ACTA NÚM. 11/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2016.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vuit de setembre de
dos mil setze, essent les 19,05 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR -DELEGAT
REGIDORA – DELEGADA
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE

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

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
ISABEL MARTÍNEZ CID
JOSEP MARIA FONT MORERA
DOLORS GUILLEN MENA

TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR -DELEGAT
REGIDORA –DELEGADA

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

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ
IGNASI BERNABEU I VILLA

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(C’s)
(C’s)
(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDORA

(CUP)

MONICA LORA CISQUER
ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDORA
RGIDOR

(PxC)
(ICV-EUIA)

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita

(PP)
(PP)

Queda excusat el Sr. Juli Cuéllar i Gisbert, portaveu del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular.
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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
6338/2016 de 5 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 8 de setembre 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 8 de setembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
1

Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de juliol de 2016.

2

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 5-9-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUIA i Socialista per condemnar el cop d’estat feixista del 18 de juliol de
1936.

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 5-9-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per exigir el
final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones
a emmalaltir amb dignitat.
DICTAMENS
Alcaldia

2

3

Ratificar Decret d'Alcaldia 5511/2016 de 13 de juliol, de Festes Locals per a l'any
2017.
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

4

Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la
morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al segon trimestre
de l’exercici 2016.

5

Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el
Ministeri al juny del 2012, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.
Direcció de Recursos Humans

6

Aprovar la modificació del article 9 de Text únic de les condicions de treball del
personal laboral de l’Ajuntament de Mataró i l’article 8 del Text únic de l’acord de
condicions de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.
Servei de Compres i Contractacions

7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de
propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel•la 90, per destinar-la a
producció agrícola.
Direcció Ocupació i Promoció Econòmica

8

Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat
municipal de la Plaça de Cuba.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

9

Aprovació Text refós del Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i
usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca

10

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre
verificació d’habitatges buits.
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.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Policia Local

11

Donar-se per assabentat de l’Acord adoptat per la Junta Local de Seguretat,
celebrada el 22 de juliol de 2016, de l’aprovació del Pla Local de Seguretat de
Mataró 2016-2019.

CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA
12

Adhesió al codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
13

Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’Ajuntament contracti els seus
serveis energètics amb la cooperativa Som Energia.

14

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Moviment d’Esquerres per reactivar el projecte d’enderroc de
l’edifici aïllat a la Ronda O’Donnell (antiga seu de Pintures Civit, SL).

15

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal de
facilitar l’obertura de patis escolars fora de l’horari lectiu per al seu ús ciutadà.

16

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per uns pressupostos participatius.

17

Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per a il•luminar el
carrer del Port de Mataró (la passarel•la superior).

PRECS I PREGUNTES
18

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
sobre les mesures i el seguiment que està realitzant l’Ajuntament envers la crisi
sanitària causada per enterovirus.

19

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMoviment d’Esquerres sobre el desplegament de la Fibra Òptica a Mataró.
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20

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
sobre els actes insitucionals i activitats que es realitzaran per aquest ajuntament
el dia de la Hispanitat el proper 12 d’octubre d’aquest any.

21

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMoviment d’Esquerres sobre la darrera ampliació de la flota de Mataró-Bus.

22

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per
donar suport al Correllengua 2016.

23

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
les investigacions del sobrecost de l’edifici del Rengle

24

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat
de les façanes de locals buits a la nostra ciutat.

25

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre la publicitat sexista de l’Oficina de Turisme de Mataró.

26

Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre
l’exposició de fruites i verdures al carrer per part d’alguns establiments
comercials.

27

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’empresa
Mataró Bus.

28

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la situació de
l’estudi de la zona blava i la seva possible Municipalització.

29

Prec que presenta la regidora no adscrita sobre la toxicitat del sofre que es posa
a la via pública i zones pròximes a l’habitatge.

30

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMoviment d’Esquerres sobre els criteris de publicació al web municipal dels
diferents acords del Ple municipal.

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE 7 DE JULIOL DE 2016.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).
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2 - DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS
2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 5-9-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUIA i Socialista per condemnar el cop d’estat feixista del 18 de juliol de
1936.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 5 de setembre de 2016, amb els vots
favorables (25): de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4),
VOLEMataró (2), C’s (3), ICV-EUIA (1), CUP (2) i PxC (1) i l’abstenció del grup municipal
PPC (2).
El senyor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEUiA, llegeix la part dispositiva dels acords:
“Primer.- Expressar la ferma voluntat en la defensa de la democràcia, la llibertat i el
màxim respecte als Drets Humans, declarant institucionalment el rebuig de l'Ajuntament
de Mataró al cop d'estat del 18 de juliol de 1936, a la dictadura franquista i a totes les
conseqüències que va comportar la seva implantació i duració.
Segon.- Divulgar el present acord en els mitjans de comunicació local, sota el títol "18 de
juliol mai més".
Tercer.- Notificar el present acord al Grup de Recerca de la Memòria Històrica de
Mataró.”

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 5-9-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per exigir el final
de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a
emmalaltir amb dignitat.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 5 de setembre de 2016, amb els vots
favorables (16) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), ERC (4), VOLEMataró (2),
ICV-EUIA (1) i CUP (2), els vots en contra dels grups municipals CIU (5) i de C’s (3) i les
abstencions dels grups municipals de PPC (2) i PxC (1).
La senyora Sarai Martínez, regidora del grup municipal de VOLEMataró, llegeix la part
dispositiva dels acords:
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“1. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS) i l'ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans que sigui
oficial, per tal de poder presentar esmenes i que es pugui debatre al Parlament de
Catalunya abans d’entrar en vigència.
2.

Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col·lectius de
malalts, sindicats...), per a l’elaboració d’un document sobre bona praxi, és a dir,
sobre el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM. Com per exemple
que puguin ser ateses amb companyonia d’algun familiar o persona de confiança,
que puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera.

3.

Reclamar que s’aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves
diagnòstiques.

4. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals
de la sanitat pública.
5. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per haver
anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.”

El Sr. Alcalde indica que la Junta de Portaveus ha aprovat, per unanimitat, una nova
Declaració Institucional en sessió extraordinària celebrada avui a les 18h per tràmit d’urgència.
La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26).

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
extraordinària de data 8-9-2016, presentada per tots els grups municipals de rebuig i
condemna a les conductes o situacions d’homofòbia, bifòbia o transfòbia en contra del
col.lectiu LGTBI.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, llegeix la Declaració Institucional següent:
“Considerant la gravetat dels fets que han portat a la detenció d’un veí de Mataró acusat
d’amenaçar de mort al col·lectiu LGTBI a través del seu perfil a les xarxes socials.
Atès el rebuig i condemna que reiteradament ha demostrat la ciutadania i institucions de
Mataró i del conjunt del país, envers la violència verbal, física, psicològica o de qualsevol
conducta o situació d’homofòbia, bifòbia o transfòbia.
Tenint en compte que aquest individu, un cop posat en llibertat amb càrrecs, continua amb la
seva infame campanya de proselitisme terrorista, incitació a l’odi i violència contra el col·lectiu
LGTBI.
Per tots aquests motius formulem la següent Declaració Institucional:
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Primer.- Estudiar la possibilitat legal per a què l’ajuntament de Mataró es personi com a
acusació popular contra el veí de Mataró acusat del delicte d’amenaces contra el col·lectiu
LGTBI.
Segon.- Demanar a les autoritats judicials que davant la gravetat dels fets i l’alarma social que
provoca aquest individu amb la seva reiteració de les amenaces posteriors a la seva detenció,
revisin la seva situació actual de llibertat amb càrrecs.
Tercer.- Fer una crida a la ciutadania de Mataró a ser activa en la denúncia d’aquestes acttuds
que proliferen en les xarxes socials i informar dels mecanismes legals existents per poder fer
efectives les denúncies.
Quart.- Reiterar el rebuig i condemna , envers la violència verbal, física, psicològica o de
qualsevol conducta o situació d’homofòbia, bifòbia o transfòbia.
Cinquè.- Refermar, tal com es va expressar al Ple del passat 9 de juny, el reconeixement del
dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets la diversitat afectiva i el nostre
compromís a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.
Sisè.- Comunicar aquest acord als col·lectius que treballem pels drets LGTBI del nostre país.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. López, en representació
de la Coordinadora Teixits de Dones de Mataró, el Grup LGTB de Mataró i l’Associació
Universitària Sin Verguenza, qui expressa el ferm i contundent rebuig a qualsevol acte,
comentari o comportament que vulneri els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. En una
ciutat oberta, modera i progressista com la nostra no tenen cabuda actes, actituds, ni
comentaris que ofenguin la llibertat i la integritat de tots els seus membres sigui quina sigui la
seva procedència, gènere, edat o identitat sexual. És necessari que les institucions i la
societat civil s’uneixin per combatre les opinions i comentaris d’aquesta mena.

En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup
municipal Socialista, la Sra. Montse Moron, portaveu del grup municipal de VOLEMataró i la
Sra. Ma Luisa Merchan, regidora del grup municipal Socialista.
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DICTAMENS
Alcaldia

3 - RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA 5511/2016 DE 13 DE JULIOL,
DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2017.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la ratificar el següent Decret :
“DECRET
5511/2016 de 13 de juliol
Assumpte: Festes Locals per a l'any 2017
Òrgan: Secretaria General
L’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135 de 6 de juny de
2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any
2017.
D’acord amb l’article 46 del RD 2001/1983 de 28 de juliol, la proposta de festivitats
local és competència del Ple.
Així mateix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica que per tal
d’agilitar la publicació s’haurà de remetre la proposta abans que finalitzi el proper mes
de juliol de 2016. Per aquesta raó és urgent prendre una decisió sobre aquesta
qüestió i sotmetre-la posteriorment a ratificació del Ple de l’Ajuntament.
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el
municipi de Mataró per a l’any 2017, les següents :
• 5 de juny, dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró.
• 27 de juliol, dijous festa major de Les Santes.
Segon.- Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis
Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la
Direcció de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Mataró, per al seu coneixement i
publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.
Tercer.- Ratificar la present resolució al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (23).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir
referits a temàtiques coincidents.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

4 - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010, DE
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL
COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL
DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE
LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES,

CORRESPONENT

AL

SEGON

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar
al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la
Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 2n trimestre de
2016.

10

Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el
seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
1.

