
 1 

ACTA NÚM. 05/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 7 D’ABRIL DE 2016. 
======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set d’abril de dos mil 

setze, essent les 19,10h de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President, 

 
Hi concorren els Senyors: 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
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 PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MONICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
 

No assisteix a la sessió 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 
2507/2016 de 4 d'abril 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 d’abril 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 7 d’abril 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 les Actes de les sessions: extraordinària de 16-2-2016 i 

ordinària de 3-3-2016.  
 
2 Presa de possessió de la Sra. Maria José González Sánchez com a nova 

regidora de l'Ajuntament de Mataró. 
 
 
3  DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
3.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal VOLEMataró de rebuig al nou 
model universitari de graus anomenat “3+2”.  

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

de data 4-4-2016, sobre refugiats. 
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3.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 4-4-2016, presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa  per 
rebutjar el feixisme i reivindicar la Memòria Democràtica.  

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

de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES de suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i 
de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0,7% de l’IRPF. 

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

de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
de condemna i solidaritat pels atemptats a Bruseles. 

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

de data 4-4-2016, presentada per tots els grups municipals amb  motiu de 
l’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia per la renovació del 
compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi 
climàtic cap el 2030. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
4 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1998/2016 de 14 de març, canvi 

representant del grup municipal de C’s a la Mesa de Contractació. 
 
5 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 2459/2016 d’1 d’abril, de modificació 

retribució regidor de la Corporació 
 
6 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s al Consell 

d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.  
 
7 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s a la Fundació Privada 

Unió de Cooperadors. 
  
8 Aprovació canvi representant del grup municipal de C’s a les Comissions 

Informatives Municipals.  
 
9 Aprovació delegacions de competències a la Junta de Govern Local. 
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
10 Creació de la Comissió Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència. 
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 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
11 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1616/2016 de 29 de febrer, d’aprovació 

de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2015 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
 12 Ratificar el Decret d’Alcaldia 2278/2016 de 23 de març, pel qual s’acorda la 

pròrroga del contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei públic 
de recollida i acollida d’animals domèstics (exp. 169/2009) 

 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 Urbanisme 
 
13 Aprovació inicial segona del Reglament del registre de sol•licitants d’habitatge 

amb protecció oficial de Mataró. 
 
14 Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de la masia Can Carandini 
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 15 Ratificar el Decret d’Alcaldia 1896/2016 de 10 de març d’aprovació del conveni 

de col•laboració entre la Direcció de Cultura, la Direcció de Promoció 
Econòmica, la Comissió de Setmana Santa de Mataró i Armats de Mataró per 
l’organització dels actes de la Setmana Santa 2016.  

 
16 Ratificar el Decret d’Alcaldia 1898/2016 de 10 de març d’aprovació del conveni 

de col•laboració entre l’ajuntament de Mataró i el Foment Mataroní.  
 
17 Ratificar el Decret d’Alcaldia 2091/2016 de 16 de març d’aprovació del conveni 

de col•laboració entre l’ajuntament de Mataró i la Volta Ciclista a Catalunya. 
 
  
 Direcció De Cultura 
 
18 Nomenament representant del grup municipal del Partit Popular com a vocal 

suplent a la Comissió del Nomenclàtor de Mataró.  
 
19 Inclusió i modificació de vials al nomenclàtor de la ciutat. 
 
20 Modificació estatuts Consorci Transversal. 
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 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana 

de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa a la municipalització dels serveis 
públics. 

 
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal VOLEMataró sobre la 

situació actual de Síria i la retirada de la bandera europea a l’Ajuntament. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les infraccions d’aparcament a determinades zones de la nostra ciutat. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les entitats que formen part del Consell d’Igualtat d’Oportunitats homes-dones de 
Mataró. 

  
25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres sobre l’estat de les instal•lacions on es realitzaven 
exàmens teòrics de conduir, i els seus voltants.  

 
26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

Moviment d’Esquerres sobre la retribució per objectius trimestral del contracte de 
la neteja. 

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

sobre el Port de Mataró. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per 

donar suport i informar als centres educatius i les famílies que vulguin exercir la 
insubmissió a les proves de diagnòstic de 3r i 6è de Primària.  

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

sobre l’idioma de les instruccions dels desfibril•ladors externs automàtics 
DEA’s.que es compraran dintre el projecte anomenat “Mataró ciutat cardio 
protegida”. 

 
30 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 

Unida i Alternativa per tal que el govern municipal manifesti el seu rebuig a la 
realització de les proves previstes a tots els escolars de 3r i 6+e de primària pel 
present mes d’abril i una vegada més el seu rebuig a la LOMCE. 

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

MES sobre l’enquesta de qualitat del Mataró Bus. 
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32 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’Accessibilitat 
Universal Municipal. 

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

demanant que s’iniciï contactes amb les institucions de Sligo (Irlanda). 
 
34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES relativa a la creació d’una Comissió de Comunicació. 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
 

 
1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

EXTRAORDINÀRIA DE 16-2-2016 I ORDINÀRIA DE 3-3-2016.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

2   - PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MARIA JOSÉ GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ COM A NOVA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 
El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació perquè llegeixi la 

resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat 

designada regidora de l’Ajuntament de Mataró la Sra. María José González Sánchez, per 

estar inclosa en la llista de candidats presentada per Ciutadans – Partido de la Ciudadanía a 

les eleccions locals de 2015, en substitució per renúncia del Sr. Xavier Caravaca Domínguez.     

  

Tot seguit el senyor Alcalde demana a la Sra. María José González Sánchez que s’acosti a la 

Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus. 
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A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva : 

 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT 
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, 

AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I L’ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE 
CATALUNYA”. 
 
La Sra. MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ  respon:  Sí, prometo 

 

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i 

fent-li entrega de l’escut de la Ciutat. 
 
 
 

3 -  DESPATX OFICIAL  
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, informa que els següents grups de treball o 

comissions han estat constituïts de manera formal mitjançant els decrets oportuns: Comissió 

tarifació social, Comissió de treball sobre mitjans públics de comunicació local, Comissió de 

treball del pla estratègic Mataró 20-22. També he signat el decret que encarrega l’elaboració 

d’una guia per la contractació socialment responsable, tal i com s’havia acordat en una 

comissió informativa prèvia. 
 
 
 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 

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

de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de rebuig al nou 
model universitari de graus anomenat “3+2”.  

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 d’abril de 2016,  amb els vots favorables de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, C’s, VOLEMataró, ICV-EUIA i CUP 
(23), els vots en contra del grup municipal de PPC (2) i l’abstenció del grup municipal de 
PxC (1). 
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La senyora Montse Moron, portaveu del grup municipal VOLEMataró, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
 

“Primer.- Demanem al Govern en funcions retiri el decret. Fins que no hi hagi un nou 
Govern. 
 
Segon: Demanem que s’obri un procés de diàleg entre ministeri, les comunitats 
autònomes i la comunitat universitària: docents i alumnes. 
 
Tercer.- Donem suport a les mobilitzacions que és convoquin d’acord amb les normes 
per la retirada del decret 3+2 
 
Quart.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern 
de les universitats públiques de la seva competència.” 
 

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

de data 4-4-2016, sobre refugiats.  
 

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

 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la Declaració del Parlament de 
Catalunya sobre l’acollida de refugiats a Europa. 
 
Llegida en el Ple del Parlament el dia 17 de març de 2016  
 
“El Parlament de Catalunya, L’Ajuntament de Mataró condemna tota violació del dret 
internacional humanitari, dels drets humans i, especialment, dels drets dels infants, 
exigeix la fi de la violència a Síria i expressa el seu suport a la recerca d’una solució 
política al conflicte per mitjà de converses de pau inclusives, sense condicions prèvies, 
que respectin els drets i les aspiracions de la població siriana i que culminin amb unes 
eleccions lliures i democràtiques.  
 
El Parlament de Catalunya, L’Ajuntament de Mataró, compromès amb els valors 
universals de democràcia, justícia i llibertat, davant la gravetat de la situació que 
pateixen les persones que fugen dels conflictes armats, manifesta que l'acollida de 
persones refugiades és un deure per a tots els països democràtics, tal com estableix la 
Convenció de Ginebra, que, cal recordar-ho, forma part de la nostra legalitat.  
 
Davant els preacords que es van assolir el passat 7 de març en la cimera entre la Unió 
Europea i Turquia i que hauran d’ésser discutits en el Consell Europeu dels dies 17 i 18 
de març, el Parlament de Catalunya, L’Ajuntament de Mataró manifesta la seva 
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preocupació pel fet que aquests preacords puguin vulnerar greument la legislació que 
protegeix les persones refugiades i empitjorar la crisi humanitària que estan vivint, i 
sol·licita al Govern en funcions de l'Estat que bloquegi el preacord i posi per davant la 
protecció de les persones perseguides.  
 
El Parlament de Catalunya L’Ajuntament de Mataró fa una crida a les institucions 
catalanes, espanyoles i europees perquè intensifiquin les actuacions concretes per a 
millorar les condicions de vida en els camps d'acollida de persones refugiades i en les 
rutes de trànsit i perquè posin una atenció especial en els grups més vulnerables del 
conflicte -les minories, les dones i els infants-, prioritzant-ne l’alimentació, l’educació i el 
restabliment psicològic i facilitant la reunificació familiar.  
 
El Parlament de Catalunya, L’Ajuntament de Mataró declara que, de la mateixa manera 
que molts catalans i catalanes van trobar refugi quan fugien de la dictadura, avui 
Catalunya vol assumir la responsabilitat d’acollir persones refugiades d’acord amb els 
principis democràtics, els drets humans i un model de societat oberta i solidària. Per 
aquest motiu, el Parlament, L’Ajuntament de Mataró expressa la disponibilitat de 
Catalunya, país d'acollida, per a col·laborar en el reassentament i l’arribada directa de 
persones refugiades, d’acord amb les lleis internacionals i l'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats, i crida tots els ciutadans i totes les institucions a 
col·laborar en l'acollida i integració dels refugiats mentre duri llur estada a Catalunya.”  
 
 
 
 

3.4  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres de suport a les entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0,7% de 
l’IRPF. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 d’abril de 2016,  amb els vots favorables de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, C’s, VOLEMataró, CUP i ICV-EUIA  
(23) i les abstencions dels grups municipals de PPC (2) i PxC (1).  
 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.MES, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
 

“Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, 
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en el que reclamava la 
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, rebutjar també el 
nou sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local 
i autonòmic i  donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat de 
Catalunya en la defensa de les seves competències. 
 
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector de Mataró i de 
tot Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir mantenir els  drets socials. 
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Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica 
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet 
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% 
de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de 
programes socials al territori català. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.” 
 

 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana disculpes perquè s’ha tractat per error el 

punt 3.4 abans que el punt 3.3. 
 
 
3.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 

de data 4-4-2016, presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa  per 
rebutjar el feixisme i reivindicar la Memòria Democràtica.   
(Incorporant l’esmena del PSC aprovada) 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 4 d’abril de 2016,  amb els vots favorables de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, CIU, ERC, C’s, VOLEMataró, CUP, PxC, i ICV-
EUiA  (24), i l’abstenció del grup municipal del PPC (2). 

 
 

El senyor Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la Candiatura d’Unitat Popular, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
 

“Rebutjar  totes les formes de totalitarisme, dictadures i el feixisme, inclosa la dictadura 
franquista, i instar al govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 
a. Reforçar  el Memorial Democràtic  i les polítiques públiques  de memòria, i la 

col·laboració amb les entitats memorialistes actives a la nostra ciutat: Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Mataró i Comissió de la Memòria Històrica 
de la Gent Gran de Mataró.  

 
b. Incloure dins de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya el 

Monument a les Víctimes de la Repressió franquista de l’Avinguda Amèrica, el 
Monument als Brigadistes Internacionals del cementiri dels Caputxins, l’espai 
de la fossa comuna del mateix cementiri, on van ser inhumats molts soldats 
republicans morts als hospitals de guerra de Mataró i també els fortins de la 
platja, llocs que, hauran de ser dignificats i senyalitzats d’acord amb els criteris i 
el suport econòmic de la Generalitat. Incloure el GR 83 'Camí del Nord Mataró 
o del Canigó i també els fortins de la platja, llocs que, prèviament, hauran de 
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ser dignificats i senyalitzats d’acord amb els criteris i el suport econòmic que fixi 
la Generalitat. 

 

c. Donar suport a les querelles criminals que s’interposin per esclarir els delictes 
de lesa humanitat i altres delictes comesos a Catalunya relacionats amb la 
repressió, la violència o la persecució exercida contra la dissidència política i 
social durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 

 
d. Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme que 

van conduir a la tortura, l’assassinat o l’exili de molts ciutadans de Mataró. 
 
e.  Donar suport a les iniciatives de creació d’un Banc d’ ADN públic, per a la 

identificació genètica de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista. 

 
f. Que la Generalitat col·labori amb l’Ajuntament de Mataró en la  localització  i 

retirada dels monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic 
encara existents a Mataró, com ara les plaques amb el jou i les fletxes de l’antic 
Ministeri de la Vivenda franquista. “  

 
 

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

de data 4-4-2016, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
de condemna i solidaritat pels atemptats a Bruseles. 

 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 4 
d’abril de 2016.   
 

 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“1.-L’Ajuntament de Mataró expressa la seva més rotunda i  ferma condemna  dels 
atemptats patits  Brussel·les i Lahore 
 
2.-L’Ajuntament de Mataró expressa la seva solidaritat amb els  pobles Belga i 
Pakistanès  i els habitants de Brussel·les i Lahore que han patit aquests atemptats. 
 
3.-Comunicar aquests Acords a l’Ajuntament de Brussel·les, als Consolats Belga i 
Pakistanès a Barcelona i a les ambaixades  Belga i Pakistanesa  a Espanya.” 
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3.6  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 4-4-2016, presentada per tots els grups municipals amb  motiu de 
l’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia per la renovació del compromís 
local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 
2030. 

 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 4 
d’abril de 2016.   
 

 
La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal del Convergència i Unió, llegeix la 
part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- L’adhesió a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat “Renovem el compromís local pel Desenvolupament 
Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030” que s’acompanya assenyalada 
d’annex 1 a la present Declaració Institucional. 

Segon.- Notificar-ho al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. “ 

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 

 

4  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1998/2016 DE 

14 DE MARÇ, CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

A LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 

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

DECRET 
1998/2016 de 14 de març 
Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació. 
Òrgan: Secretaria General 
 
 
Per Decret de l'Alcaldia 5341/2015 de 3 de juliol, es va crear i constituir la Mesa de 
Contractació.  
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El Ple de l’Ajuntament de data 3 de març de 2016 va donar-se per assabentat de la renuncia 
al càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Xavier Caravaca Domínguez per la 
candidatura de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.  
 
En data 10 de març de 2016 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía presenta escrit comunicant el canvi a realitzar en la Mesa de Contractació. El Sr. 
Juan Carlos Casaseca Ferrando serà vocal titular i el Sr. Víctor Manuel Paramés Soteras 
serà vocal suplent.  
 
En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  
 
Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà de la següent 
manera: 
 
Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis 
Centrals. 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai Públic. 
 
Vicepresidenta:   Dolors Guillen Mena (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció 
Econòmica (CiU) 
Suplent: Núria Calpe i Marquet (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vocals:    Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
            Suplent:  Joaquim Camprubí i Cabané  (ERC) 
           Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
              Suplent:  Sarai Martinez Vega  (VOLEMataró) 
              Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
               Suplent:  Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
    Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
               Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
               José Manuel López González (PPC) 
                Suplent:  José Luis Calzada Olmedo (PPC)  
            Mónica Lora Cisquer  (PxC) 
                Esteve Martínez Ruiz  (ICV-EUIA) 
      Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
               L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui 
 
Secretaria:        La Cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot. 
 
Segon.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri i publicar la modificació de la Mesa General de Contractació al Perfil del 
Contractant.” 
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5  -  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2459/2016 D’1 

D’ABRIL, DE MODIFICACIÓ RETRIBUCIÓ REGIDOR DE LA 

CORPORACIÓ 
 

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

DECRET 
2459/2016 d'1 d'abril 
Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació. 
Òrgan: Secretaria General 
 
 
En data 18 de març de 2016, el regidor Josep Maria Font i Morera, ha presentat escrit a la 
Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu règim de 
dedicació, passant de dedicació parcial al 85% a dedicació exclusiva 100%,  ja que ha deixat 
de compatibilitzar amb la segona activitat com a autònom.  
 
L’acord Plenari de 8 de juliol de 2015 relatiu a les retribucions dels regidors per aquest 
mandat acorda en el seu punt tercer: 
 
“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de 
modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud d’un grup municipal, 
sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions 
previstos a l’apartat segon del present acord.” 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Deixar sense efecte la compatibilitat del regidor Sr. Josep Maria Font i Morera per a 
l’exercici d’activitat com a autònom. 
 
Segon.-  Modificar la retribució corresponent al regidor Josep Maria Font i Morera, que serà 
en règim de dedicació exclusiva del 100% de la jornada en la categoria retributiva A.3. 
 
Tercer.-  Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia 
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  
 
Quart.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri.” 

 
 
 

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

pregunta si no s’ha de votar. 
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El senyor Manuel Monfort, secretari de la Corporació, respon que per acord Plenari de 8-7-

2015 es va delegar a l’Alcalde el canvi de tipologia de retribució.  

 

 

6  -  APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’S AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ 

AUDIOVISUAL.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons disposen els 
seus estatuts.    
 
El Ple de l’Ajuntament de data 3 de març de 2016 va donar-se per assabentat de la renuncia al 
càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr. Xavier Caravaca Domínguez per la 
candidatura de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía..  
 
En data 10 de març de 2016 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía comunica el canvi a realitzar al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. El Sr. Xavier Caravaca Domínguez serà substituït pel Sr. Juan Carlos Casaseca 
Ferrando. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 
Primer.-  Designar al Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando com a representant del grup 
municipal de Ciutadans –Partido de la Ciudadanía de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual.  
 
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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7  -  APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’S A LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ DE COOPERADORS. 

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

 
“El Ple municipal de 8 de juliol de 2015, va procedir a la designació del Sr. Xavier Caravaca 
Domínguez com a representant municipal en la Fundació Privada Unió de Cooperadors. 
  
En data 10 de març de 2016 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía demana el canvi de representant a la Fundació Privada Unió de Cooperadors. en 
el sentit de substituir el Sr. Xavier Caravaca Domínguez per la Sra. Maria José González 
Sánchez.  
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 
Únic.-  Designar a la Sra. Maria José Gónzalez Sánchez com a representant de l’Ajuntament 

de Mataró pel grup municipal de Ciutadans –Partido de la Ciudadanía en la Fundació Privada 
Unió de Cooperadors en substitució del Sr. Xavier Caravaca Domínguez.” 
  
. 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

8  -  APROVACIÓ CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL 

DE C’S A LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.  

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“Per acord plenari de 8 de juliol de 2015 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de data 3 de març de 2016 va donar-se per assabentat de la renuncia al 
càrrec de regidor de l’ajuntament de Mataró del Sr.Xavier Caravaca Domínguez per la 
candidatura de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía..  
 
En data 10 de març de 2016 el portaveu del grup municipal de Ciutadans –Partido de la 
Ciudadanía presenta escrit sol.licitant els canvis a realitzar dels seus representants a les 
diferents Comissions Informatives Municipals: 
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 En la CIM Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, el Sr. Juan 
Carlos Casaseca Ferrando serà vocal titular i el Sr. Víctor Paramés Soteras serà vocal 
suplent.  

 
 En la CIM Àrea de Gestió de l’Espai Públic, el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando 

serà vocal suplent.  
 

 En la CIM Àrea d’Acció Social, el Sr. Víctor Paramés Soteras serà vocal suplent.  
 

 En la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, el Sr. Víctor Paramés Soteras 
serà vocal suplent.  

 
 En la CIM Àrea de Serveis a les Persones, el Sr. Víctor Paramés Soteras serà vocal 

titular i el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando serà vocal suplent.   
 

 En la Comissió Especial d’Organització, el Sr. Víctor Paramés Soteras serà vocal 
titular i el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando serà vocal suplent.   

