha especificat amb claredat. Enlloc

de l’adquisició, una opció factible seria arribar a un acord de col·laboració amb la Fundació

Iluro, propietària de la Casa Coll i Regas. Demanem expressament a la regidora que indiqui el

preu de mercat de la casa, per tal de comparar-ho amb el que costarà d’aquí a un any. Hi ha

motius suficients per a votar en contra de la proposta.

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

que el seu vot serà favorable. Precisem que no es compra cap casa, es suspèn l’atorgament

de llicències per estudi i modificació. Es suspèn per reflexionar sobre que es vol fer amb la

casa. Només votem la suspensió i per això votarem favorablement.

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

manifesta que votarà afirmativament. Aquesta suspensió de llicències és una bona oportunitat

per a replantejar-se aquest espai, i donar temps per revitalitzar el centre històric. La casa és

propietat d’un holding, per tant si durant un any no la venen tampoc passaran gana.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu

que s’està parlant molt d’un tema administratiu. La casa és d’un privat i la podrà vendre o fer

el  que  vulgui,  sempre i  quan li  permeti  la  llicència  la  qual  ara  suspenem per  dos anys.

L’Ajuntament ha de reflexionar sobre si vol o no adquirir-la. Amb la suspensió de llicència

s’aconseguirà que durant dos anys, i especialment el pròxim, que és l’aniversari, no hi hagi

ningú que pugui fer obres, i  la casa es podrà seguir  visitant  per fora.  Aquí el  que estem

debatent és suspendre la llicència per dos anys, per això, votarem a favor de la suspensió.

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

favor. El Sr. Puig i Cadafalch va ser un personatge il·lustre de la nostra ciutat, i a Mataró no
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cuidem adequadament aquest tipus de personatges, el patrimoni i la història. Per això, pot ser

necessari conservar i promocionar la seva casa natal.

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

Ciudadanía, diu que és cert que a Mataró no es cuiden a certs personatges. La decisió de

autoritzar la  demolició  de la  casa del  Sr. Biada,  a que s’ha referit  el  Sr. Martinez,  va ser

lamentable. Per tot això votarem a favor de la suspensió de llicències durant un cert temps.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votaran a favor.

No és una casa amb singularitats especials però el cos de la casa és del segle XVIII, i ja té la

façana protegida. Té un significat històric, per ser la seva casa natal, i per ser l’últim president

de la Mancomunitat de Catalunya elegit de forma democràtica. No diem que sigui l’Ajuntament

qui hagi de comprar-la; al ser l’últim president de la Mancomunitat, proposem que siguin les

quatre Diputacions provincials les que la adquireixin i la cedeixen a l’Ajuntament. S’hauria de

pensar també que s’hauria de fer amb aquests equipament públic, perquè no te sentit gastar-

se diners sense tenir clar que és farà allà.

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

Habitatge, diu que no es planteja la compra, sí el fet d’obrir un període de reflexió, que tal i

com s’han vist, serà molt viu per les intervencions dels regidors i es podran aportar moltes

idees. Respecte al preu no el coneixem, hi ha cartells de venda, però no ens hem interessat

en trucar ja que no hi ha interès, inicialment per a comprar-la.

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

Esquerra Unida i Alternativa, replica per al·lusions. Mataró conserva molt bé el seu patrimoni

arquitectònic. La casa de Miquel Biada estava ruïnosa, i el que s’ha de divulgar és la seva

obra.  Reivindiquem que s’ha de conservar i  divulgar  l’obra de Puig  i  Cadafalch  i  d’altres.

Respecte al que diu la Sra. Calpe, preguntem que podrien fer en aquella casa si el propietari

que no està conforme amb els plans de l’Ajuntament; al final s’hauria d’acabar comprant-la.
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

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

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

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (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) i  corresponent als membres del

grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).  

Vots en contra: 1,   corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

Abstencions: Cap. 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

11  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PERQUÈ

L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  PROMOGUI  UNA  COMISSIÓ

D’INVESTIGACIÓ, FACI UN INFORME I DONI COMPTE AL PLE DE LES

RESPONSABILITATS POLÍTIQUES EN QUÈ HAN INCORREGUT ELS

DIFERENTS  RESPONSABLES  DE  LA  GESTIÓ  DE  LA  ZONA

ESPORTIVA  EL  SORRALL  I  EL  CONFLICTE  AMB  LA

CONCESSIONÀRIA NUSCAMPS, SL

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

Ciudadanía,  presenta la proposta següent:
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“Este grupo municipal votó en el pleno del día cinco de mayo, a favor del acuerdo entre el
Ayuntamiento y la empresa concesionaria de la zona deportiva de “El Sorrall”. Nuestro Grupo
Municipal  votó  a  favor  del  acuerdo.  No  obstante  en  el  debate  de  ese  mismo  acuerdo,
manifestó que sin perjuicio de aprobar el acuerdo como mal menor para los ciudadanos de
esta ciudad, el tema no puede darse por cerrado, que la ciudadanía se merece saber que
responsables han habido, en qué se han equivocado y que responsabilidades tienen es este
“affaire”. La ciudadanía se lo merece. En ese mismo debate manifestamos que debería ser la
Junta de Portavoces dónde se dirima ese asunto pero una vez transcurridas una serie larga
de Juntas de Portavoces, en donde no se ha hecho ni caso al portavoz del Grupo Municipal
de  Ciudadanos,  en el  sentido  de que no se ha incluido ni  en el  Orden del  día,  y como
seguimos pensando que por coherencia no podemos dar carpetazo a un asunto con tanta
repercusión para los vecinos de esta ciudad. Es por lo que al final este Grupo Municipal ha
decidido presentar esta propuesta de resolución.

Debemos averiguar porqué en el contrato administrativo de fecha 10 de junio del 1999, se
ofreció a la empresa concesionaria un terreno que no se poseía, o si se poseía porqué no se
adjudicó.  Que responsabilidad tienen los distintos responsables de éste área en no haber
reconducido el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, si eran consciente de ello, y desde
cuando la  empresa NUSCAMPS,  SL no hacía  frente  al  pago del  agua y calefacción  que
utilizaba, como respuesta a los incumplimientos del Ayuntamiento, y quienes eran conscientes
de esta situación y que medidas tomaron ante este evento.

Esta y otras muchas consideraciones que surjan en la comisión que solicitamos que se abra,
pues un acuerdo que supondrá mas de cuatro millones de euros, entre la factura pendiente de
AMSA de la que nos hemos hecho cargo, la renuncia al IBI, la indemnización al concluir los
cuarenta años de concesión.

Por todo ello solicitamos que el Pleno apruebe los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Crear  una  comisión  informativa  especial  referente  a  este  “affaire”  con
representantes de todos los Grupos Municipales, en base a una representación ponderada. 

SEGUNDO.-  Que  si  esta  comisión  lo  ve  conveniente  se  pidan  explicaciones  a  todos  los
representantes públicos con competencias en este asunto durante el largo periodo que ha
existido entre la concesión y la resolución del problema.

TERCERO.- Que en un plazo de seis meses como máximo se de cuenta al Pleno Municipal
del  relato  de los  hechos  y  las  conclusiones  de  la  Comisión  así  cómo si  es  necesaria  la
reprobación pública de los responsables de esta situación. “

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

Esquerra Unida i Alternativa, votarà a favor. A més voldríem que s’inclogués en la comissió de

bon govern ètica i transparència, perquè sinó aquests mandat es convertirà en el mandat de

les comissions. És bo que s’acoti el temps per a poder depurar les responsabilitats. Adverteix
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que l’assistència a aquestes comissions és voluntària i pot passar que cridem a molta gent i

no vingui ningú.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que, a

diferencia d’altres grups, van votar contra l’acord entre l’Ajuntament i l’empresa Nuscamps, ja

que enteníem que era un acord dolent per als ciutadans. Si va haver un error en la concessió

no es pot pretendre fer veure que no ha passat res i fer un altre acord. El que es demana és

que es creï la comissió per a saber que ha passat i qui son els responsables.

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

exposa que vol ressenyar 3 fets, quan Nuscamps no rep la superfície de 13.000m2 que hi

havia en el plec de condicions, el que fa és deixar de pagar el  rebut de l’aigua i el de la

climatització  de  la  piscina  del  Sorrall,  des  de  finals  del  2013  per  sentir-se  ofesos  amb

l’Ajuntament.  A més, ni AMSA ni MESA els ha exigit  aquests rebuts i a més, exigeixen un

acord compensatori, el que fa que sigui un negoci ruïnós per a l’Ajuntament, i no és un mal

menor sinó un error garrafal. Així que hem d’exigir responsabilitats i votarem a favor. Entenem

que Nuscamps, quan acabi la concessió, no ha de renovar per ser una empresa non grata.