Pagaments realitzats en el trimestre:

Pagament realitzats en el trimestre
Resum de pagament realitzats en el segon
trimestre
Ajuntament de Mataró
Mataró-Audiovisual
Consorci TDT
CMAC
PUMSA
Aigües de Mataró
Fundació Tecnocampus
Parc Tecnocampus
Fundació Hospital
Fundació Unió de Cooperadors
Consorci Xarxa Act. Culturals
TOTAL

Període mig de
pagament
(PMP)(dies)
51,38
29,90
22,07
39,10
39,78
35,41
36,71
47,63
8,23
77,38
10,62
44,67

Dins del període legal de pagament
Núm. de pagaments
3.975
69
15
47
689
634
844
157
158
6
13
6.607

Fora del període legal de pagament

Import total
Núm. de pagaments
7.170.914,95
613
71.232,77
5
18.168,43
0
61.693,40
0
624.073,12
62
2.967.765,62
130
1.137.174,83
51
327.878,58
17
127.097,81
6
3.554,54
2
17.962,56
0
12.527.516,61
886

Import total
520.255,01
1.771,58
0,00
0,00
50.367,65
478.354,98
178.996,59
42.650,74
8.495,28
8.146,63
0,00
1.289.038,46

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 44,67 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 7.493 pagaments,
d’import global 13.816.555,07 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 2n trimestre de 2016, no s’han pagat interessos de demora.

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

Pendents de pagament al final del trimestre
Resum de factures o documents
Dins del període legal de pagament al final del Fora del període legal de pagament al
Període mig del
justificatius pendents de pagament al final
trimestre
final del trimestre
pendent de pagament
del segon trimestre
(PMPP)(dies)
Núm. d'operacions
Import total
Núm. d'operacions
Import total
Ajuntament de Mataró
25,22
2.011
4.364.458,13
21
7.260,99
Mataró-Audiovisual
11,01
7
18.688,87
0
0,00
Consorci TDT
18,17
2
247,82
0
0,00
CMAC
28,21
10
9.049,42
0
0,00
PUMSA
17,97
122
190.492,02
1
57,72
Aigües de Mataró
50,76
219
1.147.446,37
75
299.234,86
Fundació Tecnocampus
35,74
153
178.115,84
21
17.500,02
Parc Tecnocampus
18,58
43
109.046,26
1
2.410,00
Fundació Hospital
28,60
9
7.442,55
0
0,00
Fundació Unió de Cooperadors
0,00
0
0,00
0
0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals
9,81
3
3.254,45
0
0,00
TOTAL
30,98
2.579
6.028.241,73
119
326.463,59
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 30,98 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir
de 2.698 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 6.354.705,32 €.
4. Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014:

*

2014
setembre
octubre
novembre
desembre
2015
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
2016
gener
febrer
març
abril
maig
juny

Evolució PMP global
PMP global
20,35
21,05
21,71
16,97
PMP global
17,98
26,91
19,42
-0,08
6,19
12,89
13,67
19,12
17,98
8,31
8,67
1,65
PMP global
15,27
8,11
2,02
5,57
5,40
4,98

variació
0,70
0,66
-4,74
variació
8,93
-7,49
-19,50
6,27
6,70
0,78
5,45
-1,14
-9,67
0,36
-7,02
variació
13,62
-7,16
-6,09
3,55
-0,17
-0,42

(*) El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul correcte de la ràtio d'operacions pagades però en la ràtio d'operacions pendents de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.

Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors
acords.”

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, pregunta si hi ha algun criteri establert
perquè les petites i mitjanes empreses tinguin una mitjana de període de pagament menor que
les grans empreses, tenint en compte les dificultats que comporta ser un petit empresari?

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, respon que pren nota, i
contestarà amb la informació que proporcionin els serveis.
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5 - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA
D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis
que s’adjunten al present.
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior
també se’n donarà compte al Ple.
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i
2009.
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmicfinancer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció
anterior es deixa de complir.
L’Ajuntament s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.
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En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a
l’exercici 2016.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al
seguiment trimestral del Pla d’Ajust.
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi,
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de
l’anterior acord.”

En aquests moments es reincorporen a la sessió la Sra. Montse Moron, portaveu del grup
municipal de VOLEMataró i la Sra. Ma Luisa Merchan, regidora del grup municipal Socialista.

Direcció de Recursos Humans

6 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL ARTICLE 9 DE TEXT ÚNIC DE
LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I L’ARTICLE 8 DEL TEXT ÚNIC DE
L’ACORD

DE

CONDICIONS

DE

PERSONAL

FUNCIONARI

DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“El 16 de febrer de 2016, el Ple municipal va aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Mataró per a l’any 2016. Un dels punts que es va portar a aprovació dins de l’expedient de
la plantilla 2016, era el de la modificació del grup de places de peó especialista de la plantilla
de personal laboral, que es justifica a l’informe tècnic del dia 5 de febrer de 2016 de la
Direcció de Recursos Humans (punt B.2.1), que es dona per reproduït i consta a l’expedient
esmentat.
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Paral·lelament a la negociació i aprovació de la modificació del grup de places de peó
especialista de la plantilla de personal laboral, en el sí de la comissió negociadora del
Conveni Col·lectiu i de la mesa negociadora de personal funcionari de l’Ajuntament de
Mataró, s’ha negociat i acordat amb la part social, la promoció interna com a modalitat
d’accés per cobrir vacants amb contracte indefinit i la carrera professional del personal
d’oficis, la qual cosa comporta la modificació de l’art. 9 del Text únic dels acords municipals
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral i qüestions
relatives a la promoció interna de funcionaris de carrera, que comporta la modificació de l’art.
8 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball
del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró. S’incorporen les actes de les reunions de
les negociacions al present expedient.
L’article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, regula les matèries objecte de
negociació. I, concretament, la lletra c) “las normas que fijen los criterios generales en materia
de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e
instrumentos de planificación de recursos humanos”.
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA al Ple
l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar l’article 9 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació
de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, relatiu a la
promoció interna com a modalitat d’accés per cobrir vacants amb contracte indefinit, en el
sentit d’afegir un paràgraf al punt 3 davant de l’actual redacció i afegir un punt BIS a
l’esmentat article, relatiu a la carrera del personal d’oficis :
Art. 9.- Promoció interna com a modalitat d’accés per cobrir vacants amb contracte indefinit.
3- L’accés a places del grup C1 es podrà dur a terme mitjançant la promoció interna des de
places del grup C2 de l’àrea d’activitat o funcional corresponent. A aquests efectes, es
requerirà la titulació establerta o una antiguitat de deu anys en una plaça del grup C2 o de
cinc anys i la superació d’un curs de formació.
Art. 9 bis- Carrera del personal d’oficis.
1.- La carrera del personal que ocupi places de peó es portarà a terme de la següent manera:
Primer nivell:
A partir del moment que el treballador/a guanya la plaça de peó de grup AP serà adscrit a un
lloc de treball de peó.
Segon nivell:
Al finalitzar un període de permanència continuada de dos anys d’antiguitat en el lloc de
treball de peó la persona serà automàticament promocionada al lloc de treball de Peó
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Especialista I, grup AP modificant-se, si cal, la plantilla i la relació de llocs de treball, i aquesta
promoció serà amb efectes a la data del compliment dels dos anys continuats.
Tercer nivell:
El/la peó especialista que tingui una antiguitat de cinc anys com a peó especialista AP i
acrediti un mínim de 50 hores de formació (acumulat durant aquests cinc anys) serà
reclassificat a una plaça de grup C2 i adscrit al lloc de treball de peó especialista II, tram I.
Quart nivell:
El/la peó especialista que tingui una antiguitat de cinc anys com a peó especialista II, tram I i
acrediti un mínim de 50 hores de formació (acumulat durant aquests cinc anys) serà adscrit al
lloc de treball de peó especialista II tram II.
2. La formació que es tindrà en compte per acreditar els diferents nivells de la carrera
d’aquest col·lectius serà la pròpia del lloc de treball, de prevenció de riscos i d’habilitats de
caire transversal que formin part del pla de formació municipal. En cas de formació no
organitzada per l’Ajuntament caldrà el vistiplau de la Direcció de RH per convalidar-la als
efectes del present article.
3. Les persones amb places del grup C2 que vulguin optar a una plaça d’oficial primera grup
C1 per promoció interna hauran de complir un dels següents requisits:
-

Titulació del grup C1 i dos anys de permanència continuada ocupant plaça de C2.
Si no es disposa de titulació del grup C1, acreditar cinc anys de permanència en una
plaça del grup C2 i un mínim de 50 hores de formació (acumulat durant aquests cinc
anys) en els mateixos termes establerts en el punt 2 d’aquest article.
Deu anys d’antiguitat de permanència en una plaça de grup C2.

SEGON.- Modificar l’article 8 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació
de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit
d’incorporar un punt 5 a l’actual redacció:
Art. 8.- Accés a la Funció Pública
(…)
5- Promoció interna
- L’accés a places del grup C1 es podrà dur a terme mitjançant la promoció interna
des de places del grup C2 de l’àrea d’activitat o funcional corresponent. A aquests efectes, es
requerirà la titulació establerta o una antiguitat de deu anys en una plaça del grup C2 o de
cinc anys i la superació d’un curs de formació
TERCER.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Mataró. “
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup
municipal Socialista.

Servei de Compres i Contractacions

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU D’UNA PARCEL•LA DE
PROPIETAT MUNICIPAL, SITUADA A MATARÓ AL POLÍGON 6
PARCEL•LA 90, PER DESTINAR-LA A PRODUCCIÓ AGRÍCOLA.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de la cap de Projectes de Serveis Territorials, amb el vistiplau del cap del
Servei d’Urbanisme i del coordinador de Serveis Territorials, es sol·licita l’inici del
corresponent expedient administratiu per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús
privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per
destinar-la a producció agrícola.
Consta a l’expedient informe de data 20/01/2016 del secretari general d’aquesta Corporació,
respecte del contingut del plec de clàusules administratives particulars que regirà la
concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l’art. 66 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants del
Reglament de patrimoni dels ens locals.
Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic contenen la regulació
del procediment obert en els contractes administratius.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de gener, de
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:
Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una
parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel·la 90, per destinar-la a
producció agrícola.
Segon. Aprovar el plec de condicions administratives i tècniques particulars que regiran la
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert.
Tercer. En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els esmentat plecs a
informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de 30 dies, durant el qual
es podran examinar i s’hi podran formular les al·legacions que s’estimin pertinents. Si no se’n
presentessin, els plecs de referència quedaran definitivament aprovats.
Quart. Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva d’aquest
acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació
de proposicions pels interessats, si bé la licitació s’ajornarà quan resulti necessari en cas que
es formulin reclamacions contra els plecs aprovats.”
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que és una bona iniciativa. Valora
que els informes dels tècnics han estat favorables i també que una vegada revisades les
clàusules de condicions es valora amb puntuació més alta el cultiu ecològic i la venda directe;
signes indicadors de la voluntat de promoure la proximitat i l’ecologia. Esperem que qui
assoleix l’explotació de la finca aporti aquestes dues condicions alhora. Per tant, el nostre vot
serà favorable.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, vol
felicitar per aquesta iniciativa de la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal. Calia aquesta unitat de
gestió agrícola per potenciar aquesta activitat.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que votarà
favorablement perquè històricament el Maresme ha estat terra de conreu i volem que aquesta
tradició continuï. Donar les gràcies pel seu treball als tècnics i a la regidora. Ens agrada que
aquest sistema productiu sigui un exemple i que afavoreixi a la pagesia
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