 
 En la Comissió Especial de Comptes, el Sr. Juan Carlos Casaseca Ferrando serà 

vocal titular i el Sr. Víctor Paramés Soteras serà vocal suplent.  
 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del 
següent acord : 
 
 
Únic.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que queden 
integrades de la següent manera:  
 
 
 CIM ÀREA  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vicepresidenta:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
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Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
 
 
 

 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
President:  Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 

Suplent:  Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vicepresident: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
 
Vocals :  Anna Salicrú i Maltas (ERC ) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 
   Suplent: Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 
 

 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL 
 
President:  Juan Manuel Vinzo Gil (PSC) 
   Suplent:  Mª Luisa Merchán Cienfuegos (PSC) 
 
Vicepresidenta: Isabel Martínez Cid (CiU) 
   Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
 
Vocals :  Ignasi Bernabeu i Villa (ERC) 
   Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 

Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent:  Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
Presidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent:  Isabel Martínez Cid (CiU) 
 
Vicepresidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent: Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Luis Calzada Olmedo  (PPC) 
Suplent: José Manuel López González (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 
 

 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
Presidenta: Núria Moreno Romero (PSC) 
  Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
Vicepresidenta: Núria Calpe i Marquet (CIU) 

Suplent:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
 
Vocals :  Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  

Suplent: Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega  (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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Segon.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Especials següents: 
 
 
 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de 

totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana. 
 

President : Joaquim Fernàndez i Oller  (CIU) 
         Suplent: Isabel Martínez Cid (CiU) 

 
Vicepresident:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent Juan Manuel Vinzo Gil (PSC)  
 
Vocals :   Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Ignasi Bernabeu i Villa (ERC)  
   Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 
   Suplent: Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró) 

Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
Suplent: Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 

 
 
 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes 

de la Corporació.  
 

Pre sident : Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)  
   Suplent:  Núria Moreno Romero (PSC) 
 
Vicepresidenta:  Dolors Guillen Mena  (CiU) 
   Suplent: Josep M Font i Morera (CiU) 
 
Vocals :  Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)  
   Montse Morón Gámiz (VOLEMataró) 
   Suplent: Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
Suplent:  Víctor Manuel Paramés Soteras (C’s) 
José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 
Carme Polvillo i Alomà (CUP) 
Suplent: Juli Cuéllar i Gisbert (CUP) 
Mònica Lora Cisquer (PxC) 
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUiIA) 
Anna Maria Caballero Sancho regidora no adscrita 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

9  - APROVACIÓ DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que tal i com va explicar a la Junta de 

Portaveus, per tal d’alleugerir de l’ordre del dia del Ple alguns punts de menys interès, com 

ara la imposició de sancions o la declaració de compatibilitat de funcionaris, les competències 

que són del Ple es delegaven a la Junta de Govern. En quant a les declaracions de 

compatibilitat, tot i que és un dret dels treballadors, el govern es compromet a informar a la 

Junta de Portaveus de qualsevol canvi que afecti a un membre de l’escala directiva. 
 
 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“Entre les competències que la legislació atribueix al Ple de l’Ajuntament, en concret a la 
legislació especial, hi ha alguna que convé delegar a la Junta de Govern Local per tal d’evitar 
demores en l’execució d’aquests assumptes. Ens referim a la competència sancionadora en 
matèria de gossos potencialment perillosos, l’atorgament de concessions demanials per a 
instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars i les declaracions de compatibilitat per a l’exercici 
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 
 
L’article 51 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, contempla la possibilitat de què el Ple  de l’Ajuntament delegui les seves atribucions 
en la Junta de Govern Local, excepte les considerades indelegables per la mateixa Llei, 
circumstància que no concorre en les tres delegacions esmentades. 
 
La Sentència del Tribunal Constitucional de 26-9-2013 disposa que l’article 70.1 par.2 de la 
Llei de Bases de Règim Local, en quant disposa que les sessions de la Junta de Govern Local 
no són públiques no és contrari al principi democràtic (art.1.1 de la Constitució Espanyola) i el 
dret a la participació en els assumptes públics (art. 23.1 CE),  sempre que s’interpreti en el 
sentit de què no inclou les decisions relatives a les atribucions delegades al Ple. 
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Amb aquesta finalitat, les sessions de la Junta de Govern Local que tractin en el seu ordre del 
dia alguna matèria delegada pel Ple de l’ajuntament, seran públiques en el moment de tractar, 
debatre i votar aquests punts.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents : 
 
 Competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos. 

 
 Atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars. 

 
 Declaracions de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública o privada del personal de 

la Corporació. 
 
 
Segon.-   Les sessions de la Junta de Govern Local que tractin en el seu ordre del dia alguna 
matèria delegada pel Ple de l’ajuntament, seran públiques en el moment de tractar, debatre i 
votar aquests punts.  
 
Tercer.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries 
delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l’Ajuntament com a titular 
de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen 
delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text : 
 

“En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 
7 d’abril de 2016, proposo el següent acord” 

 
 
Quart.-  Dels acords de la Junta de Govern Local se’n donarà compte immediata als regidors 

municipals una vegada aprovada l’acta de la sessió. 
 
Cinquè.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta 

que el seu grup s’abstindrà simplement perquè pel punt de les declaracions de compatibilitat 

els agradaria que es seguís tractant en el Ple municipal, ja que a la legislatura passada es va 

donar el cas que va haver una declaració de compatibilitat en la qual varem votar en contra. 

Ens agradaria que si es donés el cas d’un càrrec de confiança, que entenem que pot ser una 

persona posada a dit pel govern, amb bona retribució i que entenem hauria de tenir dedicació 

exclusiva i completa amb l’Ajuntament, ens agradaria que si es donés el cas tornès a passar 
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pel Ple. Per això ens abstindrem. Ja entenem que totes les declaracions de compatibilitat 

estan subjectes a la llei però per nosaltres és més important la llei moral. 
 
 
 
 
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que per posicionar el grup votaran que no. Pensem que les compatibilitats de directors, caps 

d’àrea i càrrecs eventuals haurien de continuar passant pel Ple. 

 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que les declaracions de compatibilitat 

són informades en les comissions i reitera el compromís del govern de que qualsevol canvi en 

la compatibilitat de personal directiu es comunicarà a la Junta de Portaveus. 
 
 
 
 
 
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 als membres 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: 1,    corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 
per Catalunya.    
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CMI ÀREA SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

10  - CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE BON GOVERN, 

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“L’acord del Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2015, pel qual 
es van crear les comissions informatives permanents i les comissions especials de Comptes i 
d’Organització. 
 
Atesa la voluntat del Govern municipal, compartida amb tots els grups municipals, de donar 
impuls a la Governança de l’Ajuntament de Mataró i per tal de fer complir la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Atès que la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han 
d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta. 
 
La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris 
de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions 
resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin 
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Junta de Govern Local quan aquesta actua 
amb competències delegades pel Ple. 
 
Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es 
constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s’han de 
sotmetre a la decisió del Ple. 
 
El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l’Alcalde, procurant que hi 
hagi correspondència entre elles i les àrees en què s’estructuren els serveis municipals. 
 
Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i 
s’extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l’assumpte en qüestió. 
 
L’Alcalde n’és el President, presidència que pot delegar en un Regidor/a. 
  
Les Comissions Especials ha d’estar integrades per membres de tots els grups polítics i 
regidors/es no adscrits de la Corporació. El nombre de membres de cada Comissió serà 
proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i 
Transparència, que estarà composada per un representant de cada grup municipal i regidor/a 
no adscrit, si fos el cas, un suplent. No obstant això a efectes de votació els representants de 
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cada grup ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple 
municipal. 
 
Aquesta Comissió Especial té com a finalitat la redacció d’una proposta de Codi ètic, bon 
govern i transparència, impulsar les mesures necessàries per implantar i per fomentar la 
transparència i proposar la composició i funcions del Comitè d’Ètica que haurà de vetllar pel 
compliment del Codi que s’aprovi. 
 
Segon.- Proposar als grups municipals i regidor/a no adscrit que triïn, entre els membres de la 
comissió, a la persona que la presideixi i que en el cas de que no hi s’acordi una proposta en 
aquest sentit, sigui el regidor delegat de Serveis Centrals qui la presideixi. 
 
Tercer.-  La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, 
els problemes organitzatius no contemplats en el present acord.” 

 
 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que s’ha de donar un vot de confiança al govern en aquesta 

creació de la comissió. Pensem que la possibilitat de proposar una persona regidora que no 

sigui del govern és una bona notícia que demostra que el tarannà del govern, en aquest sentit, 

va pel bon camí. Per a nosaltres el bon govern ha de tenir les característiques d’ ètic, 

transparent i obert a la societat. Avancem que en aquesta comissió ens agradaria que es 

tractés, entre d’altres, l’elaboració dels codis ètics per regidors però també per càrrecs 

eventuals, abordar un pacte per la corrupció i crear un síndic per la ciutadania que hauria de 

substituir a l’actual amb unes altres competències, així com un pla de foment de 

l’associacionisme, perquè el ciutadà senti que forma part de l’estructura decisòria de 

l’Ajuntament. Degut a la importància de la comissió demanem al govern que la convoqui el 

més aviat possible. Aquesta comissió hauria de tenir una finalització que no hauria d’anar més 

enllà de les vacances d’estiu per poder començar el segon any del mandat amb la comissió 

perfectament constituïda. 
 

 

 

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

manifesta que hi seran. No ens agradaria que aquesta comissió fos una comissió per quedar 

bé davant la galeria. Cal dotar-la de contingut i comptar amb l’oposició. El plantejament és que 

les comissions que es constitueixen siguin eficients. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que estan molt bé les intencions i els objectius de la comissió, i que per tant té tot el 

suport. Constatar que l’ajuntament en aquest punt ja ho està fent mitjanament bé però to es 

pot millorar, però no ens pensem que això serà la pedra filosofal de la transparència ja que, 

per exemple, acabem de votar en el punt anterior una cosa que, escoltats els arguments, 

sembla tot el contrari com en el cas de la compatibilitat  i sense deslegitimar el dret de ningú. 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró votarem a favor per estar 

dins la línea del nostre partit. Aquest tipus de comissió ens apropa a la ciutadania i entenem 

que ha de tenir principi i final perquè no s’allargui en el temps. 

 

 

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

Ciudadanía, per posicionar el nostre grup dir que votarem a favor i per no reiterar-nos dir que 

la comissió és important, i també serà important que un cop finalitzada la comissió, els 

principis de transparència i bon govern conformin tota l’activitat del municipi, per a que tots els 

processos siguin més senzills i transparents i accessibles a la ciutadania. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, per posicionar el nostre 

grup comentar que ens sembla una bona iniciativa ben plantejada que comptarà amb el nostre 

màxim nivell de col·laboració i vot favorable. 

 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix les intervencions 

dels grups municipals. L’activitat de la comissió especial de bon govern, ètic i transparència es 

complementa en una sèrie d’accions com l’observatori del deute, o la guia de les clàusules 

socialment responsables. No deixarem de treballar per implementar aquesta comissió, haurà 

un calendari d’actuacions i anirem per feina. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei de Gestió Econòmica 

 
 

11 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1616/2016 DE 

29 DE FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A 

L’EXERCICI 2015 

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

Decret 
 

DECRET 
1616/2016 de 29 de febrer 
Assumpte: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Mataró. 
Òrgan: Direcció Econòmica 
 
 
Vista la Proposta del Regidor delegat de Serveis Centrals, i en ús de les competències 
atorgades a aquesta Alcaldia i d’acord amb el que disposa l'art. 191.3 del Reial decret 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vist 
l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons Municipal, pel que fa referència a l’article 90 del 
RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.-  Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2015 corresponent a l’Ajuntament de 
Mataró,  amb un import de 10.218.529,09 euros. 
 
SEGON.-  Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de l’exercici 2015 

corresponent a  l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 20.113.428,43 euros.  
                       
TERCER.- Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2015 corresponent a 
l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports: 
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Romanent de tresoreria total (I) :                                             24.168.482,99 euros  
 
Excés de finançament afectat (III) :                                                   3.919.840,41 euros         
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) :     135.214,15 euros            
              
 
QUART.- D’acord amb el que disposa l’article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de març, 

es donarà compte d’aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la primera sessió que 
tingui lloc.” 

 
 

 

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

considera que qui es beneficien d’aquesta política d’ajustament de l’Ajuntament són els bancs. 

Per nosaltres el primer són les persones i els seus interessos passen per davant de pagar un 

deute que ens està escanyant com a ciutat. Per això tornarem a votar en contra. 

 

 

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

es passa per sobre del deute que altres administracions tenen amb aquesta administració. Es 

parla d’un avanç de 3 milions d’euros perquè una administració, possiblement la Generalitat, 

no ens ha pagat. Que s’hagi recaptat l’any passat més d’un milió d’euros en multes no ens 

sembla menor, ni les plusvàlues d’habitatges on s’ha recaptat un 42% més del que tenim 

previst. Les multes han augmentat un 26% però les denuncies de trànsit només un 3% això ho 

hauríem de mirar. És una liquidació d’un pressupost prorrogat de prorrogat de prorrogat i 

esperem que això s’acabi. 
 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

 12   - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 2278/2016 DE 23 DE 

MARÇ, PEL QUAL S’ACORDA LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER 

A LA GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DE 

RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS (EXP. 169/2009) 
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El senyor Juan Manuel Vinzo,  regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, 

presenta a ratificar el següent Decret 

 
“Per Decret 2278/2016 de 23 de març, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, es va 

acordar prorrogar per dos anys addicionals el contracte per a la gestió, en règim de concessió, 
del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats al municipi de Mataró, 
adjudicat a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. En el mateix Decret es 
disposa que ha de ser ratificat pel Ple municipal.  
 
En conseqüència, el president de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, 
Ocupació i Promoció Econòmica, proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
 
Únic. Ratificar el Decret 2278/2016 de 23 de març, de l’Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de 

Mataró, el contingut del qual és el següent: 
 
“Relació de fets  
 
1. En virtut de l’adjudicació acordada per l’Excm. Ajuntament Ple en data 4 de febrer de 2010, 
en data 25 de febrer de 2010 es va signar amb la Societat Protectora d’Animals de Mataró 
contracte per a la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida 
d’animals domèstics abandonats al municipi de Mataró, per un import de 756.000,00 €, pels 
sis anys de durada inicial del contracte.  
 
2. La durada del contracte finalitza el proper 25 de març de 2016, si bé la clàusula cinquena 
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació preveuen la 
possibilitat de pròrroga de la concessió per un termini mínim d’un any i un màxim de tres. 
 
3. La clàusula primera del plec de clàusules administratives particulars, estableix que el servei 
es prestarà en el centre d’acollida d’animals domèstic propietat de l’Ajuntament, ubicat al 
carrer Galícia s/n. 
 
A partir del diversos informes emesos pels diferents Serveis municipals (per tots, l’informe del 
Servei de Salut i Consum de data 17/02/2016) s’ha posat de manifest que actualment les 
instal•lacions ubicades al C/ Galícia no s’adeqüen a la normativa vigent per tal de poder seguir 
prestant el servei de forma adequada. 
 
L’Ajuntament de Mataró és titular d’una porció de 2.056,25 m2 de la finca municipal de  Cal 
Pilé que, amb algunes reformes, podria ser apte per la prestació del servei públic de recollida i 
acollida d’animals domèstics. 
 
4. Que, de mut acord, l’Ajuntament i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, consideren 
convenient la pròrroga de la concessió per un termini addicional de dos anys, amb les 
mateixes condicions inicialment pactades, a excepció del lloc de prestació del servei, que 
passaria a ser la porció de 2.056,25 m2 de la finca municipal de Cal Pilé. 
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5. Existeix crèdit adequat i suficient a la corresponent partida del pressupost municipal de 
2016 per atendre les despeses que comporta la present pròrroga, i es preveu la seva 
existència en els pressuposts que s’aprovin per als exercicis 2017 i 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació estableix que el contracte podrà ser prorrogat de forma expressa, per mutu acord 
de les parts abans de la seva finalització, per un termini de com a mínim un any i de com a 
màxim per tres anys addicionals, sense que la durada total del contracte, inclosa la de les  
seves pròrrogues, pugui ultrapassar els nou anys, exigint-se acord exprés per a cada període 
prorrogat, el qual es formalitzarà en document administratiu on es detallarà la seva durada i la 
resta d’efectes que se’n derivin. 
 
2. L’art. 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (norma 
aplicable al present contracte) regula les modificacions dels contractes, establint que “una 
vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
en el mateix per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant 
degudament la seva necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions no poden afectar les 
condicions essencials del contracte”. 
 
L’actual emplaçament del Centre d’Acollida d’Animals ha deixat de ser l’adequat, ateses les 
seves actuals condicions, per la qual cosa cal considerar que es compleixen els requisits de 
que concorre l’interès públic de que el servei es presti en un lloc adient, i la imprevisibilitat, 
atès que han estat causes sobrevingudes les que han portat a aquesta situació. 
 
3. Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del Ple municipal i la data prevista per 
l’extinció del contracte. 
 
En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
RESOLC:  
 
Primer. Prorrogar per dos anys addicionals, fins el 25 de març de 2018, el contracte per a la 
gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics 
abandonats al municipi de Mataró, adjudicat a favor de la Societat Protectora d’Animals de 
Mataró,  amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades, a excepció 
del lloc de prestació del servei, que passaria a ser la porció de 2.056,25 m2 de la finca 
municipal de Cal Pilé. 
 
Segon. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió del Ple municipal.” 

 
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular –en relació al 

soroll existent a la sala de sessions degut a una manifestació al carrer– diu que no li sembla 

de rebut que un tema amb la repercussió que ha tingut, s’hagi de fer amb aquest ambient. Hi 
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ha gent molt interessada, és un tema que va aplegar el seu dia centenars de mataronins a les 

portes de l’Ajuntament, i el mateix respecte que mereixen els senyors que estan a baix 

manifestant-se, mereixen els senyors que van venir aquell dia i que amb aquestes condicions 

actuals no s’està produint. 
 

 
El senyor David Bote Paz, lamenta que aquest punt no es pugui fer en unes condicions 

diferents a les actuals. Ja he demanat a les persones que estan aquí que estiguin en silenci. 

L’única cosa que se m’acut és canviar l’ordre del dia i tractar aquest punt més endavant per 

veure si la manifestació que hi ha a les portes de l’ajuntament s’acaba. Sinó s’hauria de 

discutir en les mateixes condicions actuals. 
 

 

 

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

diu que el govern va manifestar la voluntat de valorar la proposta inicial. Després d’un treball 

intens per valorar quina podria ser la sortida per a que el servei del centre d’ acollida d’animals 

de companyia continues durant el període transitori de pròrroga. Es va proposar una pròrroga 

del contracte de 2 anys com a fase de transició per poder anar traslladant el servei des de el 

carrer Galícia fins a Can Piler. El centre de cal Piler s’adequarà construint una gatera i 

millorant la xarxa d’aigües així com l’adequació de gàbies de quarantena i gàbies preventives, 

aquest període transitori serà el mínim necessari per adequar les instal·lacions de Can Piler. 
 
 

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

que després de tot el que ha succeït m’alegro de l’entesa entre la protectora d’animals i 

l’Ajuntament perquè finalment els animals es queden a la ciutat. 

 

 

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

manifesta que la màxima prioritat és garantir una qualitat assistencial cap als animals. 

Aquesta tasca la desenvoluparà la societat protectora d’animals de Mataró, una entitat a la 

qual li donem tot el nostre suport, i que mereix ser respectada i tinguda en compte. Hem 

assistit a un va i ve dels representants del govern sobre deficiències tècniques que portaven al 

tancament del centre d’ acollida del carrer Galícia. Estem davant una pròrroga que al març del 
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2018 prescriu, i no deixa de ser un pedaç, ja que el trasllat a Can Piler serà provisional i car, ja 

que ens costarà l’adequació 96.000 euros. L’Ajuntament ha de treballar per a que e l nou 

centre sigui una realitat abans de la finalització de la pròrroga. Celebrem la pròrroga ja que 

ens dona un respir a tots per poder plantejar solucions i el compromís de finançament per fer 

realitat el nou centre d’ acollida d’animals. 
 

 

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

celebra que s’hagi pogut trobar una solució. Hem arreglat el problema temporalment però no 

definitivament. Cal intentar trobar una solució definitiva amb tots els condicionants, 

principalment econòmics. Hem de donar resposta a un moviment ciutadà dels més importants 

dels últims temps, buscant una solució definitiva. 
 
 
 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que més molest que 

el soroll dels manifestants és que en aquest país s’hagi rescatat als bancs i no a les persones. 

Recolzarem l’acord i ens tranquil·litza que el servei continuï essent competència de 

l’Ajuntament. Esperem que les millores de Can Piler redundin en els animals ja que formen 

part de la nostra vida. S’ha de seguir treballant per a que després de fer un concurs públic, els 

animals es segueixin quedant a la ciutat. 
 

 

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

Ciudadanía, recorda que el seu grup es va posicionar en aquest tema des de l’inici a favor del 

govern; la protectora d’animals té una llarga tradició i una gran feina realitzada duran molts 

anys. S’ha de felicitar al govern per l’acord i en concret al Sr. Vinzo per la seva feina. S’ha 

arribat a una solució justa, transparent i sostenible i això anirà a favor del benestar animal. 
 