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

que la empresa Nuscamps té la culpa que té, i més responsabilitat té qui permet que faci el

que fa.  Considero  que  s’ha  de fer  una Comissió  especial  Informativa,  i  no  portar-la  a  la

comissió de Bon Govern, Ètica i Transparència, i poder valorar les responsabilitats. Per això

votarem a favor. No és pot fer una comissió d’informació en un ajuntament per molt que altres

ajuntaments les venguin  com a tals,  i  que per  tant  el  que es podria fer  és una comissió

especial  informativa i  els  cridats  podran venir  o  no,  i  poder  explicar  als  ciutadans quines

responsabilitat hi ha i els perjudicis que ha creat PUMSA.

La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal VOLEMataró, diu que ja vam votar no

al maig de 2016 a un acord de pagar 3.000.000 euros per evitar la judicialització del tema per
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una mala gestió i error en relació amb una discrepància de metres. Dels informes que s’han

fet no hem pogut treure clar quin és l’error real, ja que no hi ha qui s’aclareixi llegint en els

diferents plecs quina era la superfície real de la concessió. Hi ha una gran opacitat sobre

l’empresa  Nuscamps  per  això  votarem  a  favor  de  la  creació  d’una  Comissió  ja  que  la

ciutadania te dret a conèixer com es gasta el seu patrimoni.

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

favor de la Comissió. Sol·licitem expressament que les persones que siguin citades que es

presentin i col·laborin al màxim.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que el govern votarà a

favor de la comissió especial, amb les limitacions legals que comporta, en especial la de no

obligatorietat de compareixença de les persones citades.

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

Ciudadanía, agraeix a tots els grups que han recolzat la proposta de resolució de la Comissió

Informativa Especial, no d’Investigació, atès que com ja s’ha dit no és possible jurídicament.

És necessària la Comissió i no volem barrejar amb altres comissions com la d’ètica. Volem

que acabi amb un informe específic per Nuscamps que acabi al Ple, i si hi ha més temes a

Mataró ja s’investigaran a d’altres comissions, ja que no compartim el barrejar temes ja que

així es dilueixen i no hi ha claredat. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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12  -  PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA

I  ALTERNATIVA  PER  TAL  QUE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ

CONTRACTI  ELS  SEUS  SERVEIS  ENERGÈTICS  AMB  EMPRESES

QUE APOSTIN PER MODELS ENERGÈTICS 100% RENOVABLES.

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:

“L'actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible. Hem de caminar cap
una model d’estalvi, eficiència, energies netes i autoconsum. 

El canvi de model energètic en un país ric en sol i en vent no és una qüestió tan sols de
respecte al medi.  Aquesta és una opció pel canvi del model productiu que ens permet no
només democratitzar  l’accés i  la  producció de l’energia,  sinó aconseguir  que el  model  de
societat  sigui  més democràtic,  sense el  control  i  dirigisme de grans corporacions.  A més,
permet transitar cap a un més intens en mà d’obra, i on la riquesa que deriva de la producció
d’energia està distribuïda. 

Fem així del sol i del vent un font de redistribució de la riquesa –en el sentit contrari als que
propugnen un model  basat  en combustibles  fòssils  que suposa una gran concentració de
riquesa i de poder-.  Aquest model, a més, ha d’anar en paral·lel a una societat que transita
d’una economia de la propietat a una economia que posa l’accent en l’ús compartit dels béns
de què disposem.

Per tot això, des de les administracions públiques s'han d'implementar mesures encaminades
a impulsar  un model  energètic  renovable,  eficient  i  en  mans de  la  ciutadania;  afavorir  el
creixement d’una economia més social i solidària; trencar l’oligopoli energètic existent.

Un pas important que es pot donar des de l'Ajuntament de Mataró és contractar els serveis
energètics dels seus diferents equipaments municipals amb una empresa que compleixi amb
aquests objectius. 

Ens consta que l’Ajuntament de Mataró compra energia verda al 100%, segons un acord marc
de subministrament elèctric i de gas natural, alhora que la compra és mancomunada, per la
qual  cosa  obté  un  preu  molt  competitiu,  però  ho  fa  a  través  de  l’empresa  adjudicatària
ENDESA ENERGIA,  S.A.,  la  qual  empresa,  al  nostre  entendre  no  compleix  els  requisits
d’empresa solidària i que aposti per l’economia social.

Per tot això, per tal d'evitar la contractació amb empreses que produeixen o comercialitzen
energia  basada  en  combustibles  fòssils  i  energia  nuclear,  el  grup  municipal  d'ICV-EUA
proposa l'adopció dels següents acords:

1) El govern municipal estudiarà un canvi en la contractació i gestió dels contractes de
subministrament  d'energies  prioritzant  les  empreses  que  apostin  per  un  model
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sostenible d'energies renovables al 100%.”

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

la proposta els sembla adequada i la recolzaran, encara que nosaltres haguéssim estat més

ambiciosos amb la proposta i  enlloc d’estudiar  el  que plantegem al  Ple és un compromís

polític d’aportar una transició en relació amb el model energètic. La CUP ja va demanar l’any

2011 col·laborar amb la cooperativa SOM ENERGIA per promoure el consum d’energia verda

a Mataró. Donarem suport a la proposta però esperem que no quedi en un estudi i prosperi.

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

que votaran a favor. Tots coincidim amb la necessitat de preservar el planeta. Les energies

son molt renovables però algunes tenen un impacte paisatgístic molt alt. Aprovem la proposta

perquè diu “estudiar”. A més Gas Natural Endesa ens acaba de comprar el negoci d’energia

renovable que tenim a Mataró que és MESA i ens ha salvat un forat de milions d’euros. 

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

Convidem a aquest Govern a poder fer un pas davant i plantejar-nos el funcionament de les

ciutats intel·ligents.  Som conscients que això necessita de grans inversions de les que no

disposem però esta be anar pas per pas.

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

Ciudadanía, diu que votaran a favor ja que es parla d’estudiar. Tots els productors d’energia,

tan renovable com no renovable, aporten l’energia que fabriquen a la mateixa xarxa elèctrica,

que seria el majorista i desprès els minoristes agafen l’electricitat i la reparteixen. Greenpeace

en un informe manifesta que l’energia verda no queda clar que es pugui abonar i  utilitzar

només a aquestes empreses verdes ja que tota l’energia passa per l’empresa “Red Elèctrica”.
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Actualment no és possible contractar només energia verda, però si es pot contractar a les

empreses que afavoreixen aquestes energies.

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

perquè pensen que és  responsabilitat  municipal  liderar  un canvi  del  model  energètic  a  la

societat.  Endesa  és  un  dels  màxims  exponents  del  lobby  energètic  espanyol  tot  i  que

l’empresa actualment és italiana, la qual està vetant lleis de renovació energètica a energies

més verdes i també fa que Espanya tingui una tarifa elèctrica de les més grans de Europa.

Votarem a favor de la proposta ja que ens sembla una bona oportunitat. 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que votaran a favor de

la  proposta  de  contractar  empreses  que  apostin  per  models  energètics  total  o  quasi

renovables.  Actualment  tota  l’energia  que  compra  l’ajuntament  és  renovable  a  través  del

consell  comarcal.  Som pioners en la basant sostenible en la contractació,  el  que hem de

millorar és la licitació. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, agraeix a tots els grups que votin a favor, ja que es tracta de

liderar aquest principi de canvi de model energètic.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

13  - PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS

MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I  PLATAFORMA

46



PER CATALUNYA SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL

INFORMATIVA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ I  LICITACIÓ DE L’EDIFICI

DEL RENGLE.

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

agraeix el  fet  que  els  grups  inicialment  proposants  i  que  finalment  han  marxat,  m’han

expressat que estan d’acord amb allò que proposem. Puc entendre les seves raons però a

partir d’ara no acceptarem que cap grup s’afegeixi a una proposta nostre perquè no té cap

sentit. Que ningú es molesti, no és un retret, però a partir d’ara ho farem així.

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

presenta la proposta següent:

“Des  de  l’any  2012  quan  es  va  aprovar  una  Proposta  de  Resolució  per  tal  de  que
s’investiguessin diferents aspectes relacionats amb la licitació, construcció i comercialització
de l’Edifici del Rengle aquesta investigació ha anat passant per diferents vicissituds, des de la
seva aprovació al Ple Municipal per amplíssima majoria fins a la denúncia anònima a l’Oficina
Antifrau,  a  finalment,  a  l’informe  de  18  d’abril  de  2016  signat  per  la  cap  de  compres,
l’Interventor i  l’Apoderat  i  també el  Dictamen de 9 de setembre de l’Arquitecte sr. Manuel
Sánchez Real ambdós entregats als grups de l’Oposició el dia 16 de Setembre en Junta de
Portaveus. 