Direcció Ocupació i Promoció Econòmica

8 -

LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA

PARADA NÚM. 19 DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA.
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el 2 d’octubre de 2014, va convocar la
licitació per a l’adjudicació de la concessions administratives de l’ús privatiu i explotació de les
parades 19, 20 i 23 del Mercat municipal de la Plaça de Cuba. Respecte la parada núm. 19
no es va presentar la documentació requerida el que va provocar que aquesta parada restés
deserta.
En data 30 de juny, el regidor delegat de Promoció econòmica i Innovació, per decret núm.
5220/2015, va aprovar l’inici de l’expedient de licitació de la parada 19 del mercat de la Plaça
de Cuba, en aquest cas en règim de llicència, per un termini de 3 anys i únicament per la
denominació: aliments dietètics, herboristeria i parafarmàcia, la qual va resultar deserta.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2015, va tornar a convocar la
licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu i explotació de la
parada 19, per un termini màxim de 15 anys i obert a totes aquelles denominacions previstes
al Reglament d’organització i funcionament del mercat municipal de la Plaça de Cuba de
Mataró i no presents actualment al mercat, essent el resultat final que només va presentar-se
una oferta que finalment va renunciar a l’adjudicació.
El cap del Servei de Promoció de ciutat i Comerç emet un informe el passat 29 de juliol, en el
que sol·licita, un cop més, l’inici del expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió
administrativa de l’ús privatiu i explotació de la parada 19 del mercat de la Plaça de Cuba per
un termini màxim de 14 anys, en aquesta ocasió amb una campanya de comunicació de gran
abast que fomenti el coneixement real d’aquesta licitació fora del municipi.
Consten a l’expedient informe jurídic de data 2 d’agost de 2016, respecte del contingut del
plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà la concessió, així com de la
tècnica superior economista de data 1 d’agost de 2016, respecte del càlcul del preu de sortida
proposat per a la concessió de la parada.
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants del
Reglament de patrimoni dels ens locals.
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Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic contenen la regulació
del procediment obert en els contractes administratius.
En ús de les facultats que m’atorga la resolució de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2016,
qui subscriu, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, PROPOSA AL PLE
MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:
Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió administratives de l’ús privatiu i
explotació de la parada 19 del Mercat municipal de la Plaça de Cuba.
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert.
Tercer. En compliment del que disposa l’article 232.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’hauran de sotmetre
els esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de
20 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin
pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran definitivament aprovats.
Quart. Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva d’aquest
acord, i obrir als efectes un termini de 20 dies a comptar a partir del següent al de la publicació
de l’anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de
proposicions pels interessats, si bé la licitació s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es
formulin reclamacions contra els plecs aprovats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

9 - APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA PER
A LA FLEXIBILITZACIÓ DE VOLUMS I USOS A LA QUALIFICACIÓ
3B31HPO/E DEL C. CHURRUCA
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“El 18 de desembre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar
suspendre la resolució definitiva del Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i
usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca, promogut i tramés per l’Ajuntament, fins que
mitjançant un text refós incorporés les prescripcions següents:
1. Cal reestudiar el gàlib edificatori proposat, de forma que no sigui tan excedentari respecte
el sostre previst, regular la distància entre blocs amb ús d’habitatge de forma que
s’asseguri el correcte assolellament de cada unitat i aclarir, a l’article 4.2.1, apartat
“Nombre de plantes referit al carret”, a partir de quan es considera que les plantes quarta i
cinquena formalitzen un front continu.
2. Cal supeditar l’executivitat del pla de millora urbana a l’executivitat de la modificació
puntual del Pla general que es tramita paral·lament per la reducció de la reserva addicional
de places d’aparcament.
Respecte a supeditar la seva executivitat al planejament general en tràmit, resulta que la
Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació municipal
referent als paràmetres reguladors d’usos i activitats (articles del 128 al 143 del Capítol V del
Títol II, i articles 277, 280, 319.5 i 324.6.1), que entre d’altres té per objecte “modificar la
condició genèrica de l’escreix de reserva de places d’aparcament per al desenvolupament i
execució d’àmbits en sòl urbà”, ha estat aprovada definitivament pel conseller de Territori i
Sostenibilitat el 12 de gener de 2016, i publicat al DOG per a la seva executivitat el 21 de
gener de 2016.
Pel que fa a la prescripció de reestudiar el gàlib edificatori, s’ha reduït el gàlib i suprimit la
possibilitat de formalitzar un front continu, es regula una distància mínima entre els blocs
d’habitatges, de forma que permet ajustos en el projecte però sense donar tant sostre
excedentari respecte al màxim previst. També s’ha modificat l’ocupació en planta baixa en
l’espai en contacte amb l’accés a l’escola, per adequar-se al projecte de l’escola i millorar la
transició entre les edificacions de l’escola i els habitatges.
En quant al redactat de l’article 4.2.1 de les Normes es suprimeix el redactat anterior i es
remet a l’article 75 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació i als plànols
d’ordenació O.2 del PMU.
Vist l’informe jurídic i l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, i l’article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local,
proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums i usos
a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca, promogut per l’Ajuntament, d’acord amb les
prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18
de desembre de 2014.
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars
del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport
informàtic.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (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:

1, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular.

Abstencions:

4, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a
la regidora no adscrita (1).
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D’HABITATGES BUITS.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“En decret de 24 de maig de 2016, la regidora delegada d'Urbanisme, Medi Ambient,
Sostenibilitat i Habitatge, ha aprovat l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits, amb la finalitat que compleixin la funció social
que els pertoca.
Ha estat traslladada als grups municipals als efectes de presentació d’esmenes, en
compliment de l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, sense que n’hagin presentat
dins del termini concedit.
El municipi de Mataró està reconegut en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret
a l’habitatge, com una de les àrees de demanda residencial forta i acreditada.
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La ordenança neix amb la voluntat de mobilitzar els habitatges buits en funció de la demanda
existent, concreta les fases del procediment i fixa criteris per al programa d’inspeccions
municipals, d’acord amb allò establert a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge.
S’estructura en un títol preliminar, tres títols, dues disposicions finals i un annex:
-

-

-

-

-

-

El títol preliminar estableix disposicions generals: defineix l’objecte i la finalitat de
l’ordenança, així com alguns dels conceptes a tenir en compte en la seva aplicació.
El títol primer s’ocupa de les actuacions prèvies, les fases de detecció i comprovació que
regula la Llei del dret a l’habitatge, que són aquelles en que l’Ajuntament de Mataró té
coneixement d’indicis que un habitatge està buit i realitza comprovacions. També fa
referència al programa d’inspecció d’habitatges buits que fixarà els criteris de les
inspeccions.
El títol segon regula el procediment per a la declaració d’ús anòmal de l’habitatge com a
habitatge buit per tractar-se d’un habitatge que roman desocupat permanentment, sense
causa justificada, per un termini de més de dos anys, des de la seva incoació fins a la
imposició de multes coercitives.
El títol tercer regula el supòsit d’habitatges que es detecten com a buits per un termini de
temps inferior a 2 anys.
La disposició final primer fixa l’entrada en vigor de l’ordenança i la disposició final segona
indica que la modificació de normes de rang superior tindrà els efectes pertinents sobre els
preceptes d’aquesta ordenança sense necessitat de reforma expressa.
L’annex consisteix en el model d’acta que aixecarà l’inspector que tingui atribuïdes les
tasques d’inspecció d’habitatges buits.