 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que es suma a les 

impressions generals. Ens sembla una solució satisfactòria que dona una sortida a curt termini 

a un problema que s’havia generat i que va donar peu a una de les manifestacions més 

nombroses que es recorden. Agrair l’esforç negociador ja que és un bon acord sobretot pel 

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

Esquerra Unida i Alternativa, reconeix el mèrit del Sr. Vinzo per arribar a un acord amb la 

protectora d’animals. És veritat que és una solució temporal però esta convençut que tirarà 

endavant, en breu tindrem unes instal·lacions adequades pel benestar dels animals. 

 
 
 

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

que vol deixar clar que no em molesta que es manifestin ja que és un dret fonamental, però 

també va haver una manifestació multitudinària en el tema de la gossera i les persones que 

aquell dia estaven aquí tenien el mateix dret a les que hi ha avui manifestant-se. 
 
 

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

manifesta des de el govern que Mataró tingui un refugi d’animals és important però també s’ha 

de fer tasca per evitar l’abandonament d’animals que és l’origen d’aquesta necessitat de tenir 

un refugi. S’ha de portar el debat de beneficis i riscos de tinença d’animal a una taula experta 

que es constituirà properament. 
 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, vull agrair la flexibilitat d’uns i altres per haver 

arribat a aquest punt, validant aquest full de ruta que té un destí. Donar les gràcies al Sr. Jerez 

per haver redreçat la situació i a la protectora d’animals per haver fet concessions per poder 

avançar cap aquest acord. Els gossos de Mataró es queden a Mataró. 
 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
Urbanisme 

 

13  - APROVACIÓ INICIAL SEGONA DEL REGLAMENT DEL 

REGISTRE DE SOL•LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ 

OFICIAL DE MATARÓ. 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“El 23 de febrer de 2015, es va aprovar per decret l'avant projecte del Reglament del registre 
de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. 
  
El 9 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament el va aprovar inicialment    
  
El Reglament va estar sotmès a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant 
publicació al BOP de 15 d’abril de 2015, al tauler d’edictes i a la web municipal.  
  
En tràmit d’informació pública no es van formular al·legacions, però Promocions Urbanístiques 
de Mataró, SA (PUMSA) va presentar escrit a fi de que es rectifiqués d’ofici les errades 
detectades a: 
 
- L’article 23.3 del Reglament, en quant no s’ajustava a l’última redacció de l’article 101 de 

la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge –modificat per la Llei 9/2011, de Promoció de 
l’activitat econòmica– relatiu al procediment d’adjudicació d’habitatges amb protecció 
oficial, i proposava una nova redacció adaptada a la norma vigent i en la qual donés opció 
al promotor a sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, la gestió del procés 
d’adjudicació.  

- L’article 33.1 feia referència a l’article 19.1 del propi Reglament, quan en realitat es referia 
al supòsit previst a l’article 18.1.  

 
Aquestes modificacions han comportat el canvi de varis article i de l'estructura del Reglament, 
així com la millora i simplificació del seu redactat. 
  
Per altra banda, a indicacions de la Generalitat de Catalunya, ha calgut treure la possibilitat de 
tenir habitatges públics en la Bossa de Lloguers. 
  
Últimament i arran d'un fet recent s'ha incorporar la possibilitat davant de casos excepcionals 
com incendis, esfondrament, etc, d'excloure a les persones damnificades del procediment 
d'adjudicació per seu reallotjament amb caràcter urgent.  
  
Les modificacions introduïdes en el redactat aprovat inicialment són prou significatives per 
recomanar una nova aprovació inicial i exposició al públic. 
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Vist l’informe jurídic; els articles 86, 91 101 i 124 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, i l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del registre de sol·licitants d’habitatge amb  
protecció oficial de Mataró, que ha sofert importants modificacions envers al redactat aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 9 d’abril de 2015. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província, als taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web 
municipal, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Reglament en cas de no presentar-se 
reclamacions ni suggeriments.” 
 
 
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que votaran a favor. Però ens preocupa els successos que han endarrerit la segona 

aprovació. PUMSA va presentar un escrit el 12 de maig de l’any passat i des de llavors no 

s’ha fet la modificació, tenint en compte que el reglament inicial contradeia la normativa 

autonòmica de la Generalitat. 

 

 

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

estem a favor que hi hagi vivenda de protecció oficial però a la comissió informativa 

d’urbanisme no ens van donar el reglament pertinent, per tant, no ens ha donat temps per 

treballar el reglament com calia, en conseqüència, agrairíem que aquest punt es deixés per 

una altre dia. 

 

 

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

Habitatge, replica que el reglament es va passar com a línea d’actuació a la comissió de 

serveis d’atenció a les persones i en la comissió informativa de serveis territorials el que es va 

passar és el dictamen, però el contingut s’havia tractat en la comissió informativa. 

Al Sr. Calzada dir-li que ens hagués agradat portar-ho abans, però no oblidem que entre la 

cronologia que ha explicat hi ha un canvi de govern i per això no es va poder portar abans. 



 36 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que amb la confiança de que tots els 

punts que formen part de l’ordre del dia han passat per alguna de les 5 comissions 

informatives de l’ajuntament, no admetré posposar la votació del punt. 

 

 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró replica que és veritat 

que en van passar el reglament perquè li varem reclamar perquè no teníem la documentació 

pertinent, penso que no són formes de treballar i espero que hagi estat una errada sense cap 

mala fe. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, afirma que segur que no hi ha hagut cap mala fe.  

 
 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 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). 
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14 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

DE LA MASIA CAN CARANDINI 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, el 4 de maig de 2015, va aprovar inicialment el Pla especial 
urbanístic de la masia Can Carandini, promogut per Francisco Hervas Yeste, amb una sèrie 
de consideracions establertes en l’informe del servei tècnic municipal de 21 d’abril de 2015, 
 
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes,  mitjançant 
publicació al BOP de 15 de juny de 2015, al diari La Vanguardia de 15 de maig de 2015, al 
tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
El 26 de maig de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat requereix completar la 
documentació per a l’avaluació ambiental estratègica simplificada prevista a l’article 29 de la 
Llei 21/2013, d’evaluació ambiental.  
 
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats i serveis de 
l’ajuntament, ha estat segons data d’entrada a l’Ajuntament, el següent:  
 
- RGE 26.05.2015. El 25 de maig de 2015, l’Autoritat del Transport Metropolità informa 

favorablement.  
- RGE 23.06.2015. L’11 de juny de 2015, la Direcció General de Turisme, informa amb 

consideracions relatives a la intenció d’instal·lar una habitació suite en l’establiment. 
- RGE 10.07.2015. El 7 de juliol de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Agència Catalana de l’Aigua, informa favorablement pel que fa a la inundabilitat i en relació 
amb les afeccions mediambientals, i condicionats els aspectes d’abastament i de 
sanejament. 

- RGE 16.07.2015. L’11 de juny de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, informa 
favorablement. 

- RGE 20.07.2015. El 16 de juliol de 2015, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
informa que no afecta a cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic i fa 
recomanacions generals. 

- RGE 10.09.2015. El 31 d’agost de 2015, el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, informa favorablement. 

 
El 24 de novembre de 2015 es lliura la documentació requerida a l’Oficina tècnica d’avaluació 
ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
El 26 de novembre de 2016 es requereix de nou informació complementària, ja que un cop 
revisada es constata que no s’adiu al contingut de l’article 29 de la Llei 21/2013, d’evaluació 
ambiental. 
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El 17 de desembre de 2015, el promotor Francisco Hervas Yeste  presenta nova 
documentació, que es lliura el 18 de desembre de 2015 a l’Oficina tècnica d’avaluació 
ambiental, amb el resultat següent: 
 
- RGE 25.02.2016. L’11 de febrer de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat, 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, informa que no s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental. Es publica la resolució al DOGC el 29 de febrer de 2016.   

 
El 9 de març de 2016, el promotor Francisco Hervas Yeste  presenta el nou redactat del Pla 
especial que incorpora les prescripcions dels informes municipal i de les administracions 
afectades. 
 
El  10 de març de 2016, el servei tècnic municipal ha informat favorablement el Pla especial 
urbanístic de la masia Can Carandini. 
 
Vistos els informes precedents i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de la masia Can Carandini, 
promogut per Francisco Hervas Yeste, amb les modificacions introduïdes arran dels informes 
tècnics de l’arquitecte municipal i dels organismes afectats amb competències sectorials. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un 
document tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 

 
 

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

que es congratula que una iniciativa un particular vegi la llum. Estem d’acord, però lamentem 

que aquest senyor va iniciar els tràmits el 29 d’octubre del 2008 i fins avui, amb una inversió i 

contractació darrera de negoci i promoció a la ciutat no ha vist la llum. I ja que parlem de 

masies, no entenem perquè uns temes sobre masies passen per comissions i altres pel ple. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, transmet que la 

tramitació ha estat lenta però que s’ha aconseguit un bon acord que respecta tot el tema 

ambiental. Espero que vagi molt bé en el futur. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, dona la raó al Sr. Calzada en que fa molts anys que aquest assumpte corre pels 

serveis tècnics. No hi havia manera que la Generalitat ens autoritzés aquest pla especial ja 

que amb les masies que estan en sòl no urbanitzable la Generalitat és molt restrictiva sobre 

qualsevol obra que es vulgui fer. Ha estat una obra feixuga però finalment varem trobar la 

solució al problema del volum. I respecte a la gestió sobre que passa per la comissió i que 

passa pel Ple, és cert que en matèria urbanística hi ha qüestions que han de passar pel ple i 

altres que no, no és que hagi voluntat de fer públiques unes coses i altres no. L’urbanisme és 

un tema molt reglat i fem els tràmits que la llei marca. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 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 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15, 16 i 17 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 15   - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 1896/2016 DE 10 DE 

MARÇ D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA 

DIRECCIÓ DE CULTURA, LA DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

LA COMISSIÓ DE SETMANA SANTA DE MATARÓ I ARMATS DE 

MATARÓ PER L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA SETMANA 

SANTA 2016.  

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

ratificar el següent Decret: 
 
Per decret 1896/2016, de data 10 de març, el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró, la Comissió Setmana Santa de Mataró 
i els Armats de Mataró. En el mateix Decret es feia esment a les raons d’urgència per adoptar 
l’acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment plenària, i es 
disposava que seria ratificada pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, vist l’informe jurídic que antecedeixen a aquesta proposta i el que 
estableixen els article 22.2.e) i 21.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de 
Règim Local relatius a les competències del Ple i de l’Alcalde, PROPOSO al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia 1896/2016, de 10 de març, que resol el següent: 
 
“L’entitat Comissió de Setmana Santa de Mataró i Armats de Mataró, són entitats ciutadanes, 
sense afany de lucre, legalment constituïdes, entre els seus objectius hi figuren la realització 
promoció, difusió i suport de la cultura popular i tradicional. 
 
El foment de la cultura popular i tradicional és una de les finalitats de la Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró, i en tant que la Comissió de Setmana Santa de Mataró i e ls Armats 
de Mataró a més de l’anterior, organitzen els actes processionals de la Setmana Santa de 
Mataró, es considera justificat la utilitat així com l’interés públic en la formalització del conveni 
que reguli la col·laboració amb les esmentades entitats.  
 
L’Ajuntament de Mataró a través de la Direcció de Cultura, atorga subvencions cada any 
mitjançant convocatòria de concurs públic; en el cas de l’organització de Setmana Santa, no 
és possible promoure concurrència competitiva ja que són aquestes dues entitats 
mataronines, les úniques, que organitzen les activitats de la Setmana Santa a la ciutat; el que 
implica la signatura d’un conveni que reculli els compromisos contrets per les parts implicades. 
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La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, té com objectiu estratègic la 
potenciació d’elements de dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat per tal que 
generin atracció de visitants; així com la promoció de la ciutat a l’exterior a través 
d’esdeveniments i activitats que es realitzen a la mateixa ciutat, ja sigui per iniciativa municipal 
o d’entitats i associacions. 
 
Amb la voluntat d’impulsar l’oferta turística –cultural de Mataró, es considera important la 
col·laboració amb la Comissió de Setmana Santa de Mataró per a posar en valor aquest 
recurs turístic i desenvolupar-lo com a producte cultural, així com en la promoció de la seva 
activitat; per tal que aquesta col·laboració serveixi per crear i enfortir les plataformes per a la 
gestió turística de la ciutat potenciant el binomi de col·laboració públic-privat pel 
desenvolupament d’actuacions dinamitzadores de l’economia turística local. 
 
El Ple de 16 de febrer de 2016 va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament 
de Mataró per a l’exercici 2016; i, a les bases d’execució del pressupost hi consta una 
subvenció nominativa a favor de la Comissió Setmana Santa de Mataró per donar suport a 
l’organització dels actes processionals de la Setmana Santa de Mataró per un import de 
1.940€ amb càrrec a la partida 330200 432160 48900; així mateix, a les esmentades bases 
d’execució, també hi consta una subvenció per assumir els costos de producció dels suports 
gràfics destinats a la difusió de La Passió per un import de 180€ amb càrrec a la partida 
330200 432160 22602, una aportació per la producció del 20 opis amb la imatge de la 
campanya de Setmana Santa per un import de 217,80€ amb càrrec a la partida 330200 
432160 22602 i, una aportació en infraestructures i serveis a favor de la Comissió de Setmana 
Santa, per les despeses derivades dels serveis, instal·lacions elèctriques, de so i megafonia i 
infraestructures de la Setmana Santa 2016 de Mataró que organitza la Comissió Setmana 
Santa i els Armats de Mataró.  
 
La Comissió Setmana Santa de Mataró i els Armats de Mataró amb el finançament de 
l’Ajuntament de Mataró mitjançant l’esmentada subvenció, té previst realitzar els actes 
processionals de la Setmana Santa a Mataró, que enguany són el mes de març. 
 
D’altra banda, l’aprovació definitiva del Pressupost municipal no tindrà lloc fins el mes d’abril, 
és per això que es considera urgent i necessari tramitar l’aprovació del Conveni entre 
l’Ajuntament de Mataró, la Comissió Setmana Santa de Mataró i els Armats de Mataró, per 
l’atorgament de la subvenció, mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar al Ple. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 118 a 129, ambdós inclosos, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Art. 2.a. de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament, 
aprovades pel Ple municipal del 04/12/1997, pel que fa a l’adjudicació directa de subvencions, 
i la disposició addicional segona de les mateixes bases en quan al contingut del conveni. 
Art. 22.2  i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en 
que es regula l’atorgament de subvencions nominatives. 
Art. 2.1.b  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació a 
atorgament de subvencions per activitats ja realitzades o per desenvolupar. 
Art 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació a la 
publicitat de subvencions i BDNS. 
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Art. 21 k) i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
Bases d’execució del Pressupost vigent de l’Ajuntament de Mataró art. 25. 
 
 
Vistos l’informe de la Directora de Cultura, del cap del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
de l’Ajuntament de Mataró sobre la necessitat de signar un conveni de col·laboració entre la 
Direcció de Promoció Econòmica, la Direcció de Cultura, la Comissió de Setmana Santa de 
Mataró i els Armats de Mataró per l’organització dels actes de la Setmana Santa 2016, 
l’informe jurídic i l’informe condicionat d’Intervenció de Fons Municipals de data 7 de març de 
2016. 
 
En virtut de les competències que atribueixen els article 21.k i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Direcció de Cultura, la Direcció de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, la Comissió de Setmana Santa i Armats de 
Mataró per l’organització dels actes de la Setmana Santa 2016 a Mataró. 
 
Segon.- Aportar el material, infraestructures i serveis necessaris pel desenvolupament de 
Setmana Santa amb un cost màxim de 7.051,19€, detallats a l’annex 2 del conveni, els quals 
estan inclosos en els següents contractes de serveis i aplicacions pressupostàries: 
 
Aplicació pressup. Empresa Contracte Import

610000.33811.22707 TST Sonorització 2.119,92 €

610000.33811.22701 Eventos Nordeste Contractes.e.seguretat 412,00 €

610000.33811.22707 Boquet Contractes.e.muntatges elèctrics 339,71 €

610000.33811.22712 Creu Roja Contractes.e. Funcionament 4.179,56 €

7.051,19 €  
 
Tercer.- Aportar el material, infraestructures i serveis necessaris pel desenvolupament de la 
Setmana Santa amb un cost màxim de 2.441,56€, detallats a l’annex 2 del conveni, amb 
càrrec a les següents partides pressupostàries:  
 
Aplicació pressup. Empresa Contracte Import

610000.33811.20800 Fabrés lloguer pantalla 1.960,20 €

610000.33811.20800 Toy Toy lloguer wc 261,36 €

610000.33811.20800 Joan Corrales lloguer espai Tv 220,00 €

2.441,56 €  
 
Quart.- Cedir l’ús gratuït del material detallat a l’annex 3 del conveni, sense cost directe,  la 
cessió dels quals s’ha quantificat en 1.451,00€ 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar a favor de la Comissió de Setmana Santa de Mataró la despesa 
de 1.940€ que s’atendrà amb càrrec a la partida 330200 432160 48900 del pressupost de la 
Direcció de Promoció Econòmica (operació AD núm. 201600018013). 
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Sisè.- Aportar el material, infraestructures i serveis necessaris pel desenvolupament de 
Setmana Santa amb un cost màxim de 397,80€, detallats a l’annex 4 del conveni, els quals 
estan inclosos en els següents contractes de serveis i aplicacions pressupostàries: 
 

Aplicació pressup. Empresa Contracte Import

Armats de Mataró 330200.432160.22602 Gràfiques Argra Publicitat i propaganda 180,00 €

Comissió Setmana Santa 330200.432160.22602 Publiserveis Publicitat i propaganda 217,80 €

397,80 €   
  

Setè.- Notificar aquest acord a la Comissió de Setmana Santa i als Armats de Mataró per tal 
de procedir a la signatura del conveni. 
 
Vuitè.- Donar publicitat del present acord a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones. 
 
Novè- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament que es celebri, 
per a la seva aprovació definitiva.” 
 

 

 

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

anuncia l’abstenció en els tres punts 15,16 i 17. La promoció turística ens sembla bé però 

som crítics en que Mataró s’hagi de promocionar en base a promoure processons, perquè 

més enllà de la dimensió cultural d’aquests actes, hi ha un contingut religiós. Nosaltres 

entenem que la propaganda religiosa en l’espai públic millor que no. Pel que fa a la volta 

ciclista a Catalunya ens sembla bé promocionar la ciutat però no s’ha debatut si realment 

aquests grans esdeveniments redunden en la ciutat. Per exemple, manquen a la nostra ciutat 

estructures bàsiques per garantir la pràctica del ciclisme i l’ús quotidià de la bicicleta, amb 

espai segregat amb carrils bici interconnectats amb seguretat pel ciclista, voreres, vials... Més 

que una etapa de la volta ciclista, Mataró necessita un pla estratègic de la bicicleta. 

 

 
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), 
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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). 

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

d’Unitat Popular.  

 

 

16  -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 1898/2016 DE 10 DE MARÇ 

D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL FOMENT MATARONÍ.  

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

ratificar el següent Decret: 

 
Per decret 1898/2016, de data 10 de març el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i el Foment Mataroní. En el mateix 
Decret es feia esment a les raons d’urgència per adoptar l’acord, encara que la matèria en 
qüestió fos de competència originalment plenària, i es disposava que seria ratificada pel Ple 
de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, vist l’informe jurídic que antecedeixen a aquesta proposta i el que 
estableixen els article 22.2.e) i 21.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de 
Règim Local relatius a les competències del Ple i de l’Alcalde, PROPOSO al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia 1898/2016, de 10 de març, que resol el següent: 
 
“Foment Mataroní, és una entitat ciutadana, sense afany de lucre, legalment constituïda, entre 
els seus objectius hi figura la programació d’un seguit de cicles de música (concerts de 
cambra i joves intèrprets, sarsuela i concerts simfònics). 
 
El foment de la cultura és una de les finalitats de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró, i en tant que Foment Mataroní amb la seva programació, complementa la 
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programació de l’Ajuntament, es considera justificat la utilitat així com l’ interès públic en la 
formalització del conveni que reguli la col·laboració amb l’ esmentada entitat.  
 
L’Ajuntament de Mataró, atorga subvencions cada any mitjançant convocatòria de concurs 
públic; en el cas de la organització de concerts simfònics, música de cambra i sarsuela, no és 
possible promoure concurrència competitiva ja que el Foment Mataroní ofereix uns cicles de 
música que complementa la programació que es fa a la ciutat. 
 