Tant  l’Informe com el  Dictamen recullen  una sèrie d’aspectes  sobre que entenem que és
absolutament necessari esclarir i d’altres que queden oberts i que no es poden limitar al fet de
saber  si  l’empresa  que  va  portar  per  segona  vegada  la  direcció  d’obres  va  autoritzar
indegudament el pagament dels treballs d’excavació i transport de terres dolentes procedents
de l’excavació, en tot cas això és una modesta part de moltes altres coses que queden per
esclarir i que s’apunten a l’informe del sr. Manuel Sánchez. 

Per nosaltres s’han d’explicar i esclarir altres aspectes com ara:

- Per què l’UTE que porta la licitació i la direcció d’obra al començament de la mateixa comet
els errors que comet impropis d’empreses de la seva solvència tècnica que justificaven, o no,
la seva contractació per realitzar aquests encàrrecs, segons es recull al propi informe “va ser
tècnicament molt deficient, poc rigorosa i curulla d’errors” i si caldria o no demanar algun tipus
de responsabilitat a l’empresa SGS.

-Per què no es varen demanar signatures de contracte i les corresponents indemnitzacions en
cas  d’incompliments  a  les  empreses  i  els  prejudicis  que  això  va  comportar  en  quant  a
l’encariment de l’obra i la posterior depreciació dels actius de Pumsa.
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-Constatar,  o  no,  si  tal  com es  recull  a  l’informe  del  Sr.  Manuel  Sánchez,  els  retards  a
l’acabament de l’obra són o no imputables a PUMSA o a l’empresa constructora ja que el
dictamen de l’arquitecte no ho deixa clar i fins i tot ho posa en dubte.

-Esclarir  si  la  recepció d’obra i  l’acabament  de la  mateixa  foren degudament  realitzades i
també quins prejudicis pot ocasionar a PUMSA el fet que no hagi estat així, al dictamen es fa
referència al cablejat de posttesats que es trenquen amb una freqüència anormal.

-I  altres  aspectes  que  segur  poden  sortir  de  l’estudi  de  la  documentació  lliurada  i  de  l’
investigació d’aquest llarg, feixuc i desagradable episodi. 

En definitiva i parafrasejant la conferència inaugural de l’entrada en funcionament d’aquest
edifici, ja tenim prou de “viure en un mon incert” com per no aclarir o generar més incerteses i
deixar-les a mitges.

És per tot això que Proposem al Ple Municipal el següent Acord:

- L’Ajuntament  de  Mataró  crearà  una  Comissió  Especial  Informativa  sobre  tots  els
aspectes  relacionats  amb  els  errors  i  possibles  irregularitats  relacionades  amb  la
licitació, construcció i comercialització de l’Edifici del Rengle, nomenant un Instructor
Tècnic  i  amb  presència  de  tots  els  Grups  Municipals  presents  a  l’Ajuntament  de
Mataró.”

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, exposa que aquesta proposta ens genera un problema ètic. En

aquest  cas  seria  acceptable  votar  favorablement  perquè  el  contingut  és  absolutament

assumible pel nostre grup municipal però Plataforma per Catalunya hi és present. Entenem

que al haver-la llegit vostè te el copyright d’aquesta proposta i el que no pot evitar és que se’l

puguin afegir altres grups municipals. Per la qual cosa i per respecte al seu grup municipal,

malgrat  les  diferències  ideològiques,  acceptarem aquesta  proposta  de resolució  malgrat  li

dona suport un partit amb el qual mantenim una distància sideral en tots els temes.

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

que el seu grup es va sumar a aquesta proposta de resolució perquè així ho van demanar des

del  Partit  Popular  i  pensaven que es sumarien més grups,  sinó també haguéssim acabat

votant favorablement. És lògic que votem favorablement. El 70% de les denúncies que s’han

rebut  a  la  Oficina  Antifrau  son  denuncies  contra  ajuntaments,  fet  que  provoca  que  ens

preguntem si la política municipal és també un refugi de corruptes. Després de tants anys de
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que aquest Ajuntament ha estat sota el control dels mateixos és hora de començar a tirar de la

manta. Som conscients que hi ha coses molt difícils de demostrar, però tot el que es pugui

saber benvingut serà. S’han de demanar responsabilitats sigui qui sigui, bé per negligència o

de forma intencionada. És vergonyós el que ha succeït en aquesta ciutat entorn a les obres

del Rengle que ens mereixem que s’aclareixi d’una vegada per totes.

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

que el grup municipal de la CUP es va afegir inicialment a aquesta proposta que el grup del

PP va redactar i que coincideix amb gairebé tot el nostre posicionament. Hi ha tota una sèrie

de criteris que aconsellàvem sumar esforços per posar llum en un tema molt opac. Però no

sempre es pot sumar, més quan de cop i volta ens trobem que la gent de Plataforma per

Catalunya, de forma vampírica, s’afegeixen a la proposta. Nosaltres no volem tenir res a veure

amb ells i  per això van deixar de figurar com a proponents. No obstant, coincidim amb el

redactat  de la proposta i  entenem que és un deure aclarir  que va passar al  voltant de la

licitació  i  la  construcció  de  l’edifici  del  Rengle.  Aquesta  desviació  del  pressupost  l’estem

pagant  amb  escreix  i  està  ofegant  les  finances  de  l’Ajuntament  de  Mataró.  Aquí  hi  ha

responsables polítics, per tant és responsabilitat  nostre aclarir que va passar. L’Ajuntament

com  administració  pública  ha  estat  perjudicada  per  aquesta  situació  i  això  repercuteix

directament en la ciutadania. Tot el que sigui aclarir el que va passar és imprescindible. No

podem replantejar-nos que volem que sigui PUMSA si encara no hem aclarit que ha passat.

Per fer net cal  revisar, sense memòria no hi  ha futur. ¿Que va passar quan governava el

PSC?.  Algú  ha de tenir  alguna  responsabilitat.  Apostem perquè es  creï  aquesta  comissió

informativa. 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que ha estat una

proposta molt debatuda. Hem de tenir cura de que diem i com. Hi havien opinions diverses

dins del nostre grup i hem avaluat fins l’últim moment el que més ens convenia. És necessari

obrir  finestres  a  les  institucions  públiques.  Aquest  és  un altre  exemple  de deixadesa.  No

m’atreveixo a dir que aquest és un niu de corruptes, no crec que tota la gent ho sigui, però són

15 anys sense aclarir  res. Ha arribat el moment d’aprendre de les errades, que han estat

moltes; que també hem tingut en el seu moment com a ciutadans. A més de fer una comissió

s’hauria d’explicar als mataronins i mataronines molts temes, i reclamar si encara hi ha alguna
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possibilitat jurídica, perquè molts temes estan prescrits. S’ha fet molt de soroll però malgrat tot

el  que s’ha fet  malament  confio  que siguem capaços de reconduir  el  tema,  que aquesta

comissió tiri endavant i que d’una vegada es puguin donar explicacions i parlar amb claredat. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, assenyala que buscava el moment per poder

compartir unes paraules amb el conjunt de la ciutadania i la menció directe de la Sra. Morón

m’ho proporciona de una mena immediata. Aquesta comissió, m’avanço al posicionament del

govern, crec que serà aprovada de manera unànime. No partirà de zero sinó d’allò que ja vam

fer públic amb la màxima claredat i de manera fonamentada. No era cap brindis al sol, i jo que

sempre he estat un defensor d’aquelles persones amb les quals treballo, em nego a sentir que

la feina que han fet el secretari i l’interventor a l’hora de redactar els seus informes, sigui una

manca de claredat o transparència. Em nego també a acceptar que l’informe d’un pèrit, d’un

professional, sigui també una manca de feina. Partint d’aquest punt, d’aquest camí recorregut,

ho  vaig  dir  públicament,  aquest  govern  està  compromès  a  arribar  fins  al  final  i  per  tant

posarem les màximes energies per aclarir el que creguin vostès que s’ha d’aclarir en aquesta

comissió, que tal com la Sra. Calpe dirà després ens en sumem.

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

Ciudadanía, diu que la desviació de pressupost ha estat del 45% de l’obra, estem parlat de

6.000.000 euros,molts diners. La comisssió ho tindrà molt complicat perquè és un tema molt

tècnic, és necessita el concurs de les empreses que varen intervenir i serà difícil. Desitjo que

arribem a bon port perquè la ciutadania s’ho mereix. S’ha de tenir en compte l’incapacitat a

nivell d’Ajuntament d’afrontar reptes en l’ordre social, econòmic, etc. Sobre el comentari que

ha fet  la Sra.  Morón,  jo vaig viure aquella  època i  ja  vaig dir  que allò  que era una mina

acabaria sent un pou. Al gerent de PUMSA no havia qui el tossis. Es va bloquejar la capacitat

de crítica i de control que l’oposició havia de fer. 

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

a la comissió en base als arguments que ha fet servir abans de la comissió d’investigació.
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La  senyora  Núria  Calpe,  regidora  delegada  d’Urbanisme,  Medi  Ambient,  Sostenibilitat  i

Habitatge, dona suport a la creació de la comissió informativa amb les limitacions que imposa

la llei. 