Vist l’informe jurídic; els article 3.d, 8, 41, 42, 108 i 113 de la Llei 18/2007, del dret a
l’habitatge; l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal; els articles 22.2.d), 49, 65.2 i 70.2
de la Llei 7/1985, de règim local; i els articles 62, 63, 65 i 66 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre
verificació d’habitatges buits.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària,
en el tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Tercer.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança en cas de no presentar-se
reclamacions ni suggeriments.”
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que és coneguda la situació que
s’ha generat per les ocupacions de pisos buits. Per altra banda hi ha una necessitat social que
demanda vivendes que actualment l’Ajuntament no disposa. Creiem que és del tot necessari
l’Ordenança de Verificació d’Habitatges Buits i la creació d’un parc d’habitatges municipals
destinat a polítiques socials. És necessari mobilitzar els pisos buits a través del diàleg i la
mediació en primer lloc i finalment, si cal, amb la imposició de sancions. Hem fet un estudi
comparatiu de l’ordenança que és vol aprovar inicialment respecte d’altres que ja estan
aprovades en altres municipis i no trobem elements diferenciadors destacables. Avui ens
abstindrem amb la intenció de fer aportacions, tot i que en principi la trobem correcte.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que la regidora ha fet esment a la proposta de resolució que
es va aprovar al Ple del 6 de febrer del 2014 i m’agradaria afegir que aquesta proposta de
resolució va venir donada per la Plataforma d’afectats per la hipoteca i se’ls ha de reconèixer
les aportacions que fan que són de gran valor. Aquesta proposta es va presentar al 2014, han
passat més de 2 anys i mig i ara tenim l’ordenança. Sé que no és culpa de l’Ajuntament ni del
govern, però sempre anem dos passos enrere del que necessita la ciutadania, hem de ser
més àgils i mirar d’escurçar els terminis. Vull recordar que aquesta proposta de resolució
contenia altres qüestions, com un pla local de l’habitatge, que tampoc s’han abordat fins al
moment. Li donarem un vot de confiança perquè creiem que ha estat treballada, però pensem
que en el desenvolupament posterior d’aquesta aprovació inicial, segurament es pot millorar.
No podem afrontar aquest tema sense uns recursos adients i per tant als pressupostos això
s’ha de reflectir amb una partida pressupostària que doti amb suficients recursos. Per finalitzar
dir-li al govern que ens té al costat per recolzar-lo en aquestes polítiques però hem de ser més
eficients i anar més ràpids, i sobretot dotar de més recursos.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
el vot favorable a aquest punt de l’ordre del dia. Portar aquesta ordenança a aprovació és una
forma que hagi menys pisos buits quan hi ha tanta necessitat. Cada vegada hi ha més gent a
qui se’ls passa pel cap donar un cop de peu a la porta per entrar a un pis buit, tenint en
compte la sensació de les llargues llistes d’espera per poder accedir a un habitatge de lloguer
social. Per això esperem l’aprovació d’aquesta ordenança
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
avança l’abstenció del seu grup. És indispensable tenir dades reals dels habitatges buits. Amb
l’emergència que tenim a la nostra ciutat no ens podem permetre el luxe de tenir pisos buits.
Aquesta ordenança es queda curta, entenem que és fluixa i arriba tard. Recorda que a
l’octubre del 2009 la CUP es va presentar una proposta de resolució a la qual es demanava
un recompte anual dels habitatges desocupats, cosa que no es va voler atendre. Felicitar que
hagi una ordenança però nosaltres la trobem molt curta i no té una partida pressupostària ni
més actuacions que alleugereixin immediatament aquesta emergència habitacional.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que votaran favorablement, però en aquest procés aquesta ordenança s’ha de millorar força.
Aquesta ordenança no ve a donar resposta a l’ocupació de vivendes buides sinó a una
demanda social de gent que es quedava sense sostre. El pla de l’habitatge de 2005 ja parlava
de la necessitat de vivenda social a Mataró, i l’objectiu fundacional de PUMSA era donar
resposta a això. Per tant, hem de fer aquesta ordenança, hem de donar resposta a les
necessitats de la gent, hem de vetllar pel dret de la gent a tenir un sostre digne. S ‘ha parlat
del problema que tenim a una zona de la ciutat amb uns pisos i que no es culpa de la regidora
ni d’aquesta administració sinó de la Generalitat de Catalunya que no actua i que es comporta
com qualsevol banc. Hi ha un dret molt important a preservar que és el de l’habitatge com
també el dret a la propietat privada. Em sorprèn que el dret de la propietat privada, en aquesta
ordenança no es cita ni una vegada. Aquesta serà la primera al·legació que farà el nostre
grup. Pensem que s’han de valorar més altres aspectes. Per exemple, tots coneixem gent que
a part de la seva vivenda habitual, té una altra com un pla de pensions per a la seva jubilació
que probablement un cop llogada i quan l’ha necessitat pel seu fill, li ha costat més el judici
per alliberar aquella vivenda que no pas els lloguers que ha cobrat. També s’ha d’aclarir que
en l’ordenança es parla d’actuacions preferents en zones en les que ja hi ha problemes.
Resulta que els grans tenedors de pisos a la nostra ciutat ja no són els bancs, sinó uns altres.
Nosaltres el que no volem és que li fem un favor als bancs actuant en les zones on tenen
pisos que no poden vendre i per això se’n desentenen, pisos que ningú vol i per tant els poden
fer un gran favor de fer un lloguer social. Entenem que l’ordenança va en la bona línia.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró recorda que el dret a la
vivenda és un dret constitucional. Estem a favor d’aquesta ordenança tot i que s’ha de mirar
més i la treballarem. Que l’administració local prioritzi el lloguer social és una lluita de fa molts
anys i una necessitat urgent de la nostra societat. Volia fer referència a la gent que ha lluitat i
s’ha deixat la pell a través de moviments socials. Hem de denunciar les polítiques neoliberals i
un esforç perquè quedi molt patent. També recordar que això no passa a la resta d’Europa.
Els desnonament no es coneixen. Alguna cosa hem fet molt malament durant 40 anys.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que la dació en pagament és un dret que existeix a Estats Units, el que
ha succeït a Espanya no és per les polítiques neoliberals, probablement perquè no som un
país neoliberal. Per posicionar el nostre grup, votarem a favor perquè compartim al 100%
aquesta ordenança en el sentit de dotar-nos d’un instrument jurídic per a pressionar als grans
tenedors de vivendes perquè passin a disposició del mercat el seu parc de vivendes. Creiem
que els poders públics, han de treballar pel dret a la vivenda i aquesta ordenança va en
aquest sentit. No obstant, això, aquesta ordenança és molt millorable. Compartim el que ha dit
el company José Manuel Lopez en el sentit que existeixen dos drets, el de propietat i el
d’accés a la l’habitatge, que s’han de compaginar i aquest text no ho fa. Hem de procurar
d’evitar que aquesta ordenança, dirigida als grans tenedors, no acabi dirigint-se a tota la
població farem les esmenes necessàries perquè això sigui així. Existeix un dret a la propietat
ineludible i hem de reconèixer el dret del ciutadà de Mataró a tenir una segona vivenda
deshabitada perquè estarà esperant que pugui ser habitada per un fill. En la compaginació
d’aquests dos drets hem de treballar i que tingui un gran consens

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votarà favorablement. No hem estat ràpids però està bé que hagi una regulació sobre els habitatges buits.
Alguns han fet referència que ens basem en una Llei d’habitatge del 2007 i hagués pogut ser
millor que ens haguessin pogut basar en una llei de la Generalitat al respecte, que com sabem, va ser impugnada pel Tribunal Constitucional. Ens preocupa que s’hauran d’establir metodologies, s’hauran de destinar recursos personals i econòmics i això s’haurà de tractar en el
pressupost. Ens consta que la regidora i el govern estan treballant però aquesta ordenança ha
de ser una pota més d’una estratègia més global dintre d’un nou pla local d’habitatge.

26

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, agraeix l’interès i col·laboració dels grups per millorar l’ordenança que avui portem
per l’aprovació inicial. Afegeix que la Diputació ens ha acceptat la petició de suport tècnic per
tirar endavant el nou pla local d’habitatge, per tant també podem començar a treballar en
aquest pla que ens ajudarà a desenvolupar les polítiques d’habitatge.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que no farà mai d’oposició de l’oposició. Potser ens trobem amb alguna sorpresa d’algun
company de partit que fa declaracions de suport a partits fen d’advocat d’un gran tenedor.
Recordo una pregunta que es va fer sobre el Mataró Park no fa molt, que vostè va contestar
qui era l’advocat d’aquesta gran empresa. Potser tots ens hauríem de fer aquesta pregunta
sobre qui són els advocats dels grans tenedors. Les polítiques neoliberals de PUMSA, potser
ens expliquen moltes coses.

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 (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Policia Local

11

- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT, CELEBRADA EL 22 DE JULIOL DE
2016, DE L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT DE
MATARÓ 2016-2019.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
dóna compte del següent:
“La Junta Local de Seguretat, en sessió ordinària celebrada el 22 de juliol de 2016, acordà
aprovar el Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-2019.
Atès el que l’article 10.b de la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, disposa que una de les funcions de la Junta Local de Seguretat és
aprovar el Pla Local de Seguretat. I que els Plans i informes s’han de trametre al Ple de
l’ajuntament, perquè en tingui informació.
Per tot l’exposat, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment que
signa, proposa al Ple Municipal l’adopció del Següent ACORD:
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat,
celebrada el 22 de juliol de 2016 d’aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró
2016-2019, que en document s’annexa.”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que li ha sorprès que el preàmbul, el cost jurídic, etc., és pràcticament el mateix que l’anterior.
Per tant, no és una qüestió de plans sinó de recursos i de voluntats. La discussió l’haurem de
tenir quan sapiguem els recursos que tenim per implementar aquest pla. Avui han aprovat una
declaració institucional on es deia o s’estudiava que ens personéssim en un cas molt greu que
hi ha hagut a la ciutat. Recordo casos greus contra la policia local o agressions a la policia.
Alguns havien plantejat la necessitat de personar-nos i no es va fer mai. Això és voluntat. Per
tant, el pla local que ens presenta està molt bé, però en parlarem quan portin el pla director
que digui els recursos i els efectius que tenim i els serveis que s’adeqüin per realitzar
aquestes millores. Per últim, recalcar un altre cop, que és una qüestió de voluntat.
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CIM ESPECIAL DE BON GOVERN, ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

12

- ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DE LA GENERALITAT PER A

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts,
els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.
Seguint aquesta indicació legal l’Acord GOV/85/2016 pel qual s’aprova la modificació del
model tipus de bases reguladores dels procediments de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitades per l’Administració de la Generalitat i el sector públic, es
s’estableixen els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de
subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment
d'aquests principis.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut
i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la
corresponent convocatòria de subvenció o ajut.
Atès que per a la presentació de la sol·licitud de la subvenció per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20162017, les seves bases ja estableix l’obligació dels ens beneficiaris d’adherir-se al codi ètic
regulat a l’annex de l’Acord GOV/85/2016 pel qual s’aprova la modificació del model tipus de
bases reguladores dels procediments de subvencions en regim de concurrència competitiva,
tramitades per l’Administració de la Generalitat i el sector públic
En virtut de l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es proposa al Ple l’adopció
del següent ACORD
L’adhesió al codi ètic de la Generalitat segons ACORD GOV/85/2016, de 28 de juny que
estableix en el seu annex els principis ètics i regles de conducta següents:
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.
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2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment
d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria,
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats
relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als
adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de
transparència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT CONTRACTI
ELS SEUS SERVEIS ENERGÈTICS AMB LA COOPERATIVA SOM
ENERGIA.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que el punt número 13, després de les
converses amb el grup proposant Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Alternativa i
el Sr. Jérez com a regidor responsable, s’ha decidit ajornar-lo per un altre ple per poder
treballar una mica més el text.