Seguint en la línia de col·laboració amb el Foment Mataroní, per tal de donar suport a la 
programació promoguda per l’ esmentada entitat, a les Bases d’execució del pressupost 
municipal, s’ha previst com a subvenció nominativa destinada a Foment Mataroní d’import 
14.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 610000.334130.48902. 
 
El Ple de 16 de febrer de 2016 va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament 
de Mataró per a l’exercici 2016; i, a les bases d’execució del pressupost hi consta una 
subvenció nominativa a favor del Foment Mataroní per donar suport a les activitats culturals 
que organitza aquesta entitat per un import de 14.000,00€ amb càrrec a la partida 
610000.334130.48902; així mateix, a les esmentades bases d’execució, també hi consta una 
aportació per utilització d’equipaments. 
 
 
El Foment Mataroní amb el finançament de l’Ajuntament de Mataró mitjançant l’esmentada 
subvenció, té previst celebrar el primer dels actes d’enguany, el concert La Passió segons 
Sant Mateu, de J.S. Bach, el dia 18 de març de 2016. 
 
D’altra banda, l’aprovació definitiva del Pressupost muncipal no tindrà lloc fins el mes d’abril, 
és per això que es considera urgent i necessari tramitar l’aprovació del Conveni entre 
l’Ajuntament de Mataró i el Foment Mataroní, per l’atorgament de la subvenció nominativa,  
mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar al Ple. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 118 a 129, ambdós inclosos, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Art. 2.a. de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament, 
aprovades pel Ple municipal del 04/12/1997, pel que fa a l’adjudicació directa de subvencions, 
i la disposició addicional segona de les mateixes bases en quan al contingut del conveni. 
Art. 22.2  i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en 
que es regula l’atorgament de subvencions nominatives. 
Art. 2.1.b  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació a 
atorgament de subvencions per activitats ja realitzades o per desenvolupar. 
Art 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació a la 
publicitat de subvencions i BDNS. 
Art. 21 k) i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
Bases d’execució del Pressupost vigent de l’Ajuntament de Mataró art.25 
 
Vistos d’informe jurídic, l’informe de la Direcció de Cultura i l’informe condicionat d’Intervenció 
de Fons Municipals de data 7 de març de 2016. 
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En virtut de les competències que atribueixen els article 21.k i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el conveni regulador de l’execució de la subvenció prevista en el pressupost 
municipal a favor l’entitat “Foment Mataroní”. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa referida a l’aportació econòmica d’import 14.000,00€ 
(catorze mil euros), amb càrrec a la partida 610000 334130.48902 del pressupost municipal 
vigent en aquests moments (operació AD núm. 201500017897). 
 
Tercer.- Cedir l’ús gratuït del Teatre Monumental, del personal i de l’equipament tècnic 
necessari al Foment Mataroní el dia 18 de març i 10 d’abril de 2016, que s’ha quantificat en 
5.000,00€ segons els preus públics vigents. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Foment Mataroní per tal de procedir a la signatura del 
conveni. 
 
Cinquè.- Donar publicitat del present acord a la Base de datos Nacional de Subvenciones. 
 
Sisè.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament que es celebri,  
per a la seva aprovació definitiva.” 

 
 
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). 

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

d’Unitat Popular.  
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17  -  RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 2091/2016 DE 16 DE MARÇ 

D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA. 

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

ratificar el següent Decret: 

 
Per decret 2091/2016, de data 16 de març, el Sr. Alcalde va resoldre per urgència aprovar 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i la Volta Ciclista a 
Catalunya. En el mateix Decret es feia esment a les raons d’urgència per adoptar l’acord, 
encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment plenària, i es disposava que 
seria ratificada pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, vist l’informe jurídic que antecedeixen a aquesta proposta i el que 
estableixen els article 22.2.e) i 21.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de 
Règim Local relatius a les competències del Ple i de l’Alcalde, PROPOSO al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia 2091/2016, de 16 de març, que resol el següent: 
 
“Dins de les formes d’activitat de les administracions públiques, la de foment de les 
activitats dels ciutadans que són d’interès públic i/o social i complementàries dels 
serveis municipals és de fonamental importància. 
 
Entre aquestes, la subvenció instrumentada a través dels oportuns documents del 
conveni suposa la participació d’aquest Ajuntament en el finançament d’activitats, la 
iniciativa i organització de les quals va a càrrec dels particulars, sempre que aquestes 
activitats es puguin considerar d’interès públic o social. 
 
La Volta Ciclista a Catalunya que compleix la 96a. Edició, està inclosa en l’UCI World 
Tour (Unió Ciclista Internacional) al darrera del Tour, el Giro i la Vuelta, és de les 
curses més importants del mon, hi participen més de 24 equips més potents del 
moment i al voltant de 192 corredors.  
 
Degut a la importància de la cursa i la bona experiència viscuda, l’Ajuntament de 
Mataró considera que es una nova ocasió per posar en el mapa esportiu internacional 
a la ciutat de Mataró i que la millor manera d’establir una continuïtat a l’organització 
d’aquest esdeveniment esportiu internacional és mitjançant l’aprovació d’un ajut 
econòmic a l’acte mitjançant una subvenció nominativa que s’ha inclòs en el 
pressupost municipal. 
 
El Ple de 16 de febrer de 2016 va aprovar inicialment el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2016; i, a les bases d’execució del pressupost 
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hi consta una subvenció nominativa a favor de la “Volta” per donar suport  a la 96ª 
Edició de la Volta Ciclista a Catalunya que organitza aquesta entitat. 
 
La Volta Ciclista a Catalunya té previst que Mataró sigui seu d’una sortida d’etapa en 
el seu recorregut el dia 22 de març de 2016. 
 
D’altra banda, l’aprovació definitiva del Pressupost municipal no tindrà lloc fins el mes 
d’abril, és per això que es considera urgent i necessari tramitar l’aprovació del 
Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la Volta Ciclista a Catalunya, per l’atorgament 
de la subvenció nominativa,  mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar al Ple. 
  
Fonaments de dret  
 
Articles 118 a 129, ambdós inclosos, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Art. 2.a. de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per 
l’Ajuntament, aprovades pel Ple municipal del 04/12/1997, pel que fa a l’adjudicació 
directa de subvencions, i la disposició addicional segona de les mateixes bases en 
quan al contingut del conveni. 
Art. 22.2  i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions, en que es regula l’atorgament de subvencions nominatives. 
Art. 2.1.b  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació 
a atorgament de subvencions per activitats ja realitzades o per desenvolupar. 
Art 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, en relació 
a la publicitat de subvencions i BDNS. 
Art. 21 k) i 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
Bases d’execució del Pressupost vigent de l’Ajuntament de Mataró art.25. 
 
Vist l’informe del Director sobre l’aprovació del conveni regulador d’aquesta subvenció 
nominativa per aquesta entitat i activitat. 
 
En virtut de les competències que atribueixen els articles 21.k i 22.2.e) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per la subvenció 
nominativa per valor de 12.000,00 euros a favor de la Volta Ciclista a Catalunya, 
Associació Esportiva. 
 
SEGON.- Atendre la despesa (12.000,00 euros) amb càrrec a la partida 
620000.341130.48902 subvenció nominativa Volta Ciclista Catalunya del pressupost 
vigent de l’Ajuntament de Mataró. 
 
TERCER.- Aprovar i signar el conveni regulador de la subvenció nominativa amb 
l’entitat esmentada, per l’any 2016. 
 
QUART.- Donar publicitat del present acord a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones. 
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CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament que 
es celebri,  per a la seva aprovació definitiva.” 

 
 

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). 

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

d’Unitat Popular.  

 
 

En aquest moments s’absenta de la sessió la Sra. Montse Morón,  portaveu del grup 

municipal VOLEMataró. 

  

Direcció de Cultura 

 
18  - NOMENAMENT REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR COM A VOCAL SUPLENT A LA COMISSIÓ DEL 

NOMENCLÀTOR DE MATARÓ.  

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

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

1) Nomenar com a vocal suplent de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró el 
següent representant del Grup Municipal del Partit Popular: 

 
- Senyor Hector López Silva 

 
2) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.” 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
En aquest moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montse Morón,  portaveu del grup 

municipal VOLEMataró. 

 

19  - INCLUSIÓ I MODIFICACIÓ DE VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA 

CIUTAT. 

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

la proposta següent: 
 
“Vist que la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró és un òrgan municipal de 
participació ciutadana que té com a finalitat tractar els temes que fan referència a l’elaboració, 
actualització i aplicació del Nomenclàtor de la ciutat. 
 
Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat per Ple 
de data 8 de novembre de 2001, article 3 Funcions estableix que la Comissió Municipal del 
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Nomenclàtor canalitzarà i, si escau, donarà curs als informes, acords, propostes i estudis que 
desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents mitjançant proposta al 
Conseller-Delegat que tingui delegades les atribucions referides a la Comissió. 
 
Després d’analitzar i valorar les propostes i atès que en la reunió de data 13 de març de 2012 
l’esmentada Comissió acordà, al final de cada reunió, aprovar explícitament els acords presos 
per agilitzar-ne la seva tramitació. 
 
Es proposa a la Comissió Municipal del Nomenclàtor l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial 
 
CODI 5372  PLAÇA DE PAQUITA PLA 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Pla, plaça de Paquita 
 
CODI 3301 PLAÇA DE DOLORS MONSERDÀ 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Monserdà, plaça de 
Dolors 
 
 

 

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

manifesta que ja sabem que Dolors Monserdà és l’autora de la Fabricanta, una autora molt 

ben considerada en els sectors conservadors del catalanisme, però estaria bé buscar per a la 

nostra ciutat altres referents en el feminisme progressista com Dolors Bargalló. Em sobta que 

el referent sigui una persona força conservadora en la seva època. 

 

 

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

diu que votaran favorablement. Però estem molt cansats del sectarisme i la utilització política 

del tema del nomenclàtor. Estem en zona de vergonya i ja hem passat l’esperpent. No tinc 

cap problema en que dues places de la ciutat portin el nom d’aquestes persones, segur que 

tenen mèrits suficients. Però també tenen mèrits suficients altres persones, que en el seu 

moment es va fer tot el procediment per a que un vial de la ciutat porti el seu nom, però per 

sectarisme mai acaba passant. Només ens queda el dret a la queixa. Per exemple, no 

entenem que la plaça designada per portar el nom del Dr. Samsó no pugui portar aquest 

nom. Només per sectarisme. Aquest senyor es tan víctima com altres, i no entenem perquè 

no pot tenir una plaça. Votarem que sí però serà l’últim cop que votem que sí perquè estem 

farts i no hi ha dret, això no contribueix a la confraternització ni a superar traumes del passat, 

sinó que s’amaga i es posa unes víctimes per sobre de les altres. Tots van ser víctimes de la 
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pitjor de les guerres que és la guerra civil. Hem de superar que uns assassinats tinguin drets 

a figurar als llibres i altres no, com en concret els dos germans benedictins que van ser morts  

a Montserrat l’any 1936. Ja hi ha prou d’utilitzar la guerra civil per posar uns sobre altres. 

Segur que uns van tenir més culpa que altres però els morts van morir igual i van ser víctimes 

del mateix. 

 

 

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

recordar que avui porten noms molt concrets i estaria bé dedicar el debat a aquests noms i 

espais. Que es va estudiar a la comissió respectiva i que els noms van ser escollits per 

consens, és cert que tenim més de 200  noms pendents però no tenim espais per tots. També 

és cert que la comissió de nomenclàtor té uns criteris i si volen es poden debatre en un altre 

espai aquests criteris. En comissions posteriors, el nom que el Sr. López ha posat sobre la 

taula, se li va donar un espai. També és cert que una organització ha posat objeccions al 

nom, de tot això s’està tractant a les comissions del nomenclàtor. Qui nomena un espai públic 

és el Ple, la comissió només fa propostes i es pot aprovar o no. En l’exposició s’ha posat 

víctimes de la guerra civil sense especificar de quin bàndol són les víctimes. Si volen en un 

futur podem obrir el debat sobre els criteris de nomenclàtor. 
 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 
celebro el que ha dit el Sr. Fernández i s’hauria de fer un replantejament. Hi ha noms del llistat 

del nomenclàtor que estan aprovats per unanimitat de l’Ajuntament que porten 15 o 16 anys 

esperant com Salvador Dalí. Hi ha noms en canvi que s’aproven i ràpidament tenen una plaça 

com el Tricentenari. S’ha de fer un replantejament perquè no pot ser que noms esperin 18 

anys i altres amb quatre mesos trobin un espai a la ciutat. 
 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, celebra la inclusió en el 

nomenclàtor de dues dones catalanes, una de les quals era mataronina. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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20  -  MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI TRANSVERSAL. 

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

la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 3 de febrer de 2005, va manifestar la seva voluntat 
de constituir i integrar-se en el Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals i aprovar 
iniciament els estatuts de l’esmentat Consorci. 
 
El Consorci Transversal està format actualment per les següents ciutats: Figueres, Girona, 
Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Tortosa. 
Els Estatuts del Consorci han estat modificats en diverses ocasions els anys 2007, 2009 i 
2011. 
 
El Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals de 4 de març de 2016 
va aprovar la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts del Consorci, 
quedant les seves redaccions de la següent forma: 
 
1.- Modificació de l'article 1: 
 
“Article 1 
Amb la denominació de Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals“CTXAC” es 
constitueix un consorci a l’empara del que preveu el Conveni Marc Europeu sobre cooperació 
transfronterera entre entitats territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya i la República 
Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials, suscrit a Bayona, 10 de 
març de 1995, l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim 
Local, amb el nou redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del 
govern local i pel text refòs de la Llei municipal de règim local de Catalunya aprovada 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix com a entitat 
pública de caràcter associatiu, integrada pels següents membres: 

 
a) Ajuntament de Figueres 
b) Ajuntament de Girona 
c) Ajuntament de Granollers 
d) Ajuntament de Manresa 
e) Ajuntament de Mataró 
f) Ajuntament d’Olot 
g) Ajuntament de Reus 
h) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i) Ajuntament de Sant Cugat 
j) Ajuntament de Tortosa” 
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2.- Modificació de l’article 2: 
 
“Article 2 
1.Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats privades, 
com a socis associats, però no de ple dret, sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès 
públic concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci. 
2.Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment: 
 
-A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d'admissió de caràcter objectiu. 
-Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la xarxa, la 
Comissió Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte. 
-Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada pel 
Consell Directiu per majoria absoluta. 
 
3.Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i propostes 
que impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió Permanent” 
 
3.- Modificació de l’article 4: 
 
“Article 4 
1. El domicili del Consorci és a Mataró, carrer Sant Josep, 9. 
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar 
establint-se sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de domicili serà 
prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens 
consorciats, publicar-lo en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció General 
d’Administració local. 
 
4.- Modificació de l’article 5: 
 
“Article 5 
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, el Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el major nombre 
d’habitants del municipis consorciats. 
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari. 
 
5.- Modificació de l’article 7: 
 
“Article 7 
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 
a) El Consell Directiu 
b) El President 
c) Els vicepresidents 
d) La Comissió Permanent 
e) La Gerència (sempre que el Consell Directiu així ho cregui convenient)” 
 
6.- Modificació de l’article 8: 
 
“Article 8 
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent: 
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a) President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura d’una de les ciutats 
que integren la Xarxa d’activitats culturals. 
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o 
més ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals 
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat i un representant designat 
per cada entitat sense ànim de lucre participant.  
 
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu càrrec, 
correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin aquests Estatuts, 
a l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats.” 
 
7.- Modificació de l’article 9: 
 
“Article 9 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a) Nomenar el gerent. 
b) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la seva liquidació. 
c) Aprovar l’inventari de béns del Consorci 
d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que superin el 25 % dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de  totes 
les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos oridinaris del primer 
exercici. 
e) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts. 
f) Censurar els comptes. 
g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la seva 
admissió i ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous membres. 
h) Modificar els Estatuts. 
i) Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals. 
j) Dissoldre el consorci i liquidar-lo. 
k) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions 
complementàries. 
l) Controlar els òrgans de govern. 
m) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada 
exercici econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost,  excepte les de 
tresoreria o operacions de prèstec a curt termini, l’aprovació de la concertació de les quals 
correspondrà a la Comissió permanent.  
n) Acceptar donacions, llegats i herències en favor del consorci. 
o) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. 
p) Autoritzar les despeses que superin el 25% dels recursos ordinaris del pressupost del 
consorci. 
q) Aprovar la liquidació del Pressupost” 
 
8.- Modificació de l’article 11: 
 
“Article 11 
1. La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 
anys, un dels presidents dels ens locals consorciats, que es postuli per exercir-la i que sigui 
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votat per la majoria de municipis i entitats membres a través d'un procés intern d'elecció en el 
si del Consell Directiu. 
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà de 
presentar els seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat 
representativa, tant política com territorial. 
2. El President del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà representant a tots 
els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota classe 
d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de 
persones, públiques i privades, físiques i jurídiques. 
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les delegacions 
que estimi pertinents en favor d’un dels vicepresidents o de la Comissió Permanent.” 
 
9.- Modificació de l’article 13: 
 
“Article 13 
La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la xarxa. 
Estarà formada per: 
a) El President 
b) els vicepresidents 
c) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, 
coordinadors, directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els càrrecs amb veu i 
sense vot.” 
 
10.- Modificació de l’article 14: 
 
“Article 14 
Són atribucions de la Comissió Permanent: 
a) Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari 
b) Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga durada. 
c) Controlar el compliment del programa d’activitats 
d) Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que desplegui 
aquests Estatuts. 
e) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió de nous 
membres al Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu. 
f) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les 
retribucions complementàries. 
g) Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari 
h) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels recursos ordinaris 
del Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de  
totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
primer exercici. 
i) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada 
exercici econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost i aprovar les 
operacions de tresoreria o operacions de prèstec a curt termini, qualsevol que sigui el seu 
import.” 
 
11.- Modificació de l’article 15: 
 
“Article 15 
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1. La Comissió Permanent és reunirà amb la periodicitat necessària que requereixi el 
desenvolupament de la seves funcions. 
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que 
disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 
3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en compte, 
en cas d’empat, el vot de qualitat del President.” 
 
12.- Modificació de l’article 16: 
 
“Article 16 
1. El Consell Directiu nomenarà, sempre que ho cregui convenient, un gerent, que haurà 
d’estar professionalment capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de personal 
eventual del Consorci. 
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li encomani 
o delegui el Consell Directiu: 
a) Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del President/a 
b) Exercir la direcció superior del personal 
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres 
d) Elaborar l’avantprojecte el pressupost 
e) Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en cada 
exercici econòmic 
f) Proposar els actes d’execució del pressupost 
g) Proposar un pla anual d’adquisicions 
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost, 
competència que exercirà indistintament amb el President del Consorci. 
i) Ordenar pagaments. 
j) Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic. 
k) Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot. 
 
En el cas que el Consorci no disposi de la figura del Gerent, correspondran les anteriors 
funcions i competències l la figura del President. 
 
13.- Modificació de l’article 19: 
 
“Article 19 
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Conse ll Directiu d’entre 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, o persona en qui 
expressament deleguin. 
 
El personal del Consorci serà personal adscrit, que provindrà de les administracions que en 
són membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament intern del Consorci i 
mantindran els seus drets i deures establerts en la normativa que els sigui d’aplicació i 
romandran en la situació administrativa o laboral que tinguin en les seves administracions 
d’origen. 
Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a tots els efectes la 
consideració de tasca pròpia del Consorci. 
 
Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal de les Administracions 
Participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, el 
ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques  o òrgan competent de l'Administració a la que 
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s'adscrigui el consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del 
consorci per a l'exercici d'aquestes funcions.” 
 
14.- Modificació de l’article 23: 
 
“Article 23 
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la normativa vigent 
sobre hisendes locals. El Secretari – Interventor en prepararà l’avantprojecte, basant-se en les 
aportacions determinades segons l’article anterior, posteriorment s’elevarà al Consell Directiu 
per a la seva aprovació.” 
 
15.- Modificació de l’article 26: 
 
“Article 26 
1.- Els membres del consorci, podran separar-se'n en qualsevol moment sempre que no s'hagi 
assenyalat termini per a la durada del consorci.  
 
2.- Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i aquest servei sigui 
un dels prestats pel Consorci a què pertany, el municipi podrà separar-se'n. 
 
3.- Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que ho notifiqui per escrit al 
màxim òrgan de govern del Consorci abans de la finalització de l’exercici en curs, que estigui 
al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi 
el compliment dels pendents. 
En cas que la baixa de la ciutat estigui motivada per l'incompliment d'un dels membres, el dret 
de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de govern del consorci 
amb un avís previ de 6 mesos. En l'escrit s'ha de fer constar l'incompliment que motiva la 
separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment i el transcurs del termini 
atorgat per complir després del requeriment. 
 