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

mostra molest pel que ha dit la Sra. Lora sobre la corrupció en el món local, i crec que el

senyor alcalde hauria d’haver-ne parlat. No puc admetre aquesta afirmació sobre la corrupció i

demano que ho retiri.  És molt  fàcil  de dir  per a la seva formació que només tenen 5 o 6

representants en tot el territori. Hi ha molts alcaldes de pobles petits que estan al servei del

ciutadà  24 hores  sense  cobrar  i  no  em sembla  bé que  es  quedin  a  l’aire  paraules  com

aquestes. El problema no és antifrau sinó una justícia que no funciona igual a tot arreu; per

exemple  quan  hi  ha  una  depreciació  d’actius  a  l’Ajuntament  de  Vitoria  demanen

responsabilitats als dos alcaldes anteriors i aquí no passa res. No només és el sobrecost del

Edifici del Rengle sinó també el que hem deixat de guanyar. Un informe que estava fet des

d’abril el vam rebre a finals de setembre. No entenc que no féssim signar contractes i fiances.

Tots els mataronins tenim dret a saber que ha passat.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, reconeix que a les paraules de la Sra. Lora no li

ha donat la importància que vostè comenta però està clar que dient que la política és un niu

de corrupció només es vol espantar als justos. És veritat que l’informe de l’interventor estava

per la primavera però ja vaig explicar a la Junta de Portaveus que vam pensar que la part més

important de l’informe era la part del perit judicial i que valia la pena lliurar tota la informació de

manera conjunta,  si  aquesta  decisió  no la  troben encertada els  hi  demano disculpes.  En

aquest cas la justícia sí va anar ràpid i la fiscalia va arxivar el cas.

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

que en la  seva intervenció  no  ha afirmat  res  sinó  que només he dit  que  el  70% de  les

denúncies  a  l’oficina  antifrau  són  contra  ajuntaments  i  he  preguntat  i  no  afirmat  si  les

administracions locals són un niu de corruptes. Si algú s’ha sentit ofès, ho sento.
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA NO

ADSCRITA  PER  ADAPTAR  ALGUN  TRAM  DE  LES  PLATGES  DE

MATARÓ  PER  A  PODER  GAUDIR  AMB  ELS  NOSTRES  GOSSOS

TAMBÉ EN EL PERÍODE ESTIVAL.

Aquesta Proposta de Resolució queda retirada per absència de la regidora no adscrita, Ana

Maria Caballero. 

15  -  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT

D’ESQUERRES PER L’HABILITACIÓ A LES SANTES I A LES ZONES

D’OCI INTENSIU D’UN PUNT D’INFORMACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA

MASCLISTA.

La  senyora  Anna  Salicrú,  regidora  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  presenta  la  proposta

següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Lamentablement, la violència contra les dones "és un tema diari i quotidià", i per això, alguns
ajuntaments, com per exemple el de Barcelona, han volgut aprofitar l'altaveu de les festes de
La Mercè per sumar esforços en la lluita contra les agressions sexistes.
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D’aquesta manera, i emmarcat en una campanya contra la violència masclista, l'Ajuntament
de Barcelona va realitzar un assaig, instal·lant per primera vegada un estand d'informació i
atenció a situacions d'assetjament sexista durant les festes de la ciutat.

Amb  la  Idea  d’oferir  informació  de caire  preventiu  sobre  assetjament  sexual  i  violència
masclista a les persones que s'hi adrecin, els estands disposaven de professionals que atenen
de manera individualitzada i confidencial les persones que s'hi acosten. Hi treballen educadors
i  persones  especialitzades en  l'atenció  d'aquest  tipus  d'agressions  i,  en  funció  del  cas,
s'activen, també, Policia Local i/o Mossos d'Esquadra.

L’experiència,  en  aquest  cas  de  Barcelona,  ha  resultat  en  490  que  persones  han  rebut
informació sobre els serveis municipals que la ciutadania té al seu abast en cas de patir un
assetjament o agressió sexual i en 11 han explicat episodis de violència sexista (5 en el marc
de les festes)..

En paral·lel a la instal·lació de la carpa l’ajuntament de Barcelona va disposar una sèrie d’
informadors repartint fulletons explicatius de la campanya entre el públic dels concerts de la
Mercè així com diferents iniciatives en col·laboració amb els agents de l’oci de la ciutat.

Pensem que com a acció de sensibilització, que intenta apropar a les persones més joves la
informació sobre els serveis de la ciutat i conèixer les seves demandes i preocupacions en
matèria d’agressions sexistes,  és una acció digna de ser  estudiada amb vistes a la  seva
replicació/adaptació a la festa de Les Santes o per aquells actes massius que es consideri
oportú, com per exemple la seva habilitació per a les zones intensives d’oci nocturn a Mataró.

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents
acords:

Primer.  Estudiar  l’implantació  activa  d’accions  com  les  descrites  (estands  d’atenció  i
informació,  accions  en  col·laboració  amb  els  agents  d’oci  locals  i  informadors  itinerants)
aprofitant tots els esdeveniments festius amb gran afluència de públic i  també, de manera
habitual, a les zones intensives d’oci nocturn de Mataró “

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que la proposta de resolució és molt adient, ja que avui per

desgràcia hem tornat a guardar un minut de silenci per una dona assassinada. La violència

masclista és una xacra i hem de fer tot el possible per eliminar-la. La petició ve a ampliar la

informació  que  ja  es  dona  i  creiem  que  hauria  de  quedar  fixa  i  no  només  en  actes

multitudinaris i en les zones d’oci nocturn. Ens agradaria que s’elaborés un informe de com

està aquesta situació  a Mataró i  si  les  polítiques que s’estan aplicant  són efectives o cal

millorar-les.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que

votarà a favor. Per desgràcia és cert que la violència contra les dones és un problema diari,

però també s’ha de tenir en compte el problema del micromasclisme, que s’han de senyalar

sense por.

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

manifesta que votaran a favor. La violència masclista enlloc de disminuir per desgracia està

augmentant,  aquesta  xacra  no  disminueix  i  per  desgràcia  aquest  minut  de  silenci  ho

corrobora.  Estem a  favor  de  qualsevol  iniciativa  que  ajudi  a  visibilitzar  i  rebutjar  aquests

comportaments masclistes. Aquestes mesures són necessàries.

El  senyor  José Luis  Calzada,  regidor  del  grup municipal  del  Partit  Popular  de Catalunya,

exposa que votaran a favor.

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

molt trencar l’espiral de violència masclista. Donarem suport a la iniciativa. Encara són molt

presents signes de masclisme en tots els àmbits de la vida.

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

Ciudadanía, manifesta que donaran suport a la proposta. Ciutadans ja té a la seva agenda un

pacte nacional  sobre la  violència  de gènere.  S’haurien d’utilitzar  també les xarxes socials

contra aquesta lacra social. També hem de tenir en compte les formes de masclisme de baixa

intensitat a nivell de gent jove.

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat  i Joventut, agraeix la iniciativa.

Dona suport per part del govern a la mateixa. Des del govern ja es fa campanya per prevenir

les  actituds  sexistes  i  homòfobes sobretot  en l’oci  nocturn.  Fem tallers  a  les  escoles  per

prevenir l’homofòbia.
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La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix el posicionament

favorable de tots els grups. Em sembla molt bé tenir en compte les xarxes socials que encara

ens oblidem d’elles i són molt presents entre els joves. M’alegra que el govern ja treballi. 

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat i Joventut, diu que la campanya

s’està definint dins del marc de la festa major i s’estava treballant en el marc de la proposta de

resolució que es va aprovar en el Ple de maig i que va tenir el màxim suport. Treballarem per

la igualtat a Mataró.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

PRECS I PREGUNTES

16

 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE  CATALUNYA-MOVIMENT  D’ESQUERRES  SOBRE

EL PROGRÉS DELS PACTES POLÍTICS DEL PAM 2016. REPOSICIÓ

ARBRES TALLATS DARRERS ANYS.

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

següent:

“Durant aquests darrers anys s’han tallat molts arbres (l’estimació del govern xifra en un miler
aprox) que posteriorment no han estat replantats. 
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El  nostre  grup  creia  necessari  detallar  en una  actuació  al  PAM 2016  l’acció  concreta  de
reposar els arbres als carrers corresponents on no s’hagin replantat aquests anys.

El govern va considerar acceptable  l’al·legació :

“Si,  s’accepta.  De  fet,  a  l’actuació  4.9.6.1.  Elaborarem un  Pla  Director  per  a  la  Gestió  i
Manteniment de l’arbrat de la ciutat. A través d’aquesta acció s’inclourà la planificació de la
replantada dels prop de 1000 arbres que es van eliminar durant els darrers anys, amb costos i
periodificació de la replantada durant 2016, 2017, 2018 i 2019.”