14 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

D’ESQUERRA

MOVIMENT

D’ESQUERRES

REPUBLICANA
PER

DE

REACTIVAR

CATALUNYAEL

PROJECTE

D’ENDERROC DE L’EDIFICI AÏLLAT A LA RONDA O’DONNELL
(ANTIGA SEU DE PINTURES CIVIT, SL).
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta
següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Ple d’abril de 2007 va aprovar la relació de bens i drets d’expropiació de la finca de
referència, situada a la Ronda O’Donnell cantonada Pompeu Fabra, propietat de CIVIT SL,
amb l’idea de recuperar l’espai com a zona verda.
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Posteriorment, i ja efectuada l’expropiació, el projecte ha anat apareixent de manera reiterada
com una de les accions del Pla d’Actuació Municipal. L’any 2011, apareixia al Programa de
Jardineria i Zones Verdes: “Acció 2.3.4.8 Redacció del Projecte Executiu d’enderroc de local i
recuperació de l’espai per a zona verda a la Ronda de Leopoldo O’Donnell”. També a càrrec
del Servei d’Obres apareixia, dins d’un projecte d’urbanització més ampli, al Programa de
Vies Públiques: “2.4.1.3. Redacció de l’avantprojecte de la Ronda de Leopoldo O’Donnell”.
Al Pla de Mandat 2012-2015, a l’Àmbit d’Infraestructures, podem trobar a l’acció 3.2.10:
“Estudiar la possibilitat de reconvertir la Ronda O’Donnell en un bulevard i l’Avinguda
Francesc Macià en una Rambla”.
En el PAM 2012 (també en PAMs posteriors) la Ronda O’Donnell apareix com una actuació
vinculada a l’acompliment dels compromisos del POEC (Pla d’Orientació per a Equipaments
Comercials): “3.5.1.7. Redacció del projecte d’enderroc de l’edifici aïllat i urbanització de la
vorera de la Ronda O’Donnell (Relacionada amb una proposta del Consell Territorial del Pla
d’en Boet – Peramàs).
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres proposa els següents
acords:
Primer. Redactar el projecte executiu d’enderroc de l’edifici aïllat a la Ronda O’Donnell (antiga
seu de Pintures Civit, SL) i de disseny i urbanització de la vorera i la zona verda resultant a
aquest espai.
Segon. Portar a terme aquest procés de manera que la seva execució pugui ser
calendaritzada dins del PAM 2017.
Tercer. Compatibilitzar aquest enderroc i nou espai de zona verda, amb els estudis, presents i
futurs, tendents a la transformació de la Ronda O’Donnell en un bulevard, segons els usos
consensuats amb el Servei de Promoció Econòmica.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Esperança Garcia, en
representació de l’Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs Esmandies, qui expressa que el
local conegut com Can Civit és una edificació anòmala, construïda en un espai que hauria de
ser zona verda. Des de que es va procedir a l’expropiació, l’associació de veïns ha reclamat
l’enderroc i la recuperació de l’espai per l’ús públic. Des de l’any 2009 cada any hem reclamat
el mateix perquè aquesta proposta fos inclosa en el pla d’actuació municipal de l’any següent.
Demanem a l’Ajuntament que la inclogui dins del Pla d’actuacions del 2017.

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, recolza la proposta perquè és una
millora pel barri i pels veïns. El ple va acordar l’expropiació al 2007 i fins al 2014 no va arribar
la sentència del Tribunal Suprem que va establir el preu just, i ja toca fer les obres.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que s’ha reclamat molt des del mandat passat. Per
tant, és de justícia enderrocar aquell edifici i fer les obres necessàries perquè aquell indret
recuperi la dignitat que ara mateix no té. Aprofito per demanar-li al Govern que tingui en
compte als veïns a l’hora de fer la zona verda amb un procés participatiu real. En quant al
bulevard, ja que hem aprovat el pacte per la mobilitat, pot servir-nos per fer les primeres
passes. És un moment idoni per desenvolupar aquest projecte.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que el
seu vot serà favorable. La representant dels veïns ha sigut prou clara en la seva exposició i
votarem favorablement per poder sumar que es faci efectiu l’enderroc el més aviat possible.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que sort que les actuacions ciutadanes moltes vegades van per davant de les
municipals. Esperem que per fi s’executi aquesta demanda tan treballada dels veïns.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que donaran suport a aquesta proposta. És cert que hi ha més llocs a Mataró en la mateixa
situació però segur que aquest té més afectació cap a la ciutadania. Estic d’acord amb el Sr.
Martínez en quant al pla de mobilitat i l’actuació preferent que s’havia de fer a la Ronda
O’Donnell, que anem en la bona línea per acabat d’endreçar una part important de la ciutat.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que dona
suport i es suma a les reivindicacions. Donem les gràcies a la lluita veïnal. Anima a la gent a
col·laborar amb els moviments veïnals, perquè res és impossible quan la lluita és conjunta
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, vol recordar que a més de votar a favor en el pressupost que properament
començarem a debatre, s’ha de comptar amb una partida per aquest enderroc.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que el vot del govern serà positiu atès que la reactivació d’aquest projecte ha estat una de
les prioritats d’aquest govern. Finalment, comptarem amb els recursos necessaris per
intervenir en aquella zona i guanyar una zona verda. El govern ha prioritzat aquesta actuació
amb un cost estimat de 125.000,00 € dins d’un programa de regeneració d’espais urbans que
vam presentar a principis d’aquest any amb una convocatòria de subvencions de la xarxa de
governs locals de la Diputació de Barcelona. Durant aquest estiu hem rebut la resolució de la
Diputació i l’enderrocament de Can Civit ha obtingut els recursos necessaris per fer-la realitat
al 2017. Aquesta és la voluntat del govern i aquesta actuació ha de ser compatible amb el
futur bulevard que tant de temps fa que es reivindica. Espero rebre el suport necessari en els
pressupostos per tirar-ho endavant en el 2017.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que han intentat
vehicular aquest desig de l’associació de veïns, però penso que ens hem de felicitar tots.
Espero que es pugui obrir un període de participació. Finalment en el tema del pressupost,
que vostè m’ha recordat, donat el cas que s’han rebut fons de la Diputació, aquest tema
teòricament serà neutre en el pressupost del 2017. Per tant, podrem discutir aquest tema i
molts altres.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que el projecte ha estat rescatat del 2010, que lògicament es podrà posar sobre la taula
perquè es facin les aportacions dels veïns, que podrien ser que comportessin algun
desviament del pressupost. Per tant, aquí serà on esperem comptar amb el recolzament.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