4.- L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la resta dels 
seus membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci, almenys, dues 
administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una 
Administració.  
 
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s'aplicaran les 
regles següents:  
 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret de 
separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net, d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment 
serà el que disposen els Estatuts.  
 
A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria correspost a 
la liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte, 
tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al 
fons patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del 
consorci que se separa no hagi realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de 
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repartiment serà la participació en els ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps 
que ha pertangut al consorci.  
 
S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i condicions del 
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és 
negativa.  
 
L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, 
en el supòsit en què aquesta sigui positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si la quota és 
negativa.  
 
b) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració que ha 
exercit el dret de separació, l'ha d'acordar el consorci a qui, de les altres administracions o 
entitats o organismes públics vinculats o dependents de una Administració que romanen en el 
consorci, s'adscriu en aplicació dels criteris establerts en la Llei.” 
 
 
16.- Modificació de l’article 28: 
 
“Article 28 
1.- El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
 

a) Per compliment de la seva finalitat 
b) Per acord unànime dels ens consorciats 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant 
e) Per incompliment de l'objecte 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens 

 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Directiu, adoptat amb el vot 
favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i 
del nombre legal de membres i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens 
consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu 
dret de separació d'acord amb l'article anterior. 
 
3. L'acord del Consell Directiu sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de 
liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les 
administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels criteris de preservació de 
l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat 
al llarg de la durada del Consorci. 

 
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà 
d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa." 
 
Fonaments jurídics 
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L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al Consell Plenari, amb 
caràcter indelegable l'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la 
necessitat també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 

L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari caldrà el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels acords que 
s'adoptin sobre les matèries següents: b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts. 

L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article 313.2 del mateix Reglament, 
regulen el procediment i quòrum necessari de modificació dels estatuts del Consorci. 
L'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que 
requereix majoria absoluta per modificar els estatuts. 
L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, regula l'encomana de gestió. 
 
La DA 2a de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, que modifica la DA 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú, que regula 
l’adscripció dels Consorcis, el règim del seu personal, pressupost, comptabilitat i control. 
 
Els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, en que es regula el dret de separació d’un Corsorci. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe tècnic i jurídic que antecedeixen a aquesta proposta, 
PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa 
d’Activitats Culturals aprovada pel Consell Directiu de 4 de març de 2016. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa 
d’Activitats Culturals en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la part expositiva 
d'aquest acord. 
 
Tercer.- Encomanar a favor del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals la realització 
dels tràmits següents: 
 

a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes d’al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP i al 
DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, la modificació estatutària que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament aprovats, 
així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència del BOP en 
el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 
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c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del Consorci i 
els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes d’inscripció de 
la modificació operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya. 

 
Quart.-  Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, 

respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

21   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES RELATIVA A LA MUNICIPALITZACIÓ 

DELS SERVEIS PÚBLICS. 

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

següent: 

 

“Els ajuntaments han de gestionar una sèrie de serveis pels ciutadans del seu territori. 
 
En general, estaríem tots d'acord si diem que l'administració d'aquests serveis, a més d'estar 
orientada a les persones, ha de reunir alguns requisits addicionals, que constituirien els valors 
de la gestió pública:  
 
- Ha de ser Eficient: optimitzant al màxim els recursos disponibles 
- Ha de ser de Qualitat: satisfent les expectatives dels ciutadans. 
-Ha de ser Avaluable: avaluar el rendiment quantitativament i qualitativa.  
-Ha de ser Transparent: retent comptes dels resultats vs la utilització dels recursos . 
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En aquest sentit, l'informe de fiscalització del sector públic del Tribunal de Cuentas del 2011, 
entre molts altres temes, analitzava alguns serveis públics obligatoris: l'abastiment d'aigua 
potable, l'enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus urbans i el cementiri, i 
confrontava els  costos de prestació dels serveis, segons la modalitat de gestió escollida 
(directa o per contractació publica), segmentant els municipis segons la seva població. 
 
Segurament és a causa d'aquesta heterogeneitat de tamanys de població, que a les seves 
conclusions el Tribunal de Cuentas reconeix que no ha pogut apreciar una correlació 
significativa i comuna pels cinc serveis entre la forma de prestació i el seu major o menor 
cost. 
 
Però a les diferents taules es pot observar, sempre al segment de poblacions més grans, que 
el cost dels serveis, prestats de manera directa, és en general sensiblement inferior al cost 
dels mateixos serveis prestats a través d'una contractació pública, de concert o prestat per 
entitat supramunicipal. 
 
De fet, després d'anys de continua orientació a la privatització dels serveis, avui, molts 
ajuntaments estan iniciant estudis que puguin derivar en la gestió directa d'aquells serveis en 
els que es demostri que aquesta forma de gestió és millor. 
 
A nombrosos municipis s’han obtingut ja estalvis molt rellevants en neteja viària i recollida 
d'escombraries. I en altres, com a Sabadell, s’ha aprovat, amb el vot favorable de tots els 
Grups Municipals del consistori, una moció per estudiar la conveniència, servei per servei, de 
prestar-los de forma directa.  
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents 
acords: 
 
Primer. Iniciar els estudis pertinents, els resultats dels quals puguin conduir cap a la 
municipalització dels serveis. Aquests estudis hauran d'analitzar cada servei concret, fent la 
comparació del que suposaria la gestió directa, envers la concessió, des de les perspectives 
econòmiques, tècniques i socials. També assumint que cal preservar el llocs de treball, 
garantir la viabilitat del servei i com a mínim, mantenir la seva qualitat.  
 
Segon. Portar a terme aquest procés en un termini de 12 mesos d'estudi i si s'escau, 
presentar un calendari pel procediment de municipalització dels serveis. 
 
Tercer. Malgrat el termini establert al punt anterior, l'estudi haurà de començar per aquells 
serveis, les concessions dels quals arribin més aviat al seu venciment, com per exemple el 
servei de Zona Blava. En el cas que l'estudi no estigui acabat en la data en qüestió, es 
procedirà a fer una pròrroga de la durada mínima imprescindible fins que no es disposi dels 
resultats i es pugui prendre una decisió. En cas que l’actual concurs no permeti o no faci 
recomanable aquesta pròrroga, és farà un nou concurs amb un termini no més llarg del 
necessari per finalitzar aquest estudi.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que la formació aposta per una administració austera, 

modera i oberta a la participació i molt transparent. Creiem que s’han de gestionar 

correctament els serveis públics i no disparar els costos però no podem deixar que els serveis 

externalitzats es valorin només pel seu cost econòmic. Moltes de les adjudicacions que hem 

contractat a empreses privades, el cost econòmic, molt inferior al preu de sortida, ha estat el 

principal factor per a la concessió, i aquesta rebaixa normalment és conseqüència de 

disminució de places laborals i empitjorament de les condicions dels treballadors de les 

empreses. Necessitem reformular les pràctiques cercant el que és millor pels ciutadans. Hem 

de treballar en ares de garantir el millor servei per a la ciutadania i per les condicions dels 

treballadors, per a que l’oferta econòmica no sigui el factor desencadenant de la concessió. 

Aquesta resolució ens permet estudiar aquest canvi i celebrem la serva presentació per part 

d’ERC. Esperem que la proposta prosperi i molt aviat tinguem enllestit l’estudi. Reclamaria al 

govern que si s’aprova no quedi en paper mullat. 

 

 

 

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

posicionar el vot del nostre grup municipal, la municipalització dels serveis públics era un punt 

del nostre programa. Volem que els serveis públics ho siguin en la seva totalitat no només 

amb la titularitat sinó també amb la gestió. És l’hora que l’ajuntament recuperi el que té cedit a 

empreses privades, les quals tenen beneficis a costa del nostre ajuntament. Aquest benefici 

l’ajuntament podria dedicar-lo a millorar la qualitat del servei que es presta al ciutadà. Som 

conscients que per municipalitzar certs serveis s’hauria de fer una gran inversió però finalment 

es veuria beneficiada tota la ciutadania. És per això que donarem suport. 

 

 

 

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

manifesta que la CUP no té cap dubte que els serveis privatitzats tenen un major cost que els 

serveis públics prestats directament per l’administració. Els serveis privatitzats d’aigua són un 

25% més cars que els serveis públics. I el “Tribunal de Cuentas” afegeix que en el cas de 

l’aigua els serveis privatitzats tenen un 30% més de pèrdues a la xarxa i un 15% menys 

d’inversió. Tenim molt clar que quan un servei públic el presta una empresa privada hi ha un 
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conflicte d’interessos, per una banda l’administració pública que busca servei a bon preu i 

l’empresa privada que busca beneficis. Els ajuntaments estan infrafinançats i entreguen la 

gestió dels seus monopolis a canvi de poc. La gestió dels serveis públics ha de ser directe i 

municipal i sempre votem no a l’externalització dels serveis públics, però si s’han de fer 

estudis previs per aconseguir aquesta remunicipalització dels serveis públics donarem suport 

a la proposta. 

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

que donaran suport a la proposta. Donarem suport perquè parla d’estudiar. En quant a la part 

ideològica, exemples de magnífiques empreses públiques ben gestionades: PUMSA, amb un 

benefici brutal per la ciutat o GINTRA, empresa que gestionava els aparcaments i ens ha fet 

un forat que paguem tots i juntament amb PUMSA ens dificulta poder ajudar a la gent que ho 

està passant malament. L’única companyia ben gestionada, i perquè és un monopoli, és la 

companyia d’aigua. Segur que hi ha qüestions que s’han de gestionar des de l sector públic 

per ser estratègics però veient els exemples, no sé perquè ha d’haver una millor gestió del 

públic que del privat. Una multinacional, per economia d’escala, té uns avantatges en la 

contractació que una ciutat mitjana petita que a més paga tard i malament no té. La proposta 

em sembla bé estudiar-ho. L’ajuntament té més de 1500 treballadors i la proposta és tenir més 

de 2000, ¿em saben explicar com ho mantenim amb un atur dels més alts de Catalunya? 

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que repartir el pastís 

públic és una estratègia molt clara de neoliberals. Donarem suport a la proposta ja que la 

compartim i l’hem portat en el nostre programa. Pensem que els serveis públics són 

imprescindibles per a la ciutat, hem de garantir serveis públics de qualitat, la gestió directe, 

bona gestió i no permetre el negoci en detriment dels mateixos. Molts treballs depenen de 

l’ajuntament i degut a la crisi esperem que l’administració pública doni exemple vetllant pels 

interessos de la ciutadania. Si la gestió és fa bé s’afavoreix la ciutat, exemples són Cabrils, 

Vidreres... Governs de molts colors han municipalitzat al territori espanyol, no és només una 

qüestió ideològica sinó de voluntat política. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, considera que l’empresa privada és més eficient que la pública. Quan 

s’externalitza a través de concurs, hi ha un marge empresarial però a la pública això no 

existeix. Hi ha estudis que demostren que si el servei es presta per l’Estat és menys eficient. 

ERC planteja un estudi, que no serà ideològic sinó que ha de ser asèptic i el més científic 

possible i veure on s’arriba i que és millor pel ciutadà. Votarem a favor, ja que si el govern vota 

a favor nosaltres també ja que són ells els que faran l’estudi. 

 

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

d’externalitzar un servei segons la llei s’haurà de fer elaborant un document d’avaluació on es 

posi de manifest que es té en compte tot l’expressat per la llei, les concessions tenen un 

estudi previ. Abans de prendre la decisió d’externalitzar la llei ja determina que ha d’haver un 

informe. Però amb el temps hi ha serveis concessionats des de fa molt temps i per tant els 

estudis són molt antics. Per això estem impulsant l’elaboració d’una guia de contractació  

pública socialment responsable i també estem fent una tasca de racionalització dels 

contractes menors. Malgrat que la llei de contractes del sector públic estableix que no cal fer 

una nova avaluació, si aquesta ja s’havia fet amb anterioritat, creiem que l’avaluació s’hauria 

de fer igual per criteris d’eficiència i interès general. En definitiva, acceptem fer els estudis 

sol·licitats en la proposta. 
 

 

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

 

 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL VOLEMATARÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE SÍRIA I 

LA RETIRADA DE LA BANDERA EUROPEA A L’AJUNTAMENT. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta la proposta 

següent: 

 
“Els països que formen la UE han adoptat la declaració universal dels Drets Humans en el 
conveni Europeu de 1950 amb el compromís de defensar-los. Aquests compromisos són 
adquirits per Espanya i Catalunya. 
 
Al mateix temps estem adherits a la convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats de 
les Nacions Unides. Aquesta estableix la garantia de supervivència i refugi a totes les 
persones que pateixen persecucions polítiques, fugides de guerres o conflictes ètnics i 
violència de gènere. 
 
Espanya s’adhereix a la convenció de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats, el 22 de 
juliol de l’any 1978, consagrant el dret d’asil en l’article 13.4 de la Constitució Espanyola del 
mateix any. La primera llei reguladora del dret d’asil i la condició de Refugiat en Espanya les 
aprovada al maig de 1984, modificada per la llei 9/1994 i el Reial Decret 203/95 d’aplicació de 
la llei, més recent per la llei 12/2009 de 30 d’octubre. 
 
Atès que Europa està trencant amb les Lleis aprovades ara fa 65 anys i amb els tractats 
internacionals signats, expulsant massivament als siris, iraquís i afganesos fugits de la guerra 
cap a Turquia, ja que això demostra una deshumanització, un tracte xenòfob, i una pèrdua de 
valors ètics. Europa ha decidit pagar a Turquia 6000 milions d’Euros per fer aquest acolliment 
en estranyes circumstancies, tractant als refugiats com a mercaderia i eliminant en aquesta 
transacció el visat dels mateixos. Tots aquests incompliments dels acords signats violen els 
compromisos de la UE. La pèrdua de memòria històrica a l’Estat Espanyol,  que van viure els 
nostres avantpassats, víctimes de la Guerra Civil espanyola i de la post guerra. Durant la 
dictadura Franquista es va generar que milers d’espanyols fossin acollits a països solidaris 
com Mèxic, Argentina, Veneçuela, França etc. El que va atenuar el patiment d’aquestes 
persones en el seu moment. 
 
Atesa que aquesta Europa insolidària i l’Estat Espanyol insolidari, davant la manca de reacció 
sociopolítica,  humanitària i solidaria, que no compleix amb les directrius marcades per la 
ONU, incomplint els Dret Humans. 
 
Desprès de tot l’exposat, sol·licitem al ple que es retiri o es baixi la bandera Europea del 
nostre consistori, ja que aquest comportament no representa els valors de la majoria del poble 
espanyol i català. 
Amb l’esperança que la força del rebuig demostrat pels ciutadans/es Europees facin rectificar 
als nostres mandataris europeus, el ple decidirà si accepta aquesta proposta de resolució.” 
 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que en el punt 3.2 de l’ordre del dia s’ha presentat una 

declaració institucional que parlava dels refugiats i així ja hem expressat el nostre rebuig a 

com s’està tractant als refugiats. Per tant em limitaré a posicionar-me sobre la bandera 
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europea. Nosaltres apostem per deixar la bandera a mig pal ja que és un acte simbòlic per 

expressar un dol oficial. Ja que a Europa estem de dol per la mort de centenar de persones 

que fugen i que han mort intentant arribar a les nostres costes. Els nostres dirigents els han 

girat l’esquena i han signat acords vergonyosos amb Turquia que xoquen frontalment amb 

l’obligat compliment de la convenció de Ginebra i la carta de drets fonamentals de la UE. A 

mig pal perquè encara alguns sí que creiem en els valors fonamentals de la UE i que 

continuarem defensant malgrat les decisions d’alguns polítics que han foragitat lluny de les 

nostres fronteres a persones que demanaven refugi. 

 

 

 

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

coneixen el posicionament de la formació. no entrarem en discussions. Ens oposem a les 

polítiques d’ acollida de refugiats principalment perquè ni la comissió europea ni els països 

membres tenen unes polítiques de control que garanteix el bon ús de les mateixes. El fet que 

no hagi criteris que garanteixin la seguretat dels països membres fa inviable que puguem 

seguir jugant amb el benestar dels nostres ciutadans. Lamentem el drama que s’està patint 

però la situació és molt complexa. Aquestes rutes de refugiats estan essent utilitzades per 

bandes organitzades per entrar immigrants il·legals a Europa. El perill que suposa per Europa 

l’entrada massiva de milers de refugiats sense control. No entenem que ens demanin resoldre 

a nosaltres quan hi ha països veïns al conflicte que tenen recursos i poden acollir i no ho fan. 

Els nostres governants han de garantir l’estabilitat dels països que governen i la segureta t i 

degut a les condicions actuals nosaltres votarem que no. 

 

 

 

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

manifesta que votaran que sí. Aquest Ajuntament el 18 de setembre passat es va declarar 

municipi solidari acollidor amb persones refugiades de conflictes armats. Amb el pas del 

temps la situació de les persones que fugen s’ha anat agreujant. Les bones intencions es 

tradueixen en res i això és per la desídia del govern espanyol que fa de tap, com és habitual. 

Estem en un moment d’urgència humanitària i la UE aposta per un tancament de fronteres 

que atempta contra els drets humans bàsics. Es posa en qüestió els principis de la UE, 

rebutgen l’Europa fortalesa i rebutgen l’acord de Turquia. Cal cercar vies de col·laboració 
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directe amb les poblacions on es troben els camps de refugiats. Reconèixer la feina de tots els 

voluntaris que són en caps de refugiats fent allò que no han estat capaços de fer els estats. 

Estem d’acord en retirar la bandera europea ja que ens avergonyeix i no serveix per a res. 

Però també volem retirar la bandera espanyola que representa un estat còmplice amb les 

polítiques migratòries de la UE. 
 

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

que votaran en contra. Creiem que cal més Europa. Hi ha gent que fa servei la desgràcia i la 

mort de molta gent per fer política. Nosaltres volem saber si la proposta que ens estan fent 

arribar és a favor de la gent que ho està passant malament o per criticar els ideals d’Europa. 

No em sento orgullós del que està fent la UE. Però no és segons diu el Sr. Cuellar, tot culpa 

d’Espanya i d’Europa. Em sembla al·lucinant que en aquesta proposta aparegui Veneçuela 

quan alguns veneçolans estan demanant l’estatus de refugiat en aquesta ciutat. Més que 

treure la bandera europea apostem per més Europa. La que té fama de més dolenta, la Sra. 

Merkel és la que més ha ajudat a aquesta gent, però en les últimes eleccions els guanyadors 

han estat populistes d’extrema dreta. Pensem diferent i creiem que s’han de reivindicar les 

idees de la vella Europa i no oblidar que aquesta gent no va als camps de refugiats que hi ha 

a l’Aràbia Saudí o a la Meca, sinó que venen a Europa. La solució és menys localisme i molt 

més universalisme. 

 
 
 

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

Ciudadanía, manifesta que sobre la moció plantejada ja hi ha hagut una moció on es rebutgen 

les polítiques europees migratòries i que han votat a favor quasi tots els grups. Però volem 

Mataró vol anar més enllà en qüestions que no compartim. Som un partit antiseparatista tant 

espanyol com europeu. Albert Rivera diu “Espanya es nuestro país y Europa nuestro futuro”. 

Nosaltres no compartim cap acció que qüestioni Europa. No volem un DNI català que ens torni 

a l’Edat Mitjana sinó que volem un DNI europeu de ple dret del segle XXI. Tots els problemes 

d’Europa es solucionen amb més Europa i més democràcia. Europa no és un lloc geogràfic és 

una idea. No podem qüestionar els valors europeus i per tant no volem que la bandera es 

toqui i volem deixar de banda els nacionalismes que només aporten sang i destrosses a 

Europa. Ens hem d’esforçar en ser ciutadans d’Europa, perquè vivint en democràcia a 
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vegades estarem d’acord amb les polítiques i altres vegades no, perquè la democràcia és així. 

Hem de ser solidaris però no podem baixar les fronteres totalment o la nostre societat tal i com 

la coneixem seria inviable. Per desgràcia seguim necessitant les fronteres, i els exèrcits 

perquè no podem suprimir-los. Per tot això votarem que no. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot serà 

favorable en relació a baixar la bandera europea de manera temporal com a símbol de que és 

necessari tornar als valors fonamentals i incrementar els valors de més Europa i menys 

barreres. Esperem poder també retirar un altre bandera ja que serà senyal que s’han complert 

uns anhels que tenim des de fa temps. 