En  conseqüència,  el  grup  municipal  d’ERC-Moviment  d’Esquerres,  formula  la  següent
pregunta: 

- Quants arbres, del prop d’un miler eliminats aquests anys, s’han replantat de nou aquest
2016?

- Quin és el calendari de replantació inclòs al Pla Director per a la Gestió i Manteniment de
l’Arbrat? Quants arbres es replantaran cada any?”
 

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

representació de l’Associació de Veïns Mataró Centre, per fer públiques dues demandes:

- Que es replantin el arbres a la via pública que han anant desapareixent de forma lenta

però constant.  Al  juny se’ns  va assegurar  que hi  havia  un pla  per  replantar  1.000

arbres i de moment no veiem que es replantin.
- Fa 9 anys es va proposar a l’ajuntament pactar amb els propietaris de solars buits la

seva utilització temporal per estacionament la meitat de pagament i l’altre meitat lliure i

així  es  podrien  utilitzar  terrenys  abandonats  sense  perjudici,  per  la  propietat  per

construir quan li vagi bé. Aquesta mesura no costarà diners i descongestionaria.

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

contestant a la pregunta, reitera el ferm compromís de replantar, durant els propers anys,

1.089 arbres que no s’han reposat per motius econòmics.  En el 2016 no hi  havia partida

pressupostaria pel replantament però hem projectat un pla director per donar resposta que es

presentarà abans s’acabi l’any. S’ha demanat diners a la Diputació i hem aconseguit 400.000

euros per a poder replantar entre el 2017 al 2019 els 1.089 arbres i cuidar la resta de 25.000

que tenim a la ciutat.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS,  diu que la voluntat i la

constància la valorem, però la realitat és que no s’ha plantat cap arbre aquest any.

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

replica que no és pot replantar sinó hi ha pressupost, per això, varem demanar a la Diputació

els diners per fer-ho, dels quals rebrem 400.00 euros per destinar-los a la replantació.

17   -

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

DE  CATALUNYA  PER  QUÈ  S’INTRODUEIXI  UNA  SENYALITZACIÓ

ESPECIAL A AQUELLS PASSOS DE VIANANTS MÉS PERILLOSOS A

LA NOSTRA CIUTAT.

El  senyor  José Luis  Calzada,  regidor  del  grup municipal  del  Partit  Popular  de Catalunya,

presenta el prec següent:

“Atès  que  el  passat  mes  de  febrer  varem  presentar  una  Proposta  de  Resolució  al  Ple
Municipal que va ser aprovada per unanimitat de tots els Grups Municipals sobre estudiar
quins  són  els  passos  de  vianants  més  problemàtics  de  la  nostra  ciutat  i  sobre  mesures
encaminades a millorar la seva seguretat i  que a dia d’avui desconeixem en quin estat es
troba aquest estudi i si ni tan sols s’ha iniciat.

Atès que ens consta que reduir els atropellaments de vianants a la via pública és un objectiu
compartit per tots els Grups Municipals i el Govern Municipal.

Atès que com es recollia a Proposta de Resolució que acabem de mencionar més del 60%
dels atropellaments es produeixen quan els vianants creuen precisament per les zones que,
teòricament, haurien d’ésser més segures per fer-ho.

Atès  que  ciutats  de  la  resta  d’Espanya  com ara  Murcia,  Fuenlabrada  o  més  recentment
Talavera de la  Reina han introduït  senyalitzacions  especials  per advertir  sobre el  perill  de
travessar la via pública a la vegada que es fa us dels dispositius de telefonia mòbil. 

Atès que associacions com Ponle Freno que treballen per millorar i disminuir els accidents de
trànsit adverteixen sobre la perillositat de l’ús d’aquests dispositius a la vegada que es camina
pel carrer creuant la via pública.

 És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mataró el
següent Prec:
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- El servei de Gestió de la Via Pública senyalitzarà els passos de vianants més conflictius de la
ciutat pel que fa a atropellaments a vianants amb elements que adverteixin als vianants de la
perillositat de creuar sense l’atenció necessària per que es fa us de la telefonia mòbil o de les
xarxes socials a la mateixa vegada.”

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

accepta el prec perquè ja és un compromís del govern millorar els índexs de seguretat viaria i

estem treballant sobre els punts que ha dit. Properament aportarem una proposta abans de

finalitzar l’any.

18   -

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  L’ESTAT  HIGIÈNIC  QUE

PRESENTA  EL  CARRER  JOSEP  CALVET  SITUAT  AL  POLÍGON

INDUSTRIAL PLA D’EN BOET.

La senyora  Maria  José González,  regidora  del  grup municipal  de Ciutadans-Partido  de la

Ciudadanía,  presenta la pregunta següent:

“S’observa  que  el  carrer  Joan  Calvet,  on  acostumen  a  haver-hi  camions  estacionats,
concretament des del  creuament  amb Via Sèrgia fins a la bifurcació amb el  carrer  Puig i
Pidemunt presenta un estat deficient d’higiene amb la presencia de residus (cartró, plàstic,
paper,  ferro,  gomes...),  rates  i  olor  d’orina  fort.  També hi  ha  poques  papereres,  petites  i
algunes estan trencades. En conseqüència, es crea un problema medi ambiental i una imatge
inadequada del polígon i la ciutat. 

Creiem que l’estat  dels  polígons  de  Mataró  és  molt  important  per  l’afluència  d’operadors
logístics, empresaris, comercials i altres persones relacionades amb la feina que acudeixen
sovint, i per tant han de presentar bones condicions d’higiene i neteja. Una persona que vingui
al polígon i vegi aquesta deixadesa, entenem que no escollirà Mataró per crear una sucursal o
una altre empresa.

Per els motius exposat, aquesta Regidora pregunta a l’equip de Govern: 

1.-Amb quina freqüència es realitzen les tasques de neteja en aquesta zona? 

2.-Quin tipus de neteja es dur a terme? I amb quina maquinària? 
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3.-Quines  verificacions  es  realitzen  del  pla  de  neteja  establert  i  quin  seguiment  dur
l’ajuntament? “

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

replica que la freqüència de neteja d’aquest espai és d’un promig de dues vegades a l’any i es

recull principalment papers, plàstics, envasos voluminosos, matalassos, mobles, draps, restes

orgàniques, ampolles amb orins, defecacions humanes, etc. Tot això es retira manualment

embossat en bosses de plàstic i  es transporten a la planta per cremar en camió de caixa

oberta. Un cop feta la neteja es desbrossa el talús amb desbrossadores manuals. La neteja

està planificada dins el pla de manteniment del solar municipal. La neteja es va fer al març i

es tornarà a fer al octubre amb una durada prevista de 15 dies. El seguiment de l’estat del

talús el fem els jardiners. Considero inadmissible com està la zona i som conscients que per

molt  que invertim sinó augmenta el  civisme no aconseguirem millorar  la  zona. Hi  ha una

empresa de logística visitada per molts camioners els quals van abocant  tota la brossa que

els he enumerat. Hem parlat amb l’empresa per fer-la responsable i que adapti mesures com

ara col·locació de papereres i llocs habilitats per fer les necessitats i menjar. 

La senyora  Maria José González,  regidora del  grup municipal  de Ciutadans-Partido de la

Ciudadanía, agraeix les mesures. Sinó funcionen les mesures es podria netejar més de dues

vegades l’any. En quant  a les zones habilitades és bona idea per evitar el  llançament  de

brossa. Agraeixo les mesures presses.

19

 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA

PER  CATALUNYA  VERDS-ESQUERRA  UNIDA  I  ALTERNATIVA

REFERENT A LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL A LA GENERALITAT DE

CATALUNYA SOBRE LA CONCESSIÓ A AIGÜES TER LLOBREGAT.
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El senyor Esteve Martínez,  portaveu del grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“El Ple Municipal d’aquest ajuntament va aprovar, el 4 d’octubre de 2012, una proposta de
resolució on constaven textualment aquests acords: 

Primer.- Instar al Govern Municipal de l’Ajuntament de Mataró que l’acord amb els arguments
exposats  i  per  tal  de  defensar  els  interessos  patrimonials  d’aquest  ajuntament,  iniciï  un
REQUERIMENT PREVI efectuat d’acord amb l’article 44 del TRLCDP procedeixi a revocar
l’anunci de licitació publicat al DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 03.08.2012 i al BOE
del 04.08.2012. 

Segon.-Requeriment al Govern de la Generalitat que no incorpori els béns i drets propietat de
l’Ajuntament de Mataró, o bé pagats per aquest. 

Tercer.- Que l’acord amb els arguments exposats, l’Ajuntament de Mataró procedeixi a exercir
totes aquelles accions necessàries per a defensar els seus drets i béns que es volen incloure
en la concessió dels serveis actuals d’ATLL, de conformitat amb el previst en els articles 209 i
2011 del Text refós de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, així
com  en  l’article  93  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  que  aprova  el  Reglament  del
patrimoni dels ens locals de Catalunya.  