15 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER TAL DE FACILITAR L’OBERTURA
DE PATIS ESCOLARS FORA DE L’HORARI LECTIU PER AL SEU ÚS
CIUTADÀ.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta
següent:
“La nostra ciutat ha tingut evolucions urbanístiques i demogràfiques diferents. Això que ha
comportat que tinguem en molts espais de la ciutat hi hagin menor potencialitats d’usos
d’espais de joc, relacionals, d’equipaments.
A més, en molts parc i places de Mataró la pràctica amb jocs de pilota o pràctica d’algunes
activitats més dinàmiques no està permesa o no és massa adient per a l’espai i/o la
confluència de gent.
Tanmateix, en moltes d’aquests espais públics hi ha competència intergeneracional on es
barregen poblacions de diferents grups d’edats, orígens... i per tant algunes activitats lúdiques
de joves i infants poden ser viscudes com incíviques, molestes o no adients per part d’altres
col·lectius.
Això amb la quotidianitat, però quan s’apropa els mesos més atemperats o els períodes
vacacionals, molt d’aquest jovent està mancant d’espais de lleure i oci que estigui relacionat
amb jocs.
Val a dir, la importància del joc i l’activitat física i esportiva per a infants i adolescents, i per
altra banda també a nivell relacional, de vinculació i de comportament que té a veure també
amb una dimensió socioeducativa.
Els equipaments escolars són un espai de referència per a joves, infants i famílies. D’altra
banda disposen d’espais amb potencialitats que permeten un ús socioeducatiu, esportiu, de
lleure i d’activitats dinàmiques fora de l’horari lectiu.
Com equipament públic, es pot avançar i anar més enllà del seu ús primordial i principals, i
fins i tot correlacionat amb el mateix com són les activitats complementàries no formal a
l’educació en l’entorn escola.
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Des del nostre grup considerem que hi ha una necessitat d’espais per a la realització de jocs
dinàmics i de pilota a la ciutat, que hi ha molts col·lectius que no poden participar de clubs
privats ni gaudir de molts espais públics que hi ha a la ciutat per realitzar aquesta pràctica.
Considerem , com ha denotat l’experiència de moltes experiències municipals de Catalunya, com també ho és l’experiència de Mataró – que els patis escolars ofereixen unes potencialitat
considerables per a generar dinàmiques de jocs, de treball educatiu i d’implicació del teixit
social per tal de poder donar oportunitats i elements de cohesió a jove i infants i a les seves
famílies.
Pel nostre Grup donar l'oportunitat a tothom de l’accés als esports en igualtat, rendibilitat al
màxim els espais públics, de forma que siguin al servei de veïns i veïnes dels barris, a més
d'altres entitats j' anomenades amb anterioritat. Socialitzar l'esport, gaudir dels equipaments
públics posant-los a l'abast de totes les persones que ho necessitin.
Considerem que iniciatives de “patis oberts” conformaria una dinamització i enriquiment de la
ciutat i també elements cohesiona dors, a més dels ja apuntats a veure amb hàbits saludables
i esportius
Des del nostre Grup Municipal pensem que per un costat podem donar resposta a la
mancança d’espais i necessitats de joves, infants i famílies i per altra banda confeccionar i
donar volum a una eina integradora com són els recursos de “patis oberts” tant de joves i
infants en general com d’aquells famílies en situació de vulnerabilitat que no poden emprar ni
pagar-se altres recursos privats.
A més, considerem que hi ha espais i barris de la ciutat que necessiten aquests equipaments
davant les mancances d’espais i tenim una gran potencialitat de gestionar els equipaments
educatius de manera diferents per tal de donar aquest ús hora de l’horari lectiu.
Pensem a més, que ens aquests patis hi ha una altra potencialitat que és també l’element
cívic, ja que és un espai de joc lliure però on hi ha unes normes i on les persones
potencialment educadores responsables del recurs ( ja siguin professionals o voluntaris
d’entitats) generen bons hàbits i estils de comportament.
Fer efectiva aquesta mesura a part d'aportar i facilitar la cohesió social, generaria que els
col·legis fossin símbols de trobada al carrer, entre joves, infants, adults i gent gran.
Pensem a més que aquesta obertura de patis disposa d’un element de dignificació per a
territoris de la ciutat on hi ha mancances d’espais relacionals i de parcs i jardins.
A la ciutat de Mataró, fins on se sap, hi ha a l’actualitat dos espais amb aquesta filosofia i tipus
de recurs i que són els patis oberts de Rocafonda a l’Escola Rocafonda i els patis oberts de
Cerdanyola a l’Escola Tomàs Viñas gestionats per una cooperativa de serveis en contracte
amb l’Ajuntament on a més es fa un treball socioeducatiu i integrador en valors amb els
usuaris/àries d’aquests espais. .
Pensem que cal sumar altres espais oberts com aquests a la ciutat allà on hi ha demanda i on
una diagnosi de barri pugui indicar la seva necessitat. I fem una aposta ferma per aquesta
ampliació ja que coneixem que hi ha joves vulnerables que passen moltes hores al carrer i a
més la situació de crisi socioeconòmica fa que molts no trobin feina ni recursos ocupacionals i
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passen estones i estones en places i parcs.
Pensem que s'ha d' ampliar paulatinament, però amb certa urgència a tots els barris. Atès que
els nostres joves son vulnerables tant per les seves realitats com per les dificultats que troben
a l'hora d' integrar-se en el mon laboral. El que com a polítics ens obliga a fer un esforç
d'acompanyament a aquest sector de la població. Tenim un projecte important que va
començar a funcionar fa uns anys, que després i en pro de la crisis econòmica ha quedat
desproveït de molts dels seus recursos, sense ser conscients sembla ser, per part dels
governs locals que van deixar perdre part d'aquest projecte d'inversió social i futur. Que
deixa’n d'invertir en el valor més important de la nostra ciutat que son els joves i els infants,
una societat progressista, moderna i amb visió de futur , no pot més, que recuperar aquest
projecte amb tots els recursos humans. Es a dir, comptant amb educadors de carrers, entitats
socials i culturals, tècnics municipals, departament de joventut etc.
I aquesta ampliació ha d’anar acompanyat de la implicació dels recursos municipals i també
del teixit associatiu en general: veïnal, esportiu, juvenil, entitats de solidaritat...
Els beneficis simbiòtics son evidents, realitat social que fa que VOLEMataro vegi la necessitat
d'ampliar la xarxa d’espais públics al servei de la ciutadania. Així com potenciar la cultura del
lleure als nostres infants i joves.
Prevenir i efectuar una lluita activa des de l'administració pública davant una societat de
practiques sedentàries, que sovint oblida que els carrer i espais públics son llocs de relació,
convivència i de compartir per cohesionar. Per fer realitat aquest projecte cal cercar
complicitats, establint pons de diàleg amb les direccions dels centres escolars, fent-los
partícips dels diferents projectes.
Es per tots aquests motius i raons exposats pel que el Grup de VOLEMataro proposa al ple els
següents acords:
Primer.- Crear un mapa de barris on els joves nostres disposi’m d'espais oberts on poder dur
a terme la pràctica d'esports amb pilota i la pràctica d'esports de forma gratuïta i pública.
Segon.- Generar els diferents sinèrgies necessàries amb els equips directius escolars, agents
de la societat educativa, AFAS, AMPAS, i d’altres col·lectius educatius. Associacions de veïns i
cos tècnic de l’ajuntament amb coneixements en el sectors.
Tercer.- Definir el projecte de” patis oberts” objectius, sectors a qui s'adreça, necessitats a
cobrir, llocs de treball que generaria, objectius clars i definits.
Quart:.- Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament social per
tal de cercar fer extensible el projecte al màxim nombre de persones, entitats i agents a la
nostra ciutat.
Cinquè.- Traslladar els següents acords a la federació de AAVV, Joventut, Centres educatius
de la ciutat, entitats municipalismes.
Sisè.- Generar una taula de treball amb els diferents agents, marcar dates i terminis als
projectes durant aquest 2017. Per tal de que no ens quedem l’estudi i aquesta proposta sigui
un fet de ciutat.”
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que la idea dels “patis oberts” és una proposta d’Iniciativa
que s’implementa en el Govern tripartit al 2008. Els patis oberts no són només per jugar a la
pilota sinó que els objectius que contemplàvem en la proposta presentada al seu moment, era
fomentar la cohesió social i per altra, realitzar actuacions educatives fora de l’horari escolar i a
l’abast de tothom. La pràctica esportiva lliure i les activitats de lleure eren el segon objectiu.
Voldria aturar-me en els recursos i els agents implicats. És important saber que no estem
parlant d’una activitat barata, i que com que conté elements importants d’integració i esbarjo,
els recursos que s’han de destinar o són importants o no farem res. Per tenir una idea,
nosaltres al 2008 vam fer un pressupost i teníem comptabilitzats 4 patis; es necessitaven
educadors de carrers, dinamitzadors especialitzats en la pràctica esportiva, etc. Aquest és un
tema transversal que implicava en aquell moment a més de a la regidoria d’educació, a la de
nova ciutadania, a l’institut d’esport, joventut, benestar social, etc. Per tant, és un tema molt
complex, que generava molts problemes però que amb voluntat política es poden resoldre. És
una proposta imprescindible, per tant, li donarem suport. Com deia, el cost d’aquests 4 patis,
en un trimestre amb tot el personal, a l’any 2008 era de 34.905 €, o sigui, una inversió
important. Li demanaria al Sr. Vadell una memòria valorada de tot el període que ha comprès
aquests patis oberts per tenir coneixement de causa, no només amb la memòria de 2015.
Votarem favorablement i desitjo que tingui recorregut.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, recorda
que el projecte de patis oberts ja s’està portant a terme en aquest Ajuntament. L’altre dia ens
van enviar les memòries corresponents, i en comissió informativa, el Regidor d’Educació va
mostrar la seva voluntat en progressar en aquest projecte. Si només tenim això en compte,
nosaltres ens abstindríem però veiem que hi ha uns altres punts d’acord com el punt primer
que demana crear un mapa de serveis de cada barri adreçats al lleure infantil i veure quines
són les necessitats reals. Per això votarem favorablement.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu
que votaran a favor. Voldríem recordar que el projecte de patis oberts en el seu inici, curs
2005/2008, era un projecte englobat dins el Pla Educatiu. Llavors era una necessitat i ara
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també, però la realitat és que al 2015/2016 continuem amb 2 patis oberts i pel proper curs
s’ampliarà amb un altre. La valoració d’aquest projecte sempre ha estat positiva i al llarg
d’aquests anys s’ha anat adaptant a les necessitats dels nostres joves, però d’una manera
molt minsa en quant a recursos, tant en l’aspecte econòmic com de material i de personal. Cal
tenir present que l’índex de fracàs escolar i d’atur és molt alt, amb els problemes de
convivència que això comporta. Per això entenem que aquests projectes han de ser un suport
per als nostres infants i joves més vulnerables, per tant hauríen de ser una prioritat del govern.
Som conscients que hi ha la voluntat d’engegar projectes però aquests projectes donaran
resposta a mig i llarg termini, quan el que necessitem és una resposta immediata. Val la pena
mirar el que s’està fent i consolidar-lo i augmentar-lo. El projecte de patis obert, entenem que
respon a aquesta filosofia, caldria aprofitar els serveis que ja funcionen, engrandir-los, fer-los
créixer i enxarxar-los amb serveis que ja funcionen i poder arribar al màxim de joves possibles
i donar-li continuïtat. Proposo al Sr. Vadell buscar tots els actius que puguin col·laborar. Hi ha
un aspecte que no aprofitem i és que totes aquelles entitats que reben diners públics en la
mesura de les seves possibilitats haurien de ser capaços de fer un retorn a la comunitat. En
moments de crisi cal tirar de la imaginació i de les entitats que són solidàries. El nostre suport
a aquesta proposta, que crec que tirarà endavant perquè és la voluntat de tots els regidors.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que hi ha un tema que li preocupa i que poc té a veure amb això. És la presència de menors
als quals se’ls està fent fotos. Els menors per sortir en qualsevol foto o acte públic necessiten
el permís dels seus pares. Només faltaria que a la sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró
això no es garantís. Com educador em preocupa perquè algun problema ha hagut. Dit això,
votarem a favor. Com diu la Sra. Polvillo s’hauria d’estudiar com ajudem a algunes entitats
esportives de la ciutat que ho estan passant molt malament perquè no tenen subvencions i es
nodreixen dels nois i noies que van a fer esport. Potser seria per estudiar, igual que es beca
l’escola de música perquè no estudiar la possibilitat de becar la formació i la pràctica de
l’esport. Per tant, votarem a favor, és una iniciativa a estudiar, a desenvolupar, que crec que
va en la bona línea. Quant més es recolzi aquests nois millors resultats tindrem.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que votaran a favor. És una proposta molt interessant i que tot el que sigui
treure la màxima rendibilitat a les estructures ja fetes és de sentit comú. El plantejament dels
patis oberts és òptim però volia parlar de patis que s’estan utilitzant irregularment pels nois
que van a jugar quan els centres estan tancats, i amb això hi ha certa tolerància. Aquesta
proposta vindria una mica a donar cobertura legal a allò que ja es dóna de forma irregular. En
aquest sentit, recolzarem la proposta. Entre la proposta minimalista d’obrir el centre i els patis i
tenir una única persona vigilant, a la proposta de pati obert que és maximalista, amb una gran
necessitat de suport, crec que entremig hi ha molts punts. És una pena que per no arribar al
màxim no tinguem alguna cosa menys. És millor tenir, encara que sigui poc, alguna cosa que
no res. Tenint en compte les limitacions pressupostàries, no caldrien tants recursos per poder
aprofitar les infraestructures per als veïns propers a les escoles.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran a
favor d’aquesta proposta. De fet ja vam presentar una al·legació en el pressupost d’aquest
any orientada a l’ampliació de places de centre obert. Demanaven que es concretés aquesta
ampliació i que s’executés dins del 2016. El govern va assumir el compromís de proposar una
ubicació en primer lloc, i segon preveure els recursos suficients cara al pressupost. Aquesta
és una activitat que no és barata perquè consta de tallers dirigits i activitats lliures i això vol dir
recursos, persones, educadors, etc. Cal destacar que anys enrere les accions vinculades als
plans educatius d’entorn estaven finançats pràcticament en la seva totalitat per la Generalitat i
ara és pràcticament a l’inrevés, és l’Ajuntament qui ho assumeix. El Sr. Vadell va presentar
unes memòries de dos patis oberts i va anunciar una part del compromís de l’obertura de un
altre pati, el de l’escola Camí del Mig. No és suficient i cal seguir explorant i augmentar el
projecte de patis oberts a partir d’aquest mapa per tal de veure les necessitats

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, es mostra satisfet de
col·laborar amb la Sra. Moron. Quan vaig llegir la proposta vair pensar que era fantàstic
perquè tot el que demana ja ho estem fent i el projecte de pati obert està molt ben consolidat,
les memòries que us vam fer arribar així ho constaten, encara que tot és millorable i tot costa
diners. Tal com ha dit el Sr Teixidó els plans educatius Entorn ara estan subvencionats en un
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90% per l’Ajuntament. Per tant el nostre compromís és anar augmentant progressivament
aquests patis oberts pels resultats que donen, perquè tenen objectius molt clars, perquè
atenen actualment a més de 900 joves, perquè són molt importants aquestes dinamitzacions
que es fan de dilluns a divendres de 18.30 a 20.30h. A més dels patis oberts, està el projecte
esport i lleure, per a joves de 8 a 12 anys. Insisteixo, aquest govern aposta pels patis oberts.
Vam comunicar que era necessari obrir un altre pati a Pla de Boet i de cara a l’octubre
tindrem un tercer pati obert, amb la intenció de continuar augmentant.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró dóna les gràcies a tot el
consistori i es congratula de que tots estem en línea. M’han de reconèixer que aquest projecte
s’havia devaluat bastant, sobre tot en l’últim mandat, i per això la meva insistència. Estem
pagant molt més a PUMSA. Hem de revisar-ho tot.