 
 
 
La senyora Isabel Martínez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, diu que 

entenen la reacció i la proposta ja que és deguda a la perplexitat del que està passant a 

l’orient mitjà i de les guerres que estan empenyent a milers de persones a demanar asil a l’ 

UE. Tot això passa mentre la UE resta impassible davant la més gran crisi migratòria a 

Europa. L’ONU deixa clar que davant la persecució qualsevol persona pot demanar asil en 

qualsevol país. L’ UE obliga a funcionar amb un protocol comú d’asil i diu que cap persona és 

tornarà al seu país d’origen si corre el risc de ser perseguit, o de perill de mort. Amb tot això 

queda palès que tenim normativa que consagra els drets humans i el principi de no retorn. En 

conseqüència el pacte de la vergonya és una evident  infracció del dret internacional. Dit això 

però creiem que baixar la bandera no és la solució ja que s’ha d’intentar ser pro-actius, Mataró 

fa mesos que ho té tot enllestit per acollir refugiats que sembla que començaran a arribar a 

Catalunya. Hem de contribuir i intentar que es compleixi la normativa  i ajudar als municipis 

que han estat abandonats per la comunitat internacional i que estan ajudant ells sols als 

refugiats en el seu transit a camins segurs. Mataró ho fa actualment des de diferents projectes 

i creiem s’hauria de coordinar i reforçar la lluita contra les xarxes de bandes que s’aprof iten de 

la situació de crisi i desgovern. Creiem que la bandera l’hauríem de posar encara més alta per 

a ressaltar els valors europeus i que tothom la pogués veure i respectar. 
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La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró donar les gràcies a 

tothom i afegir que efectivament és un gest simbòlic, però a vegades els símbols parlen per si 

sols. La bandera tornaria a onejar quan recuperem l’Europa que ens han tret amb aquestes 

polítiques. I afegir que el dolor no entén de colors, ètnies o religions i que tots els éssers 

humans el pateixen per igual. 
 
 
 
La senyora Isabel Martínez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, replica que 

les banderes cauen quan algú perd la guerra. Nosaltres volem guanyar la guerra dels ideals i 

dels drets i per això volem mantenir la bandera ben alta. 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) . 
Vots en contra: 17,  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), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i 
corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (1).    

Abstencions: Cap.  
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PRECS I PREGUNTES 
 

23   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES INFRACCIONS 

D’APARCAMENT A DETERMINADES ZONES DE LA NOSTRA CIUTAT. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El Grup Municipal del PPC s’ha assabentat a través dels mitjans de comunicació del fet que 
el cos de la Policia Local de Mataró té ordre de fer la vista grossa en les infraccions 
d’aparcament de determinades zones de la nostra ciutat. També i pel que hem pogut llegir es 
diu que aquestes ordres no són noves, sinó que s’arrosseguen de fa temps i que fa més d’un 
mandat que es venen donant. 
 
Davant d’aquest fet presentem les següents preguntes: 
 
-Donat que al mateix barri de Cerdanyola hi trobem zones d’aparcament taronges, volem 
saber, quin és el criteri que es fa servir, el qual ens permet a quin lloc es pot aparcar 
lliurament i a quin no? 
 
-Té coneixement el Govern Municipal de que hi hagin mes ordres d’aquest tipus donades a 
altres funcionaris per tal d’infringir la normativa legal de la nostra ciutat?” 
 
 

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

respon que el criteri que es fa servir al barri de Cerdanyola és similar a altres barris. Les 

ordenances són per tothom i s’intenta millorar la convivència. La potestat sancionadora és un 

element més de disciplina que a vegades és necessari. L’ajuntament per reforçar aquestes 

normes a vegades fa campanyes i es posen senyalitzacions o sancions. Les sancions han de 

ser l’última ràtio. Les normes de convivència s’han de fer per consens. La policia és qui té la 

competència per sancionar les infraccions i per decidir el nivell d’intervenció que cal, el qual és 

regula segons la perillositat i cercant el millor pels problemes de mobilitat de la ciutat. Per això 

proposem debatre els criteris de mobilitat i la gestió a nivell de grups municipals. No hi ha cap 

instrucció donada per fer la vista grossa al barri de Cerdanyola i qualsevol mesura que es  

prengui es farà amb consens. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,diu 

que no dubta de la paraula de ningú. Però si dubto del tema de les multes, ja que l’any passat 

és va recaptar un 26% més, quasi un milió d’euros més. El problema és que et diuen que no 

és veritat però posteriorment es descobreix que sí i aquest rumor corre des de fa dècades. I 

em quedo amb la idea de fer un pla de mobilitat per fer la vida més fàcil a tots els ciutadans. 

 

 

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

agraeixo la confiança i poso sobre la taula el tema del pla de mobilitat ja que tots volem cercar 

solucions. 

 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES ENTITATS QUE FORMEN 

PART DEL CONSELL D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOMES-

DONES DE MATARÓ. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“Amb motiu de l’organització dels actes commemoratius del dia 8 de Març de 2016, Dia 
Internacional de les Dones Treballadores, hem volgut consultar la composició i el reglament 
de funcionament del Consell de Participació d’Igualtat i també els objectius i les funcions que 
es proposa. 
 
Entre la composició del Consell hem pogut comprovar que hi ha la presència d’algunes 
Entitats que no practiquen aquesta Igualtat d’Oportunitats i algunes a més de manera 
ostensible tots els divendres al mig dia en els seus llocs de culte. 
 
És per aquests motius que el nostre Grup Presenta les següents Preguntes: 
 
1.-És conscient la Regidora responsable del fet que l’estem exposant en aquesta iniciativa? 
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2.-Quina opinió té la Regidora sobre el fet que al Consell d’Igualtat d’Oportunitats hi hagi 
Entitats que no practiquen d’una manera fefaent aquesta Igultat? 
 
3.-Es té la intenció des de la Presidència del Consell de posar fí a aquesta situació?” 
 

 
La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada de Joventut i Dona, diu que no concreta a 

quina de les 28 entitats que formen el consell es refereix ja que no diu el nom. Poden formar 

part del Consell aquelles entitats legalment constituïdes i inscrites al Registre municipal 

d’entitats. Si una entitat té interès a formar part del Consell és benvinguda i amb això és 

suficient. Crec en les persones i en la igualtat malauradament existeix aquesta regidoria 

perquè aquesta igualtat dona-home resta lluny de ser un fet. 

 

 

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

celebra que no vulgui donar fi però no s’ha de fer una creuada. I no deixarem de denunciar un 

fet que ens sembla escandalós i és que algú que forma part d’aquest Consell no respecti la 

igualtat. 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada de Joventut i Dona, manifesta que la 

igualtat es treballa des de la pedagogia. I aquestes entitats de les quals no diu al nom 

simplement diré que acostant-se a la igualtat ja és un fet que volen ser igualitaris. No els 

expulsarem del Consell sempre que vinguin activament. 

 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES SOBRE L’ESTAT DE LES INSTAL•LACIONS ON ES 

REALITZAVEN EXÀMENS TEÒRICS DE CONDUIR, I ELS SEUS 

VOLTANTS.  
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 
 
“El mes de maig del 2010 es van traslladar les dependències on es realitzaven els exàmens 
teòrics de conduir del carrer Galícia a una nova zona més ben equipada per aquest servei al 
sector del Rengle quedant les instal·lacions anteriors en desús. Aquestes instal·lacions 
estaven formades per una edificació compresa per una sala gran on es celebraven els 
exàmens teòrics, unes dependències de serveis complementaris i una sala destinada al servei 
de bar restaurant. 
 
Des de llavors han passat 6 anys i aquestes instal·lacions continuen en desús i cada cop més 
deteriorades i en un estat lamentable (fotos 1 a 4). A més, ni hi ha cap impediment per a 
l’accés de qualsevol persona. A ERC-MES pensem que fora bo d’arranjar aquestes 
instal·lacions i que es destinés a algun ús, ja sigui a alguna entitat esportiva propera (Iluro 
Hockey Club o pistes d’atletisme) o a alguna entitat veïnal. 
 
En tot cas, no ens sembla bé l’estat lamentable en què es troba la zona. I els haig de recordar 
que és una zona en què d’una banda, es troba al costat del camp d’hoquei herba i cada cap 
de setmana la visiten moltes persones de fora de Mataró que venen a veure algun dels partits 
que s’hi juguen, i d’altra banda i ha un munt de persones de fora de Mataró que van a 
l’hospital. Quina imatge es poden endur de la nostra ciutat aquestes persones? Potser paga la 
pena invertir en aquests arranjaments enlloc de fer-ho en festivals aeris. 
 
A més, els seus voltants presenten també un aspecte molt deixat: una mena de “quiosc” 
abandonat al carrer Galícia (foto 5), una atzavara recolzada sobre cables de baixa tensió (foto 
6) o les tanques de protecció totalment malmeses del solar que ocupaven les antigues pistes 
de conduir, això sí, enfront les quals i fins el febrer hi havia un cartell que deia “Projecte 
d’actuacions de millora i manteniment de la via pública-Programa 2012/2015”.(fotos 7 i 8). 
I a la carretera de Cirera, enfront del Cementiri de les Valls i els dipòsits d’Aigües de Mataró, 
podem trobar fins a 12 barreres New Jersey, elements que es van col·locar provisionalment 
en el seu moment i que així de provisionals han quedat (fotos 9 a 11). 
 
El Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 
D’ESQUERRES presenta la següent pregunta: 
 
1. Té previst el Govern de Mataró fer una neteja exhaustiva de les instal·lacions on es 
realitzaven els exàmens teòrics de conduir, i dels seus entorns? 
 
2. Quines intencions té el Govern de Mataró respecte aquestes instal·lacions? Té previst fer 
les obres necessàries per adequar aquestes instal·lacions a una activitat de caire associatiu, i 
posteriorment cedir aquest espai a alguna entitat? 
 
3. Té previst el Govern de Mataró canviar les barreres provisionals New Jersey de la carretera 
de Cirera davant el Cementiri de les Valls i els dipòsits d’Aigües de Mataró per pilones 
metàl·liques?" 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

comparteix l’apreciació de l’estat de les pistes. És necessari fer una neteja a fons i ja la tenim 

prevista, es farà del dia 11 al 18 d’abril. En relació a les barreres provisionals New Jersey de 

la carretera de Cirera donar-li la raó són lletges però eficaces, ja que anteriorment s’havien 

posat unes pilones metàl·liques i els vehicles les arrencaven Les tanques no tenen una gran 

estètica però són efectives. 

 

 

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

Habitatge, per contestar a la segona pregunta dir-li que la parcel·la on es troba l’equipament 

està qualificada pel pla general del 96 com un sistema d’equipament comunitari però sense 

detallar l’ús. En cas que es decideixi instal·lar un equipament s’ha de tramitar un pla especial 

per determinar quin tipus d’equipament. I un cop ho sabem, degut a la deficient qualitat 

existent i a les prescripcions tècniques a les que obliga la llei al ser un equipament de pública 

concurrència, és gairebé segur que tot el que hi ha allà haurà d’anar a terra i construir de nou. 

S’haurà de valorar quines necessitats hi ha a la ciutat valorant l’ interès general i valorant 

quina fórmula de gestió, si cedint a entitats qualificant d’equipament per a que ells facin la 

inversió o bé amb recursos municipals. Actualment no hi ha cap intenció perquè no és pot fer 

un pla immediat. 

 

 
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, replica que si s’han de 

complir tots aquest tràmits per poder arreglar-ho. Només recordar que l’any 2011 ja es va 

presentar una proposta de resolució en aquest sentit i que ja es van comprometre a estudiar 

l’ús d’aquell espai. Han passat 5 anys i encara estem igual, així que agrairia que s’estudiés. 

Agrair a la Sra. Moreno la seva resposta però tinc un embolic ja que per qüestions estètiques 

es va denegar un prec de sol·licitar a ADIF tanques metàl·liques per protegir la via del tren, i 

ara pel tema d’estètica se’ns diu tot el contrari. 

 

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

simplement comentar que sí es antiestètic però eficaç perquè fa la funció de no deixar que els 

vehicles entrin en la carretera. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, dir que en el pla d’actuació d’aquest any hi ha previs fer l’estudi de les necessitats  

d’equipament de la ciutat. Respecte l’estètica dir que no és pot compara omplir de tanques el 

Passeig Marítim a les que es poden posar allà dalt. 

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 26 i 31 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 
 

 
 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT 

D’ESQUERRES SOBRE LA RETRIBUCIÓ PER OBJECTIUS 

TRIMESTRAL DEL CONTRACTE DE LA NETEJA. 

 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 

 
“L'any 2014, l'Ajuntament va adjudicar el servei de recollida de residus, de la neteja viària, de 
les platges i el passeig Marítim a FCC per un import de 55 milions i mig d'euros. Es tracta del 
contracte de major volum econòmic de l’Ajuntament. 
 
Al Ple de desembre de 2015, es va aprovar modificar el pressupost a la concessionària FCC i 
pagar un extra de 222.600 € justificats en diferents factures i serveis no contemplats.  
 
La  regidora de Via Pública i Manteniment, Núria Moreno (PSC) afirmava que  el nou contracte 
havia suposat un canvi de recollida que valoraven positivament, però que no era del tot 
suficient, considerant finalment que era millorable. 
 
També en el mateix Ple, el nostre GM varem manifestar la nostra oposició al pagament 
d'aquest extra i ens varem interessar per la part d'incentius d'aquest contracte, la retribució 
variable (positiva o negativa) en funció dels resultats.  
 
De la presentació a la darrera Comissió Informativa dels resultats trimestrals del control 
d'execució i la qualitat dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Mataró 



 77 

relatiu al 4art trimestre de 2015, es desprèn que el total de retribució per objectius 
corresponent al 4T 2015 és de 42.686,12 €, a pagar.   
Per conceptes: 
- Control de presència: a pagar a FCC 19.358,79 € 
- Compliment de normes:  a pagar a FCC 9,679,39 € 
- Control d'estat de neteja:  a pagar a FCC  13,647,94 € 
 
En aquest sentit, el GM d'ERC-Moviment d'esquerres formula la següent pregunta: 
 
- Consideren que 42.000 euros trimestrals poden ser definits com a “retribució per objectius” 
davant d’un contracte de 55,5MM de euros (repartits en 8 anys , uns 7MM d'euros anuals)?  
- Com a resposta a la percepció general  de la ciutadania, i a la pròpia percepció del govern 
respecte la millorabilitat del servei, consideren suficient aquest estímul a la qualitat?  
- En la mateixa línia, per exemple, el resultat de l’avaluació a carrers tipus F (Polígons 
Industrial) ha estat  “Deficient”. La penalització a aplicar a FCC en aquest cas és de 580 €. 
Consideren suficient aquest estímul a la qualitat?  
- Hi ha hagut des de 2014 algun trimestre amb resultat negatiu per a FCC? De quin import, si 
n'hi ha hagut, han estat les penalitzacions? “ 
 

 

31   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ENQUESTA DE QUALITAT DEL MATARÓ BUS. 

 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta 

següent: 
 
“El Grup Opinòmetre ha realitzat per encàrrec de l’empresa Mataró Bus, la divuitena edició de 
l'Enquesta sobre la Qualitat del Servei d'Autobusos de Mataró, en la que es pregunta sobre el 
nivell de satisfacció dels usuaris amb aquest servei a l’hora que es mira de conèixer les seves 
característiques socials i el tipus de desplaçaments efectuats en aquest mitjà de transport. 
 
L’índex de Qualitat Percebuda (IQP) es manté en nivells pràcticament constants en els darrers 
15 anys, amb una nota mitjana als voltants del 7,6 punts.  
 
Donat que el resultat d’aquesta enquesta de qualitat té implicació en forma d’incentius a 
l’empresa concessionària, el GM d'ERC-Moviment d'Esquerres, formula la següent pregunta: 
   

1. No seria més apropiat que l’enquesta de satisfacció anual fos encarregada per 
l’ajuntament i no per la pròpia empresa Mataró Bus? 

2. Quina és la penalització o incentiu per les variacions produïdes a l’IQP en els darrers 4 
anys? 

3. Consideren suficient aquest estímul per millorar la qualitat del servei?” 
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La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

manifesta que la enquesta està encarregada per l’Ajuntament, altra cosa és que la factura la 

cobrés Mataró-Bus, però l’encàrrec i qui es va encarregar de triar aquesta consultora externa 

va ser l’Ajuntament. Si vostès consideren adient que ho pagui l’Ajuntament perquè d’aquesta 

manera s’impregna d’objectivitat, no ens oposem, serà un tema que podem debatre entre tots 

pel proper plec. Respecte a les penalitzacions o incentius per les variacions produïdes en 

aquests darrers anys amb aquest índex de qualitat de les percepcions, tenim un sistema 

diferent que és de bonus bons i bonus dolents. Per part de l’empresa concessionària el que 

s’està fent és un compromís de billetatge. Si aquest compromís no existeix o no compleix el 

mínim de billetatge, com ha passat en els últims anys, el que tenen són els “bonus malus” i en 

conseqüència de les factures que se’ls hi ha de pagar se’ls penalitza, es resta per no haver 

complert. La concessionària suporta el lucre cessant, això afavoreix l’Ajuntament perquè en 

moments de crisi com aquest, no és l’Ajuntament qui suporta la falta de billetatge. Si el 

billetatge puja s’ha de premiar amb els bonus bons. La incidència d’aquest índex de qualitat 

pot condicionar que es pugui penalitzar no renovant, per exemple, el contracte. Que aquests 

índex siguin més bons o més dolents incideix en la renovació de contracte. 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, lamenta que s’estigui 

informant de més coses, que a la comissió no es va informar de la mateixa manera. Sobre 

l’índex de qualitat no m’ha contestat quina va ser la penalització en aquests darrers 4 anys. 

La variació de dècimes en aquest índex tenia reflex en un centenar d’euros de cobrar de més 

o de menys. Per això ho preguntava perquè només se’m va informar de l darrer any. Per altra 

banda em contesta que aquesta enquesta la paga l’administració però es troba inclosa al 

concurs d’adjudicació a l’empresa, és l’empresa qui ho encarrega i qui ho paga, és així 

perquè ho posa en el concurs. Aleshores aquesta enquesta valora de qui està cobrant. Em 

sembla un sistema inadequat. Jo li preguntava per l’índex de qualitat percebut, no pels bonus 

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

diu que torna a discrepar. Actualment en el plec de condicions en l’article 20, estableix que 

l’enquesta per tal d’avaluar aquest índex de qualitat percebuda es realitza a càrrec de 

l’empresa gestora i les porta a terme l’empresa que designi l’Ajuntament de Mataró. Les 

dades del 2015 encara són provisionals però les puc aportar. En quant a gestió de viatgers 

sense títol 150 euros, gestió per viatges 55.912,70 euros i gestió per aquest índex de qualitat 

percebuda 307,83 euros. D’entrada aquests són els números. Podríem revisar any per any, 

però ja li dic que són negatius. S’ho faré arribar per escrit. 

 

 
 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que a diferència de 

la pregunta anterior crida l’atenció que aquesta l’enquesta l’encarrega i la paga directament 

l’Ajuntament. No intervé l’empresa adjudicatària. Crec que hauria d’haver una formula unitària 

per tot i que el millor seria encarregar-lo i pagar-lo directament per l’Ajuntament.  

L'any 2014, l'Ajuntament va adjudicar el servei de recollida de residus, de la neteja viària, de 

les platges i el passeig Marítim a FCC per un import de 55 milions i mig d'euros. Es tracta del 

contracte de major volum econòmic de l’Ajuntament. Al Ple de desembre de 2015, es va 

aprovar modificar el pressupost a la concessionària FCC i pagar un extra de 222.600 € 

justificats en diferents factures i serveis no contemplats. També en el mateix Ple, el nostre 

GM varem manifestar la nostra oposició al pagament d'aquest extra i ens varem interessar 

per la part d'incentius d'aquest contracte, la retribució variable (positiva o negativa) en funció 

dels resultats.  

De la presentació a la darrera Comissió Informativa dels resultats trimestrals del control 

d'execució i la qualitat dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Mataró 

relatiu al 4art trimestre de 2015, es desprèn que el total de retribució per objectius 

corresponent al 4T 2015 és de 42.686,12 €, a pagar.   

Per conceptes: 

- Control de presència: a pagar a FCC 19.358,79 € 

- Compliment de normes:  a pagar a FCC 9,679,39 € 

- Control d'estat de neteja:  a pagar a FCC  13,647,94 € 

 

En aquest sentit, el GM d'ERC-Moviment d'esquerres formula la següent pregunta: 
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- Consideren que 42.000 euros trimestrals poden ser definits com a “retribució per objectius” 

davant d’un contracte de 55,5MM de euros (repartits en 8 anys , uns 7MM d'euros anuals)?  

- Com a resposta a la percepció general  de la ciutadania, i a la pròpia percepció del govern 

respecte la millorabilitat del servei, consideren suficient aquest estímul a la qualitat?  