Quart.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya al Consell d’Administració d‘ATLL, al conjunt de grups parlamentaris al Parlament
de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida.”

El 9 de novembre de 2012, l’Alcalde va presentar el requeriment en defensa dels drets i béns
municipals  que  es  volien  incloure  en  la  concessió  dels  serveis  actuals  d’Aigües  del  Ter
Llobregat (ATLL) (dipòsit de la ronda Rocablanca, punt d’abastament 82- Cota 100). 

El 27 de febrer de 2013,  la Generalitat  va notificar la resolució del Conseller  de Territori  i
Sostenibilitat al respecte, denegant el requeriment efectuat pe nostre ajuntament. 

El grup municipal ICV-EUiA ja va realitzar un prec en un ple d’aquest Ajuntament demanant:
“Que l’Ajuntament  de Mataró  demani  a  la  companyia  Aigües  de Mataró  S.A.,  als  serveis
tècnics municipals i  al  departament ‘intervenció de l’ajuntament que efectuïn una valoració
actualitzada dels actius 

de  l’Ajuntament  de  Mataró  i  Aigües  de  Mataró  S.A.  que  estan  adscrits  al  perímetre
concessional d’Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), per tal de fer una valoració dels béns que són
de  la  ciutat  de  Mataró  i  que  estan  inclosos  en  la  relació  d’actius  que  la  Generalitat  de
Catalunya  ha  cedit  (com  a  actius)  a  l’empresa  concessionària  (Acciona),  una  concessió
suspesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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Que l’Ajuntament efectuï una reclamació patrimonial a la Generalitat de Catalunya de la part
proporcional del cànon cobrat –tant en primera entrega com en cànon diferit per la concessió
d’ATLL que ara cobra la Generalitat de Catalunya. Aquesta reclamació s’hauria de fer en base
a la  valoració dels  actius que s’efectuï en virtut  del  que es demana al  punt  anterior, i  no
esperar a la valoració que faci la pròpia Generalitat.” 

Per tot l’exposat, aquest grup municipal fa les següents preguntes al govern:

1) El Govern municipal pot informar-nos de quina és la situació actual de la reclamació?

2) En cas que la Generalitat o no ens hagi respost o hagi respost denegant la nostra
reclamació, quines accions pensa dur a terme el govern municipal?”

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

Habitatge, diu que s’ha fet tota la tramitació del procediment i estem a l’espera que el Tribunal

Superior de Justícia dicti sentència. No s’espera que hagi sentència fins a finals del 2017 o

principis del 2018. La Generalitat va denegar la reclamació administrativa i varem interposar el

recurs contenciós administratiu. Si no ens donessin la raó en la via judicial, els serveis jurídics

estudiaran les possibilitats que hi ha de recórrer la sentència.

20   -

PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’INICIATIVA  PER

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL QUE

S’HOMOLOGUIN  LES  CONDICIONS  LABORALS  DELS

TREBALLADORS I TREBALLADORES D’EMPRESES MUNICIPALS.

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:
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“En aquestes darreres legislatures el govern de la ciutat, pel que fa al seu personal i a les
polítiques  de  recursos  humans,  ha  pres  un  seguit  de  decisions  tendents  a  igualar  les
condicions laborals dels seus empleats. Això es desprèn de tots els estudis de llocs de treball,
en que ha primat el contingut i característiques de cada lloc de treball, amb independència de
quin era el règim de relació, funcionarial o laboral. 

Els sindicats que representen els treballadors i treballadores municipals, mitjançant els seus
òrgans de representació, de sempre, han tingut clar aquella vella màxima de a “igual treball,
igual salari”, sense perjudici de que uns eren funcionaris i altres en règim laboral, o fins i tot,
durant molts anys, pertanyien a “empreses” diferents (els antics patronats i instituts).  

Hi  ha  però,  segons  el  nostre  entendre,  un  oblit  important  i  que  ha  provocat,  i  provoca,
situacions de tracte discriminatori. Els treballadors i treballadores de les empreses municipals
han rebut, en situacions d’aplicació de mesures de contenció pressupostària, el mateix tracte
que els que tenien una relació contractual amb l’Ajuntament de Mataró. I això s’ha fet sense
tenir en compte la cobertura de les seves condicions laborals. Cal assenyalar que la cobertura
de la negociació col·lectiva pròpia de l’Ajuntament de Mataró no arriba a aquests col·lectius de
les empreses municipals.

A aquesta situació cal posar-hi solució i continuar amb les polítiques de recursos humans que
caminen cap a igualar i homologar les condicions laborals de tots els col·lectius que treballen
per l’Ajuntament.

Per tot això li demanem al govern municipal:

1) que  des  del  Departament  de  Recursos  Humans,  amb  la  col·laboració  de  les
diferents direccions de les empreses municipals, es comencin els treballs d’estudi
de la cobertura de condicions  laborals de les diferents empreses municipals i es
facin les propostes pertinents per arribar a l’equiparació de les mateixes.

2) obrir  un  període  de  negociacions  amb  les  respectives  representacions  dels
treballadors i treballadores de les empreses municipals, per tal d’arribar a acords
que facin possible la plena homologació de les condicions laborals del conjunt de
treballadors i treballadores municipals.”

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  diu  que  estudiaran  la

proposta. Aquest prec va en la línea del que s’està fent des de recursos humans i amb la

col·laboració dels sindicats ho estudiarem.

21   -
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PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE  CATALUNYA-MOVIMENT  D’ESQUERRES  SOBRE

LA  NOVA  UBICACIÓ  PER  L’ENTITAT  AGIM  (ASSOCIACIÓ  GRUP

INTEGRADOR DE MINUSVÀLIDS DE MATARÓ I MARESME).

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

següent:

“AGIM és una entitat que dóna suport personalitzat i grupal a totes aquelles persones que han
patit ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques. Té l’objectiu d’oferir serveis
que  cobreixin  les  necessitats  detectades  de  les  persones  amb  diversitat  funcional, per  a
promoure l’autonomia personal  i  la  vida independent,  especialment  en l’àmbit  de la  salut,
personal i social.

Des de l’entitat s’ofereixen serveis i activitats terapèutiques, lúdiques, formatives i esportives,
així com informació i orientació, suport psicològic i servei de transport adaptat. També impulsa
activitats de sensibilització, xerrades informatives i actes solidaris.

Durant els 40 anys d’existència entre l’antiga GIMM (Grup Invàlids de Mataró i Maresme) i
l’actual AGIM (Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme), l’entitat s’ha
convertit en un referent a la comarca del Maresme, rebent persones derivades d’institucions
com l’Hospital de Mataró i l’Institut Guttmann de Barcelona i col·laborant amb la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Hospital de la Vall de Hebron.

El constant increment d’activitat i el creixement en nombre d’associats fa que des de fa temps,
les instal·lacions actuals s’hagin quedat petites i poc operatives per a la seva funció.

Per tal de facilitar que l’AGIM pugui continuar donant un servei de qualitat, el govern municipal
va plantejar la possibilitat d’oferir a l’AGIM una nova ubicació a La Boixa.

Donat  que  aquestes  noves  instal·lacions  no  han  estat  encara  cedides  a  l’AGIM,  el  grup
municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formula la següent pregunta: 

-   Quin és l’estat actual de les converses amb l’AGIM per a la cessió d’aquest nou espai?
-   S’ha  produït  un  retard  sobre  la  previsió  d’entrega.  Quin  és  el  motiu  que  dificulta  les
gestions? “

 

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

Social d’Habitatge, respon que el local de l’AGIM és un greuge que es té amb aquesta entitat i

estem intentant donar solució en mesura de les nostres possibilitats. Recordo la problemàtica
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que tenim amb els locals i que tenim algunes alternatives però s’han rebutjat per inhabilitat de

l’espai o per manca de recursos de l’entitat per condicionar-la. Hem fet reunions amb l’entitat

per valorar possibles ubicacions, durant el 2016 s’han visitat locals de la Llàntia a sobre del

CAP, local que té un bon nivell de condicionament i accessibilitat, i a més per revifar el CAP

que estava en hores baixes. Vam fer gestions encaminades a veure com es podrien cedir els

espais.  Comencem les negociacions però al  juliol  canvien els interlocutors per jubilació;  a

partir de llavors s’alenteixen les negociacions. Quan es consulta el motiu s’al·ludeix a motius

administratius y de gestió interna. Seguim treballant per desencallar el procés.

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

cosa comptin amb ells.

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

Social d’Habitatge, agraeix públicament la seva ajuda.

22   -  

PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MOVIMENT  D’ESQUERRES  PER

ACONSEGUIR LA INCORPORACIÓ AL CONSELL RECTOR DEL CSDM

DE TREBALLADORS I USUARIS. 