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, convida als joves que
tenim al fons de la sala a participar en aquests patis oberts i a col·laborar en aquestes
activitats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER UNS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la proposta següent:
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“El pressupost municipal reflecteix la voluntat política i les prioritats del govern i del conjunt de
grups que integren el plenari municipal.
Dels 125 milions d’euros del pressupost municipal de 2016, l’Ajuntament de Mataró només
n’ha pogut destinar 1,5 milions a fer inversions. El deute municipal ens deixa poc marge i pocs
recursos.
Davant d’aquesta realitat pressupostària tan precària, és obvi que l’Ajuntament de Mataró no
pot fer front a les principals necessitats de la ciutadania ni donar resposta als sectors socials
més desafavorits. Per aquest motiu, pensem que, sense qüestionar la responsabilitat que
correspon al govern municipal i a la resta d’electes, cal comptar amb la complicitat dels veïns i
les veïnes de la ciutat alhora de distribuir els escassos recursos de què disposem, marcant les
prioritats d’acció i d’inversió.
Necessitem un nou mecanisme participatiu que doni veu a la ciutadania en la deliberació i
l’assignació dels recursos públics municipals.
Un pressupost participatiu es pot realitzar de moltes maneres: pot tenir diversos nivells
territorials; pot incloure persones a títol individual i/o entitats; es pot fer mitjançant consultes
sobre propostes fetes per l’Ajuntament o amb un procés vinculant sobre propostes elaborades
per persones i entitats de la ciutat; pot dur-se a terme sobre propostes/prioritats o sobre un
sostre pressupostari (o una combinació d’ambdós); pot afectar a un o a diversos capítols del
pressupost; es pot recolzar en instàncies i òrgans ja existents o crear-ne d’específics pel
procés; es pot dur a terme de forma autònoma o vinculat a un Programa d’Actuació Municipal,
i es pot incloure un seguiment i una avaluació participatives del procés o no.
En qualsevol cas, tenim experiències reeixides a molts municipis catalans com Rubí, Sabadell,
Badalona o Argentona que poden servir-nos d’exemple.
D’acord amb la resolució del Ple Municipal del 7 de juliol de 2016, aprovada per unanimitat i,
que instava a millorar l’actual model de participació ciutadana, el Grup Municipal de la CUP
proposa els ACORDS següents:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a
través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del
pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva
aprovació en el Ple Municipal.
Segon.- L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de
funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències
d’altres ciutats.
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos
participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells
territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu.”
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que en els pressupostos del 2016
vam trobar a faltar la participació de la ciutadania de Mataró i així ho vam manifestar per
canviar-ho. Votarem a favor de la proposta, a veure si en el pròxim pressupost ja comptem
amb la prova pilot i la participació real i efectiva de la gent.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, insisteix, que la proposta aprovada el 7 de juliol de 2016 del PP
aprovada per unanimitat, ja es parlava sobre que la ciutadania parli i els ciutadans participin.
El Sr. Jérez, va al·legar que no va tenir temps, però ara també arribem tard, ja que encara no
tenim res, i, primer haurem de definir com ho volem. Si finalment s’accepta el pressupost participatiu, demano que es donin pressa per portar-ho a terme. Sobre la partida de 1.500.000€
que quedava lliure, volem saber quina part d’aquest pressupost es decidirà a través del pressupost participatiu, fins a on arribarà el Govern, si serà tot el pressupost participatiu, i saber la
seva posició. Recordant la proposta del Sr. Lopez, queden temes pendents i encara no s’han
dut a terme. Invoquem al Govern que es torni a llegir aquesta proposta de resolució sobre el
procés participatiu per intentar que sigui atractiu participar per la ciutadania.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que el
tema dels pressupostos participatius ja s’han comentat al ple municipal. Creiem que és bo per
donar veu als ciutadans i fer-los participar. Ja que és una prova pilot creiem que s’ha de
començar amb un topall pressupostari, per que sinó, no se si seria viable. Votarem a favor

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que votaran favorablement ja que va en la línia del que vam votar al juliol. Afegeix dues coses:
Sobre la partida d’1.500.000€ que teníem per inversions al 2016, més del 20% se’n va amb el
que hem aprovat avui sobre els treballadors. Hem de fer que més ciutadans participin, que
sempre son els mateixos, amb els mateixos arguments. Fins i tot hem contractat empreses
dinamitzadores, però això no es participació. La participació ha de ser real o no val la pena.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que donarà suport,
nosaltres també la tenim al nostra programa. Socialitzar els pressupostos és sensibilitzar als
ciutadans, i està bé fer partícips als ciutadans de la feina que es fa.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que aquesta proposta, reitera la proposta de juny. Més important que el fi és
el procés. Hem de tenir en compte que s’utilitza molt el concepte participatiu, com si fos un
tòtem. Hi ha molts processos participatius que estan establerts que no acaben de quallar. El
que estem parlant és que el sistema de representació és indirecte; per tant tot el que sigui
buscar diferents formes de participació és bo. Abans de res, els processos participatius, s’ha
d’entendre com un procés. En aquest sentit, donem suport a la moció.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que s’hauria de
definir moltes coses del procés participatiu ja que creiem es basa en criteris antiquats.
Votarem que sí a la proposta, malgrat que alguns dels acords ja formen part del PAM 2016
(per exemple, fer una prova pilot a l’exercici 2017 dels pressupostos participatius).

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, manifesta
que votaran a favor. Vull comentar un parell de coses: la proposta recolzada per tots els
grups del passat juny, vam dir que es portaria a la Comissió per adaptar, i fer participar més a
la ciutat. Estem d’acord, i impulsarem un debat ciutadà per dissenyar uns pressupostos
participatius. Aquest és el compromís del Govern. Impulsarem un debat ciutadà, mentrestant
seguirem treballant per reflectir el que diu la ciutadania; actualment no tenim cap partida
concreta assignada als processos que surten del PAM, però intentem reflectir el màxim
possible. I tenim el compromís d’anar cap els pressupostos participatius a traves de debatre
conjuntament PAM ordenances fiscals i pressupostos. Si volem fer les coses ben fetes, és
complicat que això ho puguem aplicar pel de 2017. En l’aspecte tècnic estem treballant en les
seves aportacions.
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
diu que com a prova pilot no li sembla malament i que des de serveis centrals ja faran un
pressupost. La nostra idea és iniciar aquest procés i el prioritari és la participació ciutadana.
Quan hi ha audiències públiques i consells territorials, la queixa és que la gent no participa, i
això és perquè no veuen un rèdit i que no es fa cas a les seves propostes. S’hauria d’intentar
portar a terme les prioritats dels ciutadans.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no és el
proposant, però volia fer un aclariment. El Sr. Fernández deia que això ha tingut una gran
acollida, però pel que representa al PAM, no he entès bé si és que sí o no, o si s’obrirà un
procés participatiu al respecte també per decidir això.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, exposa
que tal com diu la part expositiva de la proposta, el Ple Municipal del passat 7 de juliol, va
aprovar, a proposta del grup municipal del PPC, que “per tal de millorar l’actual model de
participació ciutadana, mitjançant la Comissió d'Organització i la Regidoria de Participació
Ciutadana, es prendrien les mesures necessàries per tal d'adaptar el funcionament dels
Grups i dels Òrgans de Participació a les noves necessitats, a la vegada que cercarien
mesures per incrementar, millorar i diversificar la participació de la ciutadania en tots els
aspectes de la vida social, territorial, sectorial i organitzativa de la nostra ciutat”.
La proposta, va rebre els vots de tots els grups municipals i el govern va prendre el compromís d’una vegada tancat el debat de la modificació del ROM, portar el tema a la Comissió
d’Organització. És per això que també estem d’acord en el que vostès proposen i impulsarem
un debat ciutadà per tal dissenyar un model de pressupostos participatius. Mentrestant, en el
marc de l’actual sistema de participació ciutadana, continuarem treballant perquè s’acordin
actuacions en el PAM a proposta de la ciutadania i de les entitats, amb el corresponent reflex
pressupostari, el qual, si el valoréssim, en moltes ocasions seria superior al de municipis que
vostès posen d’exemple, amb a inversions fetes a proposta directa dels seus corresponents
processos on es fixa un topall pressupostari.
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També cal recordar, en aquest sentit, el compromís del Govern, explicitat a la memòria i
durant els debats del pressupost 2016, d’anar cap a un model de pressupostos cada cop més
participatius, començant per debatre conjuntament PAM, Ordenances Fiscals i Pressupostos.
Aquest és el compromís del govern. Ara bé, si volem fer les coses ben fetes i volem fer el
debat del pressupost i PAM conjuntament amb el de les OOFF, és complicat que això ho
puguem aplicar pel de 2017. Si que hi treballarem i continuarem, com cada any, introduint
millores en el procés. Com vam fer pel del 2016, en que, tot i ser un any electoral, amb terminis més reduïts, es va organitzar una nova jornada amb la voluntat de donar l’oportunitat de
participar a tots els ciutadans i ciutadanes que hi tinguessin interès, formessin part o no
d’alguna entitat, de la qual n’estem satisfets.
En quan al segon punt, per fer-ho tindrem en compte l’opinió de la Comissió de Participació,
que entre altres funcions hi té la de vetllar pel disseny i seguiment de tots els processos participatius, i ens comprometem a portar aquest punt a l’ordre del dia de la sessió, ja prevista pel
primers dies del mes d’octubre per fer el seguiment dels processos participatius dels diferents
plans que contemplen el Pla de Mandat i el PAM 2016.
Pel que fa al punt tercer, l’actual Consell de Ciutat ja aplega, en la seva composició, els grups
i col·lectius que vostès anomenen, per la qual cosa pot esdevenir també l’espai adequat per
fer seguiment del pressupost.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA
NO ADSCRITA PER A IL•LUMINAR EL CARRER DEL PORT DE
MATARÓ (LA PASSAREL•LA SUPERIOR).
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la proposta següent:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El carrer del port de Mataró és un dels carrers que per la seva excepcional ubicació davant del
mar és molt transitat, molts ciutadans i ciutadans passegen , practiquen esport, corren, patinen, van en bicicleta, gaudeixen d'un dels passejos més bonics de la nostra ciutat.
Però no és manté la mateixa percepció quan es fa fosc, molts ciutadans es queixen de la
manca d'il.luminació, ja que els hi genera inseguretat, i és comprensible , donat que el gairebé
quilòmetre d'aquest passeig no està il.lumitat.
En l'àmbit de legislació queda clar que la il·luminació d’una ciutat és una de les competències
obligatòries que han d’assumir els Ajuntaments, ja que es tracta d’un servei indispensable
perquè els ciutadans puguin viure en un entorn urbà.
Article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:
1. Artículo 26. 1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
Article 67.a de 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:
-Serveis mínims.Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els
serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i
conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
D’aquesta manera, es determina el deure dels Ajuntaments de mantenir il·luminats els seus
carrers i places, com un servei fonamental amb la mateixa prioritat que l’abastament d’aigua
potable, la neteja viària, la recollida de residus o el clavegueram, entre d’altres.
Per tots els motius exposats,
SOL.LICITEM AL PLE L'ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS:
- L’Ajuntament de Mataró promourà a través dels tècnics municipals un estudi de viabilitat de
la Il·luminació del carrer del Port.
- L'Ajuntament prioritzarà l'enllumenat amb fonts d'energies renovables.
- L'Ajuntament inclourà aquest projecte a les partides pressupostàries 2016-2017.”