- En la mateixa línia, per exemple, el resultat de l’avaluació a carrers tipus F (Polígons 

Industrial) ha estat  “Deficient”. La penalització a aplicar a FCC en aquest cas és de 580 €. 

Consideren suficient aquest estímul a la qualitat?  

- Hi ha hagut des de 2014 algun trimestre amb resultat negatiu per a FCC? De quin import, si 

n'hi ha hagut, han estat les penalitzacions? “ 

 

 

 

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

recorda que la modificació que es va aportar a l’anterior Ple ja va quedar aclarida, així es va 

dir a la Comissió informativa de serveis centrals. Mentre es reorganitzaven les diferents àrees 

i en aplicació del nou contracte es van estar aplicant preus de l’anterior contracte.  Aquests 

42.000 euros poden ser considerats com retribució per objectius davant d’un contracte de 55 

milions d’euros? La xifra, vostè agafa un trimestre, jo parlaria de l’ anualitat que són 355.100 

euros anuals o bé també parlar d’un 4% del servei prestat si aquest és superior. Per tant, la 

retenció és un 4%. Aquesta quantitat de 355.100 euros és suficient o no? En el 2014, sí que 

es va considerar suficient, en quant que consideraven que la retenció del 4% del valor del 

contracte podia suposar un incentiu per l’empresa per complir la prestació del servei. A partir 

d’aquí, aquesta retenció va subjecte a que es facin trimestralment aquests controls tant de 

presència com d’estat de la neteja. D’aquesta quantitat de 355.100 euros, 280.000 euros 

estan retinguts pel compliment de qualitat i l’execució global del contracte, 70.000 euros 

retinguts també per valorar si s’han assolit o no els objectius ambientals, 5.100 euros per si 

s’han assolit o no els objectius de neteja de les platges. Amb aquest contracte apliquem 

paràmetres objectius, amb dades d’inspeccions que es realitzen. Aquest contracte es va 

haver de retallar 1.800.000€. En la comissió informativa vam anunciar que s’incorporarien 

nous paràmetres de control de qualitat per desbordaments de contenidors i volíem ampliar el 

pressupost per incorporar nous serveis de neteja a la via pública i a les platges. Això no vol 

dir que el fet de voler destinar més recursos signifiqui no fiscalitzar aquest contracte i 

continuar fent les inspeccions que calguin. En quant al carrer tipus F, que és un polígon 
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industrial, 580 euros no és la penalització. Per aquests tipus tenim retinguts 1.451,90 euros i 

només es van retornar, després de fer les valoracions, 580 euros. En quant si des del 2014 

va haver algun trimestre amb resultat negatiu confirmar que sí. Si donaré una xifra global 

34.276,93 euros. 

 

 
 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que han dit que 
havia una retenció del 4%. La informació que ens van donar a la Comissió era de 42.686,12 

euros el quart trimestre, això multiplicat per 4 són 168.000 euros que un 2,4%. La quantitat 

retinguda per la manca de neteja a la zona de Pla de Boet és del 0,01% de l’import per tenir 

un sistema de neteja deficient. Els criteris a l’hora d’efectuar aquests índexs són dispars en el 

cas del transport i de la neteja. Agrairíem que des del servei es seguís un únic criteri. 

 

 

27   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL PORT DE MATARÓ. 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

presenta la pregunta següent: 

 
“El Port de Mataró és gestionat des de 1997 per un consorci públic, participat per la 
Generalitat (60%) i per l’Ajuntament de Mataró (40%), que va rescatar i acabar l’obra pendent 
d’urbanització dels entorns després que l’empresa Port Mataró SA fes fallida. 
 
Durant tots aquests anys el Port de Mataró ha generat un superàvit, però no ha realitzat 
inversions necessàries. 
 
A aquesta circumstància s’hi sumen dos factors que generen molts interrogants: primer, el 
desfasament del Pla Estratègic Director del Port (2009) i, segon, que el 30 d ’abril de 2018 
finalitzen les concessions dels títols de dret d’ús dels amarradors. 
 
El 2014 el consorci del Port de Mataró va anunciar que invertiria 12 milions d’euros fins al 
2021, que en gran esperava obtenir anticipant-se al 2018 mitjançant un concurs de noves 
concessions.  
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L’Associació d’Usuaris del Port de Mataró va interposar un contenciós administratiu a aquest 
concurs a l’octubre de 2014, demanant la seva nul·litat, a causa de les nombroses 
irregularitats de fons que apareixien en aquesta convocatòria. 
 
L’abril de 2015 ja es va constatar que les previsions de la gerència del consorci havien 
fracassat, ja que només havien reunit un 8% d’ofertes per un total de 2 milions d’euros. 
 
El febrer de 2016, el president i el vicepresident del Consorci van plantejar la possibilitat que 
es convoqués un nou concurs amb criteris més flexibles i subjecte a l’actualització del Pla 
estratègic. 
 
Sigui com sigui, el cas és que una gran part dels locals comercials del Port continuen buits i 
que l’estat de les instal·lacions s’està degradant cada cop més. Han caigut dos pantalans i el 
95% es troba afectat, i el mateix succeeix en alguns trams del passeig de l’espigó. 
 
Per tal d’esclarir la situació en què es troba el Port de Mataró, preguntem al govern de 
l’Ajuntament de Mataró el següent: 
 

- Quines infraestructures del Port de Mataró estan degradades o necessiten una 
adequació? I quin és el cost de la seva reparació o adequació?  

- Com és possible que el Port de Mataró hagi arribat a aquest nivell de degradació, 
estant tutelat el Consorci del Port per l’Ajuntament i per la Generalitat? 

- Per què es parla d’inversions, quan en realitat es tracta de reparacions per la via 
d’urgència, que s’estan portant a terme als pantalans i al passeig de l’espigó, a 
causa de la manca d’un pla de manteniment preventiu adient, al llarg dels darrers 
10 anys? 

- Qui té la resposta i qui té la responsabilitat d’haver arribat a aquesta situació? 
- Atès el fracàs del concurs dels amarradors, com es pensen obtenir els 12 milions 

d’euros per a fer les inversions  anunciades al Port de Mataró? 
- Quan i com s’actualitzarà el Pla Estratègic Director del Port de Mataró? S’ha previst 

la participació dels seus usuaris i de la ciutadania de Mataró en la seva elaboració? 
- Quin model proposa el govern de Mataró per a gestionar el Port de Mataró: 

mantenir el consorci, gestió directa o gestió privada? “  
 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a l Sr Guillermo Londner, en 

representació de l’Associació d’Usuaris del Port Esportiu de Mataró, qui exposa els diferents 

problemes que han sorgit amb el temps en la gestió del Port de Mataró. En nom de 

l’associació que representa des de 2005 tant als amarristes com als comerciants, afirma que 

volen treballar plegats amb l’ajuntament amb vistes a la nova concessió a fer després de 

2018 i participar en l’elaboració i execució dels plans futurs del Port Mataró. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que va fer arribar conjuntament amb el 

president del Consorci el Sr. Font, una carta als usuaris en la qual compartíem quina era la 

voluntat i les línies de treball per executar algunes de les qüestions que ha plantejat el Sr. 

Cuellar i que en una propera junta de portaveus, compartiré amb vostès. 

 

 

 

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

Habitatge, manifesta que les infraestructures del port que actualment s’estan rehabilitant o 

reparant són els pantalans i l’estructura de formigó del Passeig del Dic de recer. El cost de la 

inversió aprovat pel Consell de Govern del Consorci del Port al passat 17 de juliol de 2015 és 

de 3.696.000 euros més IVA, és a dir un total de 4.472.000 euros. Contestant a la segona 

pregunta, la vida útil de les infraestructures depèn de diversos factors com la concessió, 

manteniment, ambient erosiu on es trobin de la seva estructura i execució original... Els 

pantalans del port de Mataró es van construir amb formigó pretensat que s’ajustava a la 

normativa vigent a l’any 1981 però que s’ha demostrat inadequada per l’ambient marítim. La 

patologia que s’ha patit al port de Mataró ha estat la mateixa que en altres ports, alguns d’ells 

gestionats per la pròpia administració, i es va haver de procedir a la renovació. Per tant és 

una problemàtica general del sector, com va ser l’aluminosi en la construcció. En quan a la 

tramitació del projecte de la renovació dels pantalans, la va iniciar el Port de Mataró al 

Consell de 11 d’octubre de 2012. El programa integral de reparació, manteniment i 

conservació de les infraestructures portuàries, així com les inversions en infraestructures des 

del inici del 98 fins a l’actualitat ha estat de 22.927.532 euros, és a dir que el Consorci del 

Port ha invertit una mitjana anual de 1.206.000 euros. En quant a la quarta pregunta, el 

consorci disposa de les certificacions de qualitat acreditades per AENOR i auditades pels 

següents conceptes: gestió ambiental, qualitat del servei. I és bandera blava des de 1.998 

que distingeix tant la qualitat de les instal·lacions i serveis del port com la qualitat ambiental. 

El govern de Mataró va ser molt crític després de l’incident del pantalà del 15 de maig del 

2015. L’alcalde d’aquell moment el Sr. Mora no va tenir cap problema en afirmar que els fets 

eren inadmissibles, ja que mai havien estat informats que existís un risc imminent d’aquestes 

característiques i en aquell moment es van demanar les oportunes explicacions al gerent del 

Port. Respecte del cost de la inversió aprovat pel Consell del Consorci del Port a juliol del 

2015 per aquest 4.400.000 euros per les reparacions dels pantalans que s’estan fent 

actualment, això va a càrrec del romanent del Consorci. En canvi, la resta d’inversions 
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previstes, aquests 12.000.000 euros als que vostè fa referència, caldrà ajustar al pla 

d’inversions a les disponibilitats pressupostàries i complementar els ingressos provinents de 

les concessions que els renovin o altres recursos que es generin. Està previst iniciar 

l’actualització del pla estratègic i director del Port de Mataró durant aquest any, incorporant un 

procés participatiu dels usuaris i la ciutadania. El 17 de febrer passat en una reunió al Port 

entre l’alcalde i el president del Consorci, es va explicar a l’associació d’usuaris del Port que 

l’actual model és el més adequat per facilitar la coordinació de les administracions implicades, 

fomentar la integració Port-Ciutat i garantir el interès general dels usuaris i ciutadans envers 

una estructura estratègica.  

 

 

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

el port de Mataró és una infraestructura de ciutat estratègica. Que cal avançar de manera 

decidida cap a una planificació estratègica d’aquest sector de la nostra ciutat. Planificació que 

esperem sigui participada i no només pensada des dels despatxos de gerència del Port o des 

de la Generalitat. 
 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 28 i 30 per venir 

referits a temàtiques coincidents. 
 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER DONAR SUPORT I 

INFORMAR ALS CENTRES EDUCATIUS I LES FAMÍLIES QUE 

VULGUIN EXERCIR LA INSUBMISSIÓ A LES PROVES DE 

DIAGNÒSTIC DE 3R I 6È DE PRIMÀRIA.  

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

presenta el prec següent: 
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“El juny de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar una Declaració Institucional de 
rebuig a la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), i on es comprometia, 
entre altres accions a: 

Cridar a tota la comunitat educativa i a la societat a mobilitzar-se en contra de la 
LOMCE, i compromís a donar suport a les iniciatives que impulsin la insubmissió i la 
desobediència civil a les polítiques educatives regressives i espanyolistes. 

Tot i el rebuig unànime de la comunitat educativa, l’aplicació de la LOMCE ja és un fet, que 
afecta de ple als centres docents de la nostra ciutat. En aquest sentit, cal esmentar les proves 
de nivell que durant el crus passat es va realitzar a l’alumnat de 3r i de 6è de primària amb 
una clara voluntat de reimplantar la meritocràcia i d’avançar en la competència entre centres; i 
que, enguany, es tornen a repetir en aquest mes d’abril. 

Aquestes proves externes de 3r i 6è de primària, tenen com a objectiu “detectar a temps 
aquells alumnes amb dificultats en l’aprenentatge”, segons explica el Ministeri d’Educació. Tot 
i així, darrere d’aquestes paraules, presumptament benintencionades, s’amaguen uns criteris 
d’aplicació incoherents amb la finalitat pretesa com; 

1. Els resultats de les proves seran públics i en funció de les qualificacions obtingudes 
s’establiran rànquings de centres. El recent estudi de la Fundació Bofill “Equitat i 
resultats educatius. Una mirada a partir de PISA 2012”, va posar de manifest que les 
diferències en el rendiment dels alumnes són inexistents entre centres públics i privats, 
i que de fet, estan directament lligades a l’entorn socioeconòmic de l’alumnat. Per tant, 
eIs rànquings penalitzaran escoles que fan, amb esforç, molt bona feina atenent 
realitats molt complexes i que, amb aquest tipus de polítiques regressives, seran 
condemnades a la desaparició o la marginació.  I, alhora, erosionarà la cooperació 
entre les escoles d’un mateix territori, ja que els rànquings, es convertiran en 
determinants a l’hora d’escollir centre. 

2. Aquestes proves es fan a una edat precoç (almenys un curs abans que les 
internacionals TIMSS i PIRLS) i només avaluen dues matèries, matemàtiques i 
llengua, de les 10 que composen els continguts curriculars. Per tant, poden penalitzar 
els centres que aposten per projectes educatius que respecten els diferents ritmes 
d’aprenentatge dels alumnes i que apliquen els seus currículums en funció de les 
intel·ligències múltiples. Per tant, aquest tipus de proves, són un dels instruments de la 
llei per neutralitzar altres models possibles d’escola, de currículum i d’avaluació, tot 
imposant una hegemonia única que entén l’educació com una carrera esgotadora 
d’exàmens, notes, matèries i obstacles. 

3. La llei no preveu partides pressupostàries destinades a resoldre els problemes que 
aquestes proves puguin detectar. Per tant, aquesta pretesa detecció a temps, dels 
alumnes amb dificultats en l’aprenentatge, només servirà per promoure una selecció 
primerenca entre “alumnes bons” i “alumnes dolents”, per tal de poder anar derivant els 
“dolents” cap a trajectòries adaptades però que no permeten obtenir el Graduat 
Escolar. A més a més, aquestes no són proves de competències, perquè en cap cas 
avaluen el pensament propi, la iniciativa personal o la creativitat. 
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4. Correm el risc de que tercer de primària es converteixi en un curs on es focalitzi 
l’esforç en l’ensenyament de mates i llengua (que són les àrees que s’avaluen), en 
detriment d’altres àrees igualment vitals pel seu desenvolupament. 

5. Aquestes proves qüestionen la confiança en els centres educatius i qüestionen la 
capacitat dels docents per fer la seva feina. També ells queden vigilats i avaluats, i 
quedaran retratats en els rànquings com a responsables directes dels resultats 
obtinguts. La LOMCE parla de la direcció del centre com a figura responsable i 
jeràrquicament establerts que haurà de donar explicacions en cas de que els resultats 
no siguin els desitjats.  

6. La LOMCE no aporta cap informe internacional que avali la seva eficàcia, és més, el 
National Research Council dels EUA va determinar el 2011 que els sistemes de 
rendició de comptes són ineficaços perquè no hi ha dades que demostrin millores en 
els resultats. 

Tenint en compte els dubtes que arreu provoquen aquest tipus d’exàmens; que 
penalitzen els centres amb alumnes amb dificultats; que penalitzen els models 
pedagògics innovadors; que erosionen la cooperació entre escoles; que no avaluen les 
competències dels alumnes; que no es preveu una partida pressupostària per pal·liar 
els problemes que es detectin i que no està provada la seva eficàcia, entenem que 
aquestes proves no es poden portar a la pràctica sense obrir abans un debat polític i 
científic que, en aquest cas, s’ha obviat vergonyosament. Entenem que, els mestres, 
com a treballadors dels serveis públics, han de quedar-ne al marge, però la societat 
civil no.  

I és per aquest motiu que, des de la desobediència civil, podem forçar el debat social 
per aconseguir complicitats i així, aturar el desplegament d’una llei que atempta contra 
el principi d’equitat i la garantia d’igualtat d’oportunitats. 

Per tot això, i per la inseguretat jurídica que tenen les famílies davant una forma de 
protesta contundent com l’objecció de consciència a les proves de 3r i 6è i dir NO en 
aquestes proves. 

Per aquests motius, reiterem que és necessari que els Serveis Territorials d’Ensenyament de 
Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya es 
declarin la insubmisos a la LOMCE. I, també, reiterem el rebuig a l’aplicació de la LOMCE en 
els centres educatius de la Mataró. 

En aquest sentit, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formulem al  
govern de l’Ajuntament de Mataró el prec següent: 

Primer.-  Que l’Ajuntament de Mataró doni suport, informació i cobertura jurídica a tots 
aquells centres educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la 
desobediència a les proves externes de 3r i 6è de primària, com a acte de rebuig 
envers un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat 
catalana i de la comunitat educativa.  
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Segon.- Que l’Ajuntament de Mataró difongui públicament, a través del web municipal, 
l’activitat de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE i que ofereixi informació 
a qualsevol centre educatiu que s’hi vulgui adherir.” 

 
 
 
 
 
30  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL 

QUE EL GOVERN MUNICIPAL MANIFESTI EL SEU REBUIG A LA 

REALITZACIÓ DE LES PROVES PREVISTES A TOTS ELS ESCOLARS 

DE 3R I 6+E DE PRIMÀRIA PEL PRESENT MES D’ABRIL I UNA 

VEGADA MÉS EL SEU REBUIG A LA LOMCE. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“Durant el present mes d’abril tindran lloc a tots els centres d’Infantil i primària de la nostra 
ciutat les proves de “evaluación individualitzada” als alumnes dels nivells 3r i 6è de primària, 
previstes a l’article 20 de l’anomenada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE).  
 
Unes proves que, emmarcades en el context d’una llei que es va aprovar sense cap consens i 
que ha significat un retrocés important en el camp pedagògic i educatiu de l’Estat Espanyol, 
rebutgem pels següents motius:  
 
1- Estudis qualificats mostren que els resultats acadèmics, de fet estan íntimament lligats a 
l’entorn socioeconòmic de l’alumnat. Conseqüentment els resultats poden donar peu a una 
imatge que no s’ajusti a la realitat de molts centres d’entorns social i cultural desafavorits però 
amb un treball pedagògic excel·lent. 
 
2- La llei no preveu partides pressupostàries destinades a resoldre els problemes que 
aquestes proves puguin detectar. 
 
La planificació d’aquestes proves, que per cert, el govern de la Generalitat no sembla 
desestimar ni preveure’n la seva insubmissió, són una bona oportunitat per recordar un dels 
motius que, com a municipi, ens van portar a rebutjar la LOMCE en el moment de la seva 
aprovació: 
 
La LOMCE ha menystingut els municipis i els ha marginat de l’àmbit educatiu. 
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La LOMCE ha donat cobertura legal al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per 
planificar l’oferta educativa sense tenir en compte per res al municipi ni als acords presos 
unànimement pels seus representants. 
 
Aquestes proves, que rebutgem, no són més que un dels molts aspectes d’una llei feta sense 
voluntat de consens que ha menystingut qualsevol aportació constructiva que vingués 
d’ideologies que no fossin les del partit que en aquell moment governava amb majoria 
absoluta, ara ja perduda sortosament, al Congrés dels Diputats. 
 
És per aquesta raó que presentem al govern municipal el següent 
 
PREC: 
 
PRIMER: Que es comuniqui a la directora dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del Maresme-Vallès Oriental, el nostre rebuig a 
unes proves que no tenen en compte molts dels paràmetres que les farien pedagògicament 
útils per la millora del sistema educatiu del nostre país. 
 
SEGON: L’Ajuntament de Mataró donarà suport a tots aquells centres educatius i aquelles 
famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a les proves externes de 3r i 6è de 
primària, com a acte de rebuig envers un model educatiu imposat en contra de la voluntat 
majoritària de la societat catalana i de la comunitat educativa. 

TERCER: Sol·licitar a la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat del Maresme-Vallès Oriental consideri el seu posicionament i els del Serveis 
Territorials que dirigeix davant una llei, la LOMCE, que entra en contradicció amb la legislació 
aprovada pel Parlament de Catalunya en temes educatius, la Llei d'Educació de Catalunya. 

QUART: Recordar a la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat del Maresme-Vallès Oriental, que la vigent Llei d’Educació de Catalunya preveu 
que la planificació educativa es farà conjuntament amb els municipis i que aquest govern 
municipal ha mostrat reiteradament i de forma unànime els seus acords en aquest camp, 
acords que espera siguin tinguts en compte de cara al proper curs escolar. 

CINQUÈ: Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els 
centres educatius i als seus respectius equips directius i associacions de mares i pares 
d'alumnes de la ciutat.” 