 

El  senyor  Francesc  Teixidó,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  presenta  el  prec

següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un dels temes que més ens ha ocupat i preocupat durant aquests darrers temps ha estat la
situació  del  CSdM,  els  seus  greus  problemes  de  finançament  i  les  dificultats  operatives
(necessitat  de  renovació  dels  equips  obsolets,  manca  d’espai  i  esgotament  general  del
personal mèdic i administratiu).
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El  CSdM  disposa  d’un  Consell  Rector,  que  efectua  funcions  equiparables  a  un  Consell
d’Administració, i que disposa de representació de la Generalitat de Catalunya (majoritària)
(CatSalut) i de l’Ajuntament de Mataró.

Com  en  molts  altres  Consells  d’Administració,  on  els  treballadors  i  de  vegades  també
representacions dels usuaris hi tenen participació, també en el Consell Rector els treballadors
i  usuaris  del  CSdM  hi  voldrien  disposar  d’algun  representant  en  aquests  moments  tan
complexos,  encara que aquesta representació fos, provisionalment, en qualitat d’observadors.

Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents
acords:

Primer. En col·laboració amb la representació dels treballadors i dels usuaris, l’Ajuntament de
Mataró plantejarà a la Generalitat de Catalunya la conveniència d’incorporar al Consell Rector
del CSdM de Mataró, una representació estable de treballadors i usuaris, estudiant fórmules
com la incorporació provisional com a observadors.”

El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,

respon  que  tenen  interès  en  que  participin  tots  els  elements  implicats.  Cal  enfortir  la

participació comunitària en la gestió i s’ha d’incloure no només el consorci sociosanitàri del

Maresme sinó també a l’Institut Català de la Salut. Accepto el prec i passarem la petició al

Departament de Salut. Ja que afecta al conjunt de consorcis sanitaris de Catalunya.

23  -  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MOVIMENT

D’ESQUERRES SOBRE L’ESTAT DEL PROJECTE DE LA CASA DE LA

CULTURA POPULAR.

La  senyora  Anna  Salicrú,  regidora  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,  presenta  la  pregunta

següent:

“El ple del mes de juliol de l’any 2014, aprovava l’avantprojecte la Casa de la Cultura Popular
pendent de ser ubicada a la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt després del procés
de reconstrucció i rehabilitació de la mateixa.

El projecte es va gestar després d’un acord entre els grups de CiU i de la CUP el març de
l’any anterior, i l’avantprojecte es va aprovar al ple amb els vots a favor d’aquestes formacions,
amb les abstencions del PSC, del PP i d’ICV, i els vots en contra de PxC i del regidor no
adscrit.
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La Casa de la Cultura Popular s’ha de destinar a l’exposició, divulgació, promoció i creixement
del patrimoni cultural de la ciutat, en especial de les comparses i elements del Seguici Festiu
de la Festa Major de Les Santes, de la mateixa manera que es fa en moltes “Cases de la
Festa” del nostre país, una iniciativa que des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres,
compartim.

Més de 2 anys després, l’única cosa que sabem del projecte és el que diu al cartell situat al
solar de la cantonada del carrer Tetuán amb el carrer Biada: “Estem treballant per construir la
Casa  de  la  Cultura  Popular.  Rehabilitant  la  fàbrica  de  Can  Fàbregas  i  de  Caralt.  Obra
finançada amb fons de “El Corte Inglés”.  Fase 1. Enderroc de les edificacions situades al
carrer de Tetuán 1-5 del Projecte d’urbanització de la UA-87 “Entorn Biada”.

Aquests enderrocs ens consta que es van fer la primavera del 2015, just l’any en què, abans
de Les Santes, i en virtut de l’acord entre el govern de CiU i la CUP, s’havia d’inaugurar la
Casa de la Cultura Popular.

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres preguntem:

-    En quina fase es troba el projecte de la Casa de la Cultura Popular?
-   Entenent que els fons de “El Corte Inglés” no han arribat, s’estan buscant altres fons per a

tirar-lo endavant? Quina és l’estimació del cost total del projecte?
-   Es preveu algun lloc alternatiu per acollir la Casa de la Cultura Popular si per una qüestió

econòmica no es pot reconstruir i rehabilitar la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt
a la cantonada esmentada?

-   En quina situació es troba l’acord amb la plataforma Salvem Can Fàbregas?”

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

Habitatge, respon que es van encarregar els projectes tècnics per reconstruir la seu i construir

la casa de la cultura popular. Es va valorar el projecte al setembre i s’han enviat als serveis

tècnics de PUMSA per a que validin la seva viabilitat. El cost del projecte és aproximadament

de 5 milions d’euros. La obligació com a govern és respectar els acords del ple i sinó es pot

fer, ho tornarem a replantejar.

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que entén que si els

projectes s’han presentat  al  juliol  i  s’havia  d’inaugurar  en el  2015 anem tard.  No se d’on

traurem 5 milions d’euros si el tema del Corte Inglés continua encallat. Demano que ens digui

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

Habitatge, respon que en març del 2013 es va prendre per unanimitat uns acords per eliminar

tots els obstacles perquè el Corte Inglés vingués a Mataró ja que com a ciutat ens interessa

que un operador comercial exerceixi de locomotora de l’eix. És prioritat del govern reconstruir

la nau i fer la casa de la cultura i és cert que una part per escriptura l’assumeix el Corte Inglés

però no tota, són molts diners i actualment l’ajuntament no té aquests recursos, quan tinguem

els informes validats valorarem les despeses i parlarem del calendari.

24  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  SOBRE  LES  OBRES  DE

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CASAL DE JOVES.

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

presenta la pregunta següent:

“A finals d’octubre de 2015 es van presentar, en comissió informativa, els plecs de clàusules
per licitar unes obres, finançades amb fons de la Diputació de Barcelona, per al cobriment de
les pistes poliesportives exterior del pavelló Eusebi Millan i del Casal de Joves.

L’obra del Casal de Joves es va pressupostar per un import màxim de 424.914,49 euros i ha
de servir  per adequar  aquest  equipament  per a ús dels  equips esportiu (principalment  de
bàsquet).  Entre les millores anunciades,  a més del cobriment,  hi  ha un accés directe a la
Ronda Alfons X i l’aforament per a 600 persones. 

Les obres de la pista del Casal de Joves van començar el juny de 2016, i el termini d’execució
estimat era de sis mesos. Però serà molt difícil  que l’empresa Arcadi Pla SL compleixi  els
terminis establerts, ja que durant bona part de l’estiu les obres han estat aturades. 

Tenint en compte el trasbals que aquestes obres ocasionen en l’organització i  el  calendari
dels equips i usuaris habituals d’aquestes instal·lacions, des del Grup Municipal de la CUP
preguntem el següent:

- Quina és la situació de les obres de la pista del Casal de Joves?
- Quin és calendari real d’execució real de l’obra del Casal de Joves?
- Quin suport ha donat i pensa donar la regidoria d’esports als equips usuaris de la pista

del Casal de Joves, per compensar el desajust en el calendari d’obres?”
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,

diu  que les  dades són certes.  Que estava previst  informar  sobre  el  tema en la  comissió

informativa del 2 de novembre. A finals del mes de juliol l’empresa Arcadi Pla va demanar

rescindir  les  obres  per  problemes  econòmics,  l’ajuntament  li  va  recalcar  que  tindria

penalitzacions pels seus incompliments de contracte i que hauria de presentar la renúncia. A

finals  d’agost  l’empresa  constructora  va rectificar  i  va  dir  que  no  renunciava.  A finals  de

setembre  continuen  les  obres  però  fent  les  cates  pertinents  hem detectat  que el  mur  de

tancament del recinte no té armat per suportar les cargues horitzontals que provoquen les

terres.  No  podem  continuar  després  d’haver  detectat  aquest  fet  sobrevingut  i  s’haurà  de

modificar el projecte, per tant, condicionarà al desenvolupament normal de les obres. No tenim

un calendari definitiu però en 10 dies es podrà fixar el termini definitiu de les obres i es podrà

acabar el projecte tal i com es va licitar.

El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports,  exposa que s’han reunit amb la Unió

Esportiva Mataró per proporcionar espais per entrenar en centres educatius de la ciutat que

cobreixen les necessitats del club.

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

les  explicacions.  Estem davant  una  situació  inesperada  i  que  el  projecte  tècnic  no  havia

previst i deixa enlaire tota la programació esportiva de tot el curs. És una situació irregular per

les famílies i els esportistes.

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

replica  que  quan  un  inicia  una  obra  poden  haver  imprevistos  sobrevinguts  i  totes  les

explicacions tècniques les farem a la comissió informativa per a que no quedi cap dubte.
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El  senyor  Josep  Maria  Font,  regidor  delegat  d’Esports,  diu  que  les  relacions  amb  l’Unió

Esportiva Mataró són molt bones.

25  - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  PER  INSTAL·LAR  JOCS

ADAPTATS A LES PLACES DEL BARRI DE CAMÍ DE LA SERRA.

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

presenta el prec següent:

“El  barri  de  Camí  de  la  Serra  és  un  barri  relativament  nou   però  amb  una  manca
d’equipaments i  de places i espais de jocs evident per la gent que hi viu.
A la manca de places i espais infantils,  s’hi afegeix també, la manca de jocs adaptats als
infants amb diversitat  funcional.

Enguany, ha començat una campanya “potent” tant des del mateixos nens i nenes del barri,
com des de l’AAVV per demanar “ que els parcs del barri estiguin adaptats als nens i nenes
que tenen dificultats per moure’s”  tal i com demanen els mateixos infants, en  l’ escrit que  van
publicar aquest juliol, al programa de festes del barri.

Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP preguem el següent:

-  Que  es  col·loquin  gronxadors  i  jocs  adaptats  pels   nens  i  nenes  amb diversitat
funcional al barri, al llarg d’aquest curs escolar.”

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

diu que accepta el prec de bon gust. Som conscients de la demanda ja que ens hem reunit

amb diverses famílies  que tenen aquesta  problemàtica.  Hi  ha dues nenes de 4  i  6  anys

diagnosticades d’AM, una atròfia muscular espinal neurodegenerativa que provoca pèrdua de

força muscular. Aquestes nenes van en cadira de rodes. Des de l’ajuntament farem un macro

concert i intentarem millorar la qualitat de vida i tenir uns gronxadors adaptats per ells. Ja hem

encarregat aquest gronxador amb una cadira adaptada i arnes especial i s’instal·larà en les

properes setmanes. També volem millorar l’accessibilitat a totes les àrees de jocs de la ciutat.
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Estem col·laborant amb l’AGIM per localitzar les famílies amb necessitats especials i localitzar

els parcs infantils que hi ha a prop de casa per fer-los accessibles.

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

agraeix la resposta. M’agradaria que es fes arribar una resposta als nens de l’escola Maria

Mercè Marçal per tal d’apropar el que es fa al ple a la ciutadania.

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

diu que de part de tots els regidors que es farà arribar la bona notícia a tots als que han ajudat

per a que sigui així.

26   -  PREGUNTA QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  DEL

PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  L’ENTRADA  EN

FUNCIONAMENT  DE  LA  COMISSIÓ  SOBRE  OCUPACIONS  DE

VIVENDES A LA NOSTRA CIUTAT.

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

presenta la pregunta següent:

“Atès que ja ha passat un temps més que prudencial per donar compliment a l’acord de Ple de
reorientar  l’antiga comissió municipal  sobre vivendes sobre ocupades,  pisos pasteres, que
havia  quedat  inactiva  i  reorientar-la  cap  a  la  problemàtica  de  les  ocupacions  il·legals  de
vivendes.

Atès que aquesta el problema de les ocupacions il·legals de vivendes ens ocupa i preocupa a
tots i totes i que és una constant font de problemes i molèsties no ja tan sols pels propietaris si
no també pels veïns i comunitats de veïns on hi ha vivendes ocupades.

Atès que cal  una política  integral  i  amb l’  implicació  de diferents  agents,  jutges,  policies,
serveis socials, comunitats de propietaris i els propis propietaris.
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Atès que tots som coneixedors de l’existència d’ocupacions que no tenen a veure amb la
necessitat real i legítima de les persones a gaudir d’una vivenda digna i sí amb l’actuació de
grups que es comporten com a autèntiques màfies.

És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Mataró el
següent Prec:

-Per què no s’ha posat en marxa encara la Comissió Municipals sobre Ocupacions tal i com es
va aprovar ja fa mesos al Ple Municipal?

-Té intenció, o no, el Govern Municipal de posar en marxa aquesta Comissió en un temps
raonable de temps? “

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

diu que sí, confirma el compromís de donar suport als veïns amb les ocupacions que s’estan

produint. Al mes d’octubre es constituirà la comissió per coordinar les actuacions que s’estan

fent  i  per  fer  un  seguiment  dels  habitatges  ocupats  i  donar  suport  als  propietaris  dels

habitatges. Si no hem fet abans la comissió és per donar-li un marc adequat per poder garantir

l’eficàcia dels seus treballs. Dins d’aquest marc s’ha aprovat l’ordenança de pisos buits que es

troba en un procés d’al·legacions. La comissió es crearà abans d’acabar l’any i durant aquests

mesos l’ajuntament ha estat treballant per poder solucionar aquesta problemàtica que afecta a

moltes comunitats de veïns.

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

diu que ja sap el que s’ha fet. La pregunta és perquè no s’ha fet abans ni s’ha involucrat a la

resta de grups. Molts dels que estem aquí ens portem la sensació de que tot està previst i fet

però ja fa molts mesos que es va aprovar això i hi ha molta fent que ho està passant molt

malament. Quan busquin complicitat potser serà tard.

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

entén perfectament el problema; em penjaré les medalles quan les accions realment funcionin.

Portem escassament un any i no volem fer actuacions de maquillatge sinó efectives i hem

trigat per poder-la emmarcar dins la legalitat i així tenir èxit en les nostres actuacions.
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27  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA

PER CATALUNYA PER REVISAR EL CONTRACTE DE LA RECOLLIDA

DE RESIDUS I  NETEJA VIÀRIA QUE TÉ ADJUDICAT FOMENTO DE

CONTRATAS I CONSTRUCCIONES (FCC).

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

el prec següent:

“La neteja dels nostres carrers i la recollida de residus és quelcom molt important per tots els
ciutadans. Una de les coses que fa lletja una ciutat i els seus barris, és que estigui bruta.
Les  queixes  que  ens  arriben  per  trobar-se  contenidors  plens,  brossa  al  voltant  dels
contenidors, mobles al mig de la vorera durant més de 4 dies, mal olor dels contenidors, inclús
en alguns casos la mala ubicació d'ells segueix en augment mes darrere mes.

Entenem que hi  ha alguns aspectes que són més difícils  de fer  front,  com són els hàbits
d'algunes persones, però després hi ha la gestió que s'ha li dóna en aquest servei públic i com
el porten a terme.

El  contracte de recollida  de residus i  neteja  viària,  és dels  contractes més importants del
nostre Ajuntament adjudicats a una empresa externa.

Arran de tot el procés participatiu que es va viure tot just finalitzant la legislatura passada,
quelcom que creiem que va ser més una estratègia de màrqueting del govern municipal que
altra cosa... aquest procés era per saber quines eren les màximes preocupacions i queixes
dels ciutadans en l'àmbit de neteja i així poder incorporar en el nou plec de condicions per a la
nova contracta de la neteja viària i recollida de residus que finalment va ser adjudicat de nou a
Fomento de Contratas i Construciones (FCC).

No dubtem que alguns dels canvis estiguin donant els seus fruits, però no és el que perceben
part dels mataronins. Atès que la major part de queixes que hi havia en el seu dia, i per tant
que  van  aflorar  en  el  procés  de  participació,  segueixen,  i  algunes  d'elles  van  creixent.

Això ens fa reflexionar sobre diverses qüestions, però sobretot en posar en dubte en com es
garanteix que FCC compleixi amb les condicions del contracte.

En el mateix prec adjuntem unes quantes imatges de les queixes rebudes.

És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) demanem els
següents precs:
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1.- El Govern Municipal revisarà el contracte de la recollida de residus i neteja viària que té
adjudicat a  Fomento de  Contratas i  Construcciones (FCC) per poder garantir les demandes
ciutadanes i si és necessari el modificarà. “

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

diu  que accepta  parcialment  el  prec  al  estar  relacionat  amb el  compromís  del  govern  de

millorar la neteja de la ciutat, tant d’ introduir millores al contracte de neteja, com conscienciar

a la ciutadania per a la seva col·laboració en el manteniment de la neteja de ciutat. Hem portat

a aprovar una sèrie de mesures per modificar  el  pressupost que inclou un increment dels

recursos en el contracte de neteja. Les millores es centren en intentar donar resposta a les

incidències, com ara la modificació d’horaris de recollida de tarda per millorar els problemes

de trànsit i els olors. Destacar la incorporació de brigades d’acció ràpida per poder atendre

incidència de la via pública a nivell de neteja. Augmentarem la freqüència de recollida de la

brossa orgànica entre els mesos de maig a octubre, passarem de recollir cada tres dies a

recollir en dies alterns. També millorarem la neteja de les platges. Som conscients que em de

vetllar per a que FCC compleixi les condicions del contracte. Així, dins el marc de control hem

detectat incidències en la prestació del servei per part de Fomento i això ha derivat amb la

penalització al concessionari, tal i com recull el plec de condicions del contracte. També estem

preparant  un  programa  de  conscienciació  ciutadana  per  implicar  als  mataronins  en  la

necessitat de col·laborar amb la millora de gestió de residus i evitar comportaments incívics.

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

espera que l’ajuntament vetlli per a que totes aquetes mesures es compleixin.

Finalment, essent les 00:05 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 EL SECRETARI GENERAL
David Bote Paz Manuel Monfort Pastor
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