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

diu que evidentment estem en contra. Que aquest que parla ha passat proves de 

competències bàsiques basant-se en la llei d’ensenyament catalana i que en tot cas, el que 

va darrera d’aquets precs és negar la possibilitat que un partit tingui el seu dret democràtic de 

fer una llei d’educació per Catalunya a Espanya. El problema és que no l’ha fet les esquerres. 

El nivell baixíssim de formació d’aquesta ciutat és correspon amb qui ha governat en aquesta 

ciutat les tres últimes dècades. 
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El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que està d’acord amb 

que s’ha de derogar aquesta llei que està segregant les escoles i promovent polítiques de 

competitivitat entre les escoles. Donarem suport i informació a les famílies però com institució 

pública, no podem donar suport a incomplir les normes. També ho ha fet la xarxa d’escoles 

insubmises. El que fa és convidar a les famílies que no es presentin a la prova o informar, per 

evitar les repercussions vers els professors i equips directius que es neguessin a fer les 

proves. No podem donar cobertura jurídica a aquests centres educatius, sí informació a les 

famílies. En quant al segon punt, la web municipal només fa difusió dels serveis municipals i 

no s’ha de convertir en un instrument d’una altra organització. Comunicarem i informarem a la 

directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat del 

Maresme, Vallès oriental, quin és el posicionament del nostre Ajuntament en els temes 

educatius de planificació, d’aquestes proves. Insisteixo, donarem suport i informació a les 

famílies però no als centres educatius per no comprometre’ls i per les repercussions legals 

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

Esquerra Unida i Alternativa, gràcies per acceptar el prec. Les famílies hauran de decidir el 

que volen fer. La LOMCE ha estat suspesa aquesta setmana pel Senat i confiem tots els que 

estàvem en contra d’aquesta llei que no es desenvolupi. Sr. López, vostès tenen una majoria 

absoluta i no li nego el dret democràtic, però aquests precs que ens acusa d’haver presentat 

perquè no és de la nostra ideologia, però li recordo que tots els partits, sense excepció, van 

rebutjar aquesta llei al Congrés. Vostès van aprofitar la majoria per imposar una llei clarament 

esbiaixada cap a la seva ideologia que escombra per una determinada posició que no és la 

nostre, ni la de la comunitat educativa, ni de cap grup. Una llei educativa que parla de fracàs i 

acusa al govern de Mataró de fracàs escolar em sembla agosarat, quan el que tenim és un 

problema de no haver estat capaços en 32 anys de democràcia de fer una llei educativa 

consensuada. I si d’alguna cosa podem estar satisfets és que a Mataró els temes educatius 

han estat consensuats al màxim, malgrat les majories absolutes, de les que ha disposat un 

partit determinat. 
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29   - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE L’IDIOMA DE LES 

INSTRUCCIONS DELS DESFIBRIL•LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS 

DEA’S.QUE ES COMPRARAN DINTRE EL PROJECTE ANOMENAT 

“MATARÓ CIUTAT CARDIO PROTEGIDA”. 

 
El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 

 
“El pasado día 15 del mes de marzo del corriente año, durante la CIM de Gestión del Espacio 
Público se hizo la presentación del proyecto denominado “Mataró ciutat cardio protegida”. 
 
En dicho proyecto se contemplaba la compra de un numero de desfibriladores que se 
depositarían en diferentes edificios públicos de nuestra ciudad, así como en la zona del paseo 
martímo. 
 
Hemos de manifestar que el número de muertes por parada cardiorespiratoria producen 
alrededor de 1.000 fallecimientos al día en toda Europa. En España fallecen alrededor de 
30.000 personas al año por parada cardiorespiratoria.  Si se practicase la RCP, Resucitación 
Cardio Pulmonar, se podría aumentar un 15% la supervivencia, y con ayuda de los 
desfibriladores aumentaría la supervivencia un 30%.  
 
Es decir con la RCP se prodrían salvar 4.500 vidas y con la ayuda de los desfibriladores unas 
9.000; cabe señalar que las muertes por accidente de tráfico en el 2014 fueron 1.688. 
Señalamos entonces que con la ayuda de los desfibriladores podríamos salvar unas 4.500 
vidas, aproximadamente el triple de fallecimientos que se produjeron en el 2014 por accidente 
de tráfico. 
 
Desde el Grupo municipal de C's consideramos muy adecuada la compra de dichos 
desfibriladores para nuestra ciudad. Y felicitamos la iniciativa. 
 
La sorpresa de este concejal fue que las instrucciones  para la utilización de dichos 
desfibriladores iban a ser única y exclusivamente en catalán. Es decir, las instrucciones para 
su utilización y que aparecen en la pantalla, en el display del desfibrilador, DEA, y los 
mensajes e indicaciones audibles que emite el desfibrilador iban a ser única y exclusivamente 
en catalán. 
 
Cabe decir durante el transcurso de la CIM que se produjo un cierto debate en el que se 
recogió que los desfibriladores depositados en el paseo marítimo, podrían tener además las 
instrucciones en inglés. 
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Este Concejal entiende que nuestra ciudad y nuestras playas son visitadas por gran cantidad 
de compatriotas, que habitan fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Y que el dominio del 
catalán de estos españoles normalmente no suele ser muy extenso.  
 
Durante un proceso de reanimación con un DEA, desfibrilador externo automático, las 
personas que realizan la maniobra han de recibir unas órdenes claras y concisas.  Por lo tanto 
se han de entender, sin lugar a ninguna duda,  las instrucciones de la pantalla y las audibles 
que emite el sintetizador de voz. 
 
Si las instrucciones de los desfibriladores que este Ayuntamiento quiere comprar son única y 
exclusivamente en catalán, estamos relegando a que las instrucciones de su utilización sean 
sólo comprendidas por catalano hablantes; que duda cabe que también los podrían utilizar 
personas que hablaran en otros idiomas y no comprendieran el catalán correctamente, pero 
podría inducir a algún error o alguna duda en la comprensión de alguna frase. 
 
Dudas que podrían originar una mala utilización del desfibrilador y por ende la muerte de la 
persona a la que se querría renimar. 
 
Entedemos que los citados desfibriladores tendrían que tener sus instrucciones, las que 
aparcen en el display y las audibles, como mínimo en español y en catalán; las dos lenguas 
cooficiales en Cataluña.  Hemos de tener en cuenta que el español es el idioma común de 
todos los españoles; además el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, 
superado únicamente por el chino mandarín.  
 
Son por las razones expuestas que entendemos  que si los citados desfibriladores  no 
pudiesen llevar la función de que las instrucciones estuvieran en varios idiomas, o dicha 
función pudiera inducir a error, creemos entonces que lo más conveniente sería que éstas 
estuvieran en español. 
 
Así mismo indicar que durante el proceso de la adjudicación de los chiringuitos de playa para 
este año 2016, uno de los méritos  fue la inclusion de DEA's en la oferta. Desfibriladores 
particulares, que ignoramos el control de este Equipo  de Gobierno sobre ellos. Y que también 
ignoramos si este Gobierno tiene conocimiento de la marca, del estado de uso  y del lugar de 
compra de éstos desfibriladores. 
Pero que entendemos que han de estar muy controlados.  Ya que hemos de tener en cuenta 
que durante la desfibrilación se aplican corrientes de alto voltaje, y que según cual sea su 
intensidad y voltaje pueden inducir a la reanimación o a la muerte. 
 
Por lo tanto rogamos: 
 
Primero.- Al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento que tenga a bien estudiar las razones 
expuestas por este Grupo Municipal, y reconsiderar que las instrucciones de los DEA's sean 
única y exclusivamente en catalán. Y en caso de la imposibilidad que sean bilingües, que el 
idioma de las instrucciones de su uso sea en español.  
 
Segundo.- Así mismo que realice las inspecciones pertinentes en los desfibriladores 
particulares de los chiringuitos de playa, a fin de garantizar su correcto funcionamiento.” 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Juliana Bacardit, en 

representació de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua al Maresme, qui expressa 

que des de la Coordinadora d’Associacions per la llengua al Maresme, lamenten el to de 

l’escrit del regidor Victor Manel Paramés i nega que defensi la igualtat de les llengües. Els 

desfibril·ladors a la primera imatge té la informació en català, a la part inferior on es diu com 

actuar en cas d’emergència, les explicacions són només en castellà. 

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

Habitatge, com ja van manifestar a la Comissió informativa, Sr. Paramós, agraïm la seva 

preocupació i sensibilització envers el projecte de Mataró Ciutat cardioprotegida. Celebrar 

que amb la instal·lació d’aquests aparells i a la formació que es va donar a més de 400 

treballadors municipals, l’any passat es va poder salvar la vida d’una persona que va ser 

atesa per un treballador municipal que havia rebut aquesta formació. El funcionament 

d’aquests aparells és molt bàsic i senzill, inclòs per qui no tingui formació més enllà del 

idioma en que estiguin escrites les instruccions o sonores, els gràfics que incorporen aquests 

aparells estan en un llenguatge i simbologia universals, i aquests aparells només apliquen 

una descàrrega elèctrica quan detecten que hi ha una fibril·lació, de forma que és molt 

improbable no utilitzar-lo correctament. La senyalització és universal, el que s’anomena 

cadena de supervivència, és una senyalització estàndard i de fàcil comprensió. L’empresa 

que ens ha subministrat els desfibril·ladors ens informa que en pocs mesos tindrem 

desfibril·ladors en tres idiomes, català, castellà i anglès. Ara mateix no hi ha aparells 

homologats en diversos idiomes, però si acaben sent homologats l’Ajuntament no tindrà 

inconvenient en adquirir-los. No hem de fer d’això una qüestió de política lingüística. Sobre 

les inspeccions, evidentment les farem i controlarem que les guinguetes compleixin totes les 

condicions de l’adjudicació. 

 
 

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía diu que els catalans som bilingües. La nostra formació defèn el bilingüisme. 

Nosaltres no tenim problema en entendre les instruccions tant català com en espanyol però 

les nostres platges són visitades per gent de la resta d’Espanya. 
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El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, subscriu les paraules que 

ha adreçat la Núria Bacardit. En el desfibril·lador que hi ha a la planta baixa d’aquest edifici, 

les instruccions són només en castellà, i no l’he obert perquè sona la alarma. L’important més 

enllà de les llengües, tal com ha explicat la Sra. Calpe, és l’accessibilitat. Està molt bé tenir un 

desfibril·lador a l’edifici de l’Ajuntament però si algú ho necessita un diumenge no és 

accessible. S’hauria de posar en llocs on l’accessibilitat fos en qualsevol hora i tots els dies. 

Sr. Paramés, desfibril·lador blanc desfibril·lador negre, l’important és que sigui accessible. 

 

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

diu que no és qüestió de posicionar-me, però vull deixar palès que la senyora que ha parlat 

és una militant reconeguda de la CUP, que representa a la CUP en diferents organismes 

municipals i que em sembla fatal que es faci servir aquesta tàctica perquè per a la propera 

portarem a les noves generacions del PP i que s’enfrontin aquí al pati de butaques. Em 

sembla una molt mala praxis política de molt baixa estopa. És una vergonya política. Em 

sembla perfecte que la societat civil pugui intervenir en els plens, però fer servir aquests 

mecanismes en sembla de filibusterisme polític. 

 

 

30  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL 

QUE EL GOVERN MUNICIPAL MANIFESTI EL SEU REBUIG A LA 

REALITZACIÓ DE LES PROVES PREVISTES A TOTS ELS ESCOLARS 

DE 3R I 6+E DE PRIMÀRIA PEL PRESENT MES D’ABRIL I UNA 

VEGADA MÉS EL SEU REBUIG A LA LOMCE. 

 
Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 28 de l’ordre del dia. 
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31   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ENQUESTA DE QUALITAT DEL MATARÓ BUS. 

 
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 26 de l’ordre del dia. 
 

 

 

32  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

SOBRE L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL MUNICIPAL. 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró,  presenta el prec 

següent: 
 
“Mataró continua amb deficiències greus respecte d’altres ciutats pel que respecta 
l’Accessibilitat Universal, clar exemple, les platges com es va reconèixer el passat mes, però 
també en els edificis municipals o poliesportius.  
  
Un exemple més, ho tenim en el Poliesportiu Municipal Eusebi Millan. L’any 2006, segons el 
Pla D’accessibilitat Universal de Mataró,  l’accés  al mateix,  ES INACCESSIBLE,  per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
Segons el Pla, en diu textualment el següent: “l’accés es inaccessible, ja que l’accés cal 
passar per tres graons amb una alçada total de 47 cm. Quan convé posen una rampa. Hi ha 
una porta de sortida d’emergència i si convé fan passar els discapacitats amb cadira”  
 
Doncs bé, 10 anys més tard tal i com consta en la fotografia, segueix existint tres graons amb 
la mateixa alçada, es a dir INACCESSIBLE. 
 
Segons la Llei 13/2014, de 30 de octubre, d’ accessibilitat publicada en el DOGC núm. 6742 
de 04 de Novembre de 2014 y BOE núm. 281 de 20 de Novembre de 2014, en l’article 43.3 
ens diu: “ Los entes locales deben destinar una parte de su presupuesto anual a las 
actuaciones de supresión de barreras a la accesibilidad previstas en el respectivo plan de 
accesibilidad y, si disponen de un plan de actuación municipal, este debe incluir dichas 
actuacions” 
 
Tenint en compte que l’any 2009 el Ple va acordar, Impulsar el Pla D’Accessibilitat Universal 
de Mataró, amb la incorporació als Plans d’Actuacions municipal de les acciones derivades del 
Pla així com, realitzar cada cinc anys una anàlisis de l’evolució de la ciutat en l’àmbit de 
l’accessibilitat.  
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Tenint en compte que unes de les consideracions segon l’ acord de Govern  es la incorporació 
de les persones amb diversitat funcional com un vector transversal d’actuació preferencial en 
totes les línies d’acció municipal, i que faran una política d’eliminació de qualsevol barrera 
física, tecnològica o mental, que impedeixi la llibertat d’accés als serveis, instal·lacions i 
establiments a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. 
 
Es per això que, preguem al Govern:  
 
1. Revisar el Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró.  
 
2. Fer un estudi i pressupost aproximat, per eliminar totes y cadascunes de les barreres 
arquitectòniques actuals, així com establir les diferents etapes per eliminar totes les barreres 
 
3. Fer un estudi i pressupost del cost d’ aquesta adaptació al Poliesportiu Eusebi Millán, tenint 
en compte que hi ha previst fer obres de millores per valor de  497.780,24€.” 
 
 
 
 
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, 

La resposta és : sí a tot. Crec que és una inquietud compartida per la totalitat dels grups 

revisar aquest pla d’Accessibilitat ja es contemplava dins de l’acord de Govern i també en el 

Pam 2016, es recullen accions específiques per desenvolupar actuacions per millorar 

l’accessibilitat en els espais públics de la ciutat. Des de les diferents regidories, s’estan 

detectant quines són les necessitats i valoracions de les situacions. En concret de l’àrea 

d’equipaments municipals, ja s’han coordinat els treballs de valoració d’aquestes actuacions 

necessàries per realitzar la xarxa d’equipament tant educatius, culturals, esportius, socials i 

cívics de la ciutat per tal de garantir la plena accessibilitat. L’estimació econòmica és al 

voltant de 3.350.000 euros i des de el govern municipal s’ha donat prioritat per tal de trobar 

finançament necessari per garantir aquesta accessibilitat universal durant aquest mandat. En 

quant al cost de l’adaptació del poliesportiu Eusebi Millan, no coincidim en les xifres, tenim 

pressupostat 982.000 euros, hem fet el projecte adequant-lo a les noves normatives 

d’accessibilitat i per això ha pujat, que si vol conèixer el desglossament de les partides li 

facilitaré. Donada la capacitat econòmica de l’Ajuntament haurem de planificar de mica en 

mica quins seran els edificis que s’abordaran i ho farem des de la transparència i per tant, 

estem en l’objectiu d’aconseguir aquesta accessibilitat universal. 
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33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA DEMANANT QUE S’INICIÏ CONTACTES 

AMB LES INSTITUCIONS DE SLIGO (IRLANDA). 

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

Ciudadanía,  presenta el prec següent: 
 

“El pasado mes de marzo en el pleno ya se expuso toda la serie de precedentes  que existen 
entre nuestra ciudad y la ciudad Irlandesa de Sligo. Con lo cual no creo necesario reiterar 
ningún argumento de los esgrimidos. 
 
Por todo ello aunque sea por no peder ninguna oportunidad de abrirnos a otras ciudades 
europeas y porque siempre es positivo abrirse a potenciales relaciones tanto las personas 
como las ciudades y desde una pura óptica del  networking. Creemos importante que no se 
quede en saco roto esta oportunidad, y aunque nos consta que la regidora ha pedido informes 
a departamentos de este ayuntamiento para ver que base tiene nuestras alegaciones, es 
importante que se tenga en cuenta que la historia-cultura en este caso tiene un valor 
subsidiario que lo importante es que sea asumido desde una óptica de promoción de ciudad.   
Y también considerando que lo contrario sería de una cerrazón incompatible con la gestión de 
una ciudad de ciento veinticinco mil habitantes en plena época de la globalización es por lo 
que presentamos este ruego:   
 
PRIMERO.-  Que desde el ayuntamiento se abra una ronda de contactos, y de acercamiento a 
las instituciones de la ciudad de Sligo, se expongan lo lazos que nos unen a los restos 
arqueológicos que han encontrado, y que ello sea la excusa para entablar relaciones entre 
ambas instituciones. 
 
SEGUNDO.- Que se exploren las oportunidades que esa relación pueden aportar a ambas 
ciudades. 
 
TERCERO.- Que se tenga informado a los miembros de este pleno de las gestiones 
realizadas, de las respuestas recibidas, y de las oportunidades que surjan de esta relación. “ 
 
 
 
 

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu que ja 

s’ha parlat més d’una vegada i ja coneix la meva posició i la del Govern. Sap que no ens 

tanquem a res però que no compartim la necessitat i finalitat d’aquest agermanament. Si el 

sentit del seu prec va en la línia d’aconseguir informació li acceptarem i els informarem del 

resultat d’aquesta presa de contacte. 
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  pregunta si ens dirigirem a la ciutat de Sligo d’alguna manera. 

 
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, com 

acaba de comentar, estem fent una presa de contacte per saber què hi ha de tot plegat. 

 

 

34   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIVA A LA 

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. 

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

següent: 

 
“En la legislatura passada es va acordar la creació d’una comissió de comunicació per vetllar 
pels continguts dels mitjans de comunicació públics de la ciutat, tant dels mitjans més 
tradicionals com dels continguts de la pàgina web o de les xarxes socials. 
 
Durant aquest mandat, i a través de la veu d’altres grups polítics, s’hi ha fet referència en els 
plens vàries vegades. 
 
En aquests mesos que portem de legislatura, la comunicació del govern de la ciutat no ha 
sigut adequada en alguns moments, tendint a la governamentalització i/o partidització en 
determinades accions comunicatives. 
 
El Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT 
D’ESQUERRES presenta la següent pregunta: 
 
1. En quina fase de treball està la creació d’aquesta comissió de comunicació? 
 
2. Quin calendari tenen plantejat per posar-la en marxa?” 
 

 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el dilluns passat 

va entrar una pregunta relativa a la creació d’una comissió de comunicació després del 

compromís del Ple de desembre que aquesta estaria llesta al primer trimestre d’aquest any. 

Se’ns demanava qui seria la persona que representaria aquest grup municipal en aquesta 
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comissió, per tant entenem que va endavant. No sabem si pensar que aquesta coincidència 

temporal és una manera d’actuar del govern basada en l’acció-reacció. Si fos així no creiem 

que sigui la millor manera, però celebrem que es posi fill a l’agulla per la creació d’aquesta 

comissió per la comunicació institucional. Per tot això, retirem la pregunta que teníem. 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que queda retirada però el que ha dit no és 

del tot cert perquè va ser informada la Comissió informativa, com a mínim en dues 

comissions, per tant s’ha anat informant de la creació d’aquests grups de treball; com a prova, 

es va generar un cert debat sobre la proliferació de grups de treball en el si de la comissió 

informativa, per tant no ha estat un reacció sinó que s’ha anat treballant. Hi ha una proposta 

de reglament en base als treballs fets en l’anterior mandat. No ha estat una reacció, s’ha 

seguit els terminis per executar allò al que ens van comprometre i ja es va anunciar a la 

comissió informativa. 

 
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que en tot cas celebro 

que tiri endavant i, si em permeten, informar que La Sala Cabanyes ha estat guardonada amb 

la Creu de Sant Jordi pels Pastorets de Mataró l’any que es celebren els 100 anys. 

 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 11,40 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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