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que des de la CUP creiem que enllumenament d’aquesta zona no és una prioritat, que ja
tenen contaminació lumínica i fins i tot, els vaixells tenen dificultat per veure els llums de guia,
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per l’excés de llum a la ciutat. Sí que volem fer una auditoria energètica per saber el consum
elèctric i quin seria l’estalvi energètic si s’utilitzessin energies renovables. Demanem que els
fanals amb energies renovables que actualment hi ha a la platja de Sant Simó s’estenguin a
tot l’enllumenat del Port.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que s’abstindran.
Ens ha sorprès la proposta, perquè sembla un prec en lloc d’una proposta. Podríem votar en
contra, perquè hi ha moltes més coses que ens preocupen al port, com les subvencions, si
tenim competència o no per enllumenar aquesta zona, la contaminació, llei de costes, etc. El
Port té més urgències que l’enllumenat. El port ha de ser un motor de feina, de producció, i
aquest port està funcionant en un 30 a 40% de la seva capacitat. Aprofito per demanar el
suport a fer un estudi profund de les necessitats del port i especialment del tema econòmic.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que l’enllumenat és un problema tècnic. Afecta als vaixells quan arriben a port i a les espècies
que hi ha al mar. No volem entrar perquè no tenim la suficient competència. Per posicionarnos, farem confiança al Govern Municipal, llavors, farem el que ells facin, perquè no en tenim
gaire informació de la necessitat i prioritat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que li sembla una
bona proposta. És un àrea que escapa de la nostra competència municipal ja que correspon al
Port, i nosaltres també farem el que faci al Govern, però em sembla una bona idea.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
manifesta que no és tema de voluntat, sinó de competència. El primer vaig fer es mirar la
delimitació, ja que tenim una concessió. Li puc ensenyar que aquesta zona està fora de la
nostra competència i pertany al Consorci del Port. Tot i que li diré que no, sí que faig la
proposta de traspassar la petició al consorci del Port, qui té la competència, per que estudiïn
la possibilitat i la viabilitat, de poder-ho fer amb energies renovables.
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que te un desconeixement
del Consorci del Port. Si no hi ha competència, res a dir. No seria una llum artificial, que
perjudica al l’ecosistema. Crec que si que es poden presentar altres coses assumeixo que no
tenim la competència, però bé, no som professionals de la política i agrair les seves
aportacions que han estat molt constructives. Davant la situació retiro la proposta ja que sinó
hi ha competència no és necessari votar.

PRECS I PREGUNTES

18

- PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES MESURES I
EL SEGUIMENT QUE ESTÀ REALITZANT L’AJUNTAMENT ENVERS
LA CRISI SANITÀRIA CAUSADA PER ENTEROVIRUS.
La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la pregunta següent:

“El passat 6 de maig va saltar una crisi sanitària després de detectar-se a l’hospital Vall
d’Hebron una acumulació de menors amb rombencefalitis causada per enterovirus. Tot i que
generalment aquests virus produeixen quadres lleus (febre, erupcions cutànies o quadre
respiratori) i sovint les infeccions són asimptomàtiques hi ha alguns serotips que poden arribar
a ser perillosos com el A71 i el D68.
Des de el departament d’Ensenyament i de Salut s’ha enviat a les escoles una guia amb
informació sobre enterovirus però tot i així, les noticies de casos greus esta creant alarma
social. Sovint s’observa que a molts pares no els hi ha arribat aquesta informació i per tant
l’alarma s’aguditza.
Creiem que els ciutadans han d’estar informats sobre que és enterovirus, com es transmet,
quina simptomatologia té i quines mesures preventives s’han d’adoptar. Amb aquesta
informació, els pares podrien prendre la decisió de portar als nens al pediatre en presència
d’alguns símptomes associats a aquests virus.
Aquesta Regidora pregunta a l’equip de Govern:
1.-Quines mesures s’han pres des de l’Ajuntament de Mataró envers la crisi sanitària?
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2.- S’ha previst algun tipus de comunicació, informació a les escoles de primària i bressol de
Mataró, donat que són els centres i el professorat els més propers dels nens i de les famílies
potencialment afectades?
3.- Quants afectats hi ha al Maresme i a Mataró?
4.-Si la 3 és resposta negativa. S’ha definit algun protocol especial per la possible aparició
d’afectats?
5.-Si la 3 és resposta positiva. Quin seguiment dels casos es dur a terme? “

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
diu que en resposta a la pregunta, nosaltres no tenim competències en el camp assistencial,
només tenim competència en promoció i prevenció de la salut. Es va generar una crisi
sanitària, a banda dels casos greus que es van produir, que va ser generada majoritàriament
per un retard en la comunicació. El conseller va trigar 48 hores a comparèixer i la informació
va circular abans la comunicació a les xarxes socials produint l’alarma, doncs la resposta de
l’administració va ser tardana. Nosaltres col·laborem amb l’administració central per fer el
seguiment dels casos per si necessitem reforçar la noticia. S’ha creat un protocol d’actuació
que s’ha transmès a les escoles. Les escoles poden o no informar segons valorin la seva
importància i si ho considerin necessari, però segons la gravetat no és el col·legi directament
qui informa. És un tema de Sanitat i son els que han d’informar. En el tema de l’enterovirus,
considerem que l’escola pot informar i nosaltres ajudem a redactar un comunicat més extens
per si ho necessiten. Pel que fa els afectats del Maresme i Mataró, és una informació
irrellevant des del punt de vista epidemiològic, ja que al haver pocs casos facilitar-les podria
fer que s’identifiqui l’afectat, i violar la Llei de protecció de dades.

19 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES SOBRE
EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA A MATARÓ.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec
següent:
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“El desembre de 2014 el govern de Mataró va anunciar la signatura d’un acord de
col·laboració amb la Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya (XOC) amb
l’objectiu que Mataró fos capdavantera en desplegament de fibra òptica i aquesta arribés,
també, a zones tradicionalment maltractades en aquest aspecte, els polígins industrials i les
diferents urbanitzacions de la ciutat, una “assignatura pendent” degut a que hi ha menys
clients potencials que en els nuclis urbans. La idea de l’Ajuntament era avançar-se sis anys a
l’estratègia Europa 2020 que vol permetre l’accés a Internet d’alta velocitat arreu de la UE.
L’anunci detallava que hi havia dos operadors treballant per desplegar la fibra òptica a la
capital del Maresme, amb l’objectiu d’arribar a les portes del 95% de la població de Mataró per
l’any 2015. A dia d’avui, desconeixem quina és la situació real del desplegament anunciat
entre Ajuntament de Mataró i XOC (Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya).
Un exemple: la Urbanització La Fornenca
L’AAVV de la Urbanització La Fornenca de Mataró, encara està pendent a dia d’avui de poder
disposar d’aquesta eina bàsica. Segons el Pla de Desplegament previst, la Fibra Òptica havia
d’estar desplegada abans del final del primer trimestre de 2015.
A començaments de maig de 2015, en resposta a una consulta de l’AAVV de La Fornenca,
aquests van ser informats que Movistar acabaria les tasques d’instal·lació aquella mateixa
setmana. Des de llavors, més d’un any després, res ha canviat i segueixen amb les mateixes
instal·lacions obsoletes de sempre i amb un senyal d’ADSL molt deficient i discontinu. La
justificació: sembla ser que una sèrie de permisos per a poder creuar l’autopista amb la fibra
…
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'esquerres formula el següent prec:
1. El govern municipal elaborarà un informe detallat de l’estat actual del desplegament de Fibra
Òptica a tota la ciutat, fent especial èmfasi a la situació al respecte dels polígons industrials i
de totes les urbanitzacions de la ciutat.
2. Respecte el cas de l’Urbanització La Fornenca (cas extensible a la resta d’urbanitzacions en la
mateixa situació), el govern municipal treballarà de forma activa, fent l’intermediació
necessària entre companyies i administracions, per tal de resoldre entrebancs, agilitzar
permisos i aconseguir el desplegament de la fibra òptica a la major brevetat possible.”

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, accepta el
prec i manifesta que faran un informe detallat de la fibra òptica a Mataró. Sol·licitarem a les
empreses totes les dades necessàries. Avui mateix, hem tancat una reunió amb els membres
del LOCALRED. El Govern s’ha proposat aquest propòsit de tenir accés a la banda ample i
s’ha assolit a quasi tot el casc urbà. Fins al maig anava tot segons el previst, però ara, sembla
que manca un permís per creuar el pont de la C-32, i aquest permís s’ha demanat a la
Generalitat, però no ha arribat. A més de fer un informe hem de fer de mediadors entre les
empreses col·laboradores, la Generalitat i els veïns.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que agraeix a la Sra.
Guillem el seu interès, i dir-li que si necessita ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que
ens ho digui.
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- PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS ACTES
INSITUCIONALS I ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN PER AQUEST
AJUNTAMENT

EL

DIA

DE

LA

HISPANITAT

EL

PROPER

12

D’OCTUBRE D’AQUEST ANY.
El senyor Victor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la pregunta següent:

“Como todos sabemos el próximo día doce del mes de octubre será el día en que celebramos
la festividad de la Hispanidad.
Esta festividad es celebrada en todos los puntos de España, así como en el resto de países
iberoamericanos, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, con multitud de actos institucionales, a
los cuales también se añaden las instituciones locales. Como en el caso español que los
Ayuntamientos son muy activos en esta fecha. Puedo nombrar el Ayuntamiento de Sevilla que
el pasado año realizó diversos actos festivos y culturales, así como facilitó estrenos en las
salas de cine, teatros, danza, conciertos promovió eventos de música clásica en el Teatro de
la Maestranza así como moderna y musicales, realizó exposiciones temporales en diferentes
escenarios de la ciudad (como el Museo de Bellas Artes), así como numerosos espectáculos
en teatros y auditorios. sin olvidar los eventos deportivos.
El pasado año 2015 este Ayuntamiento no programó ni realizó absolutamente ningún acto
institucional durante esta festividad.
A partir de todas estas consideraciones, el grupo municipal de Ciudadanos quiere formular la
siguiente pregunta:
¿Qué actos el Ayuntamiento de Mataró tiene programados para para celebrar el 12 de octubre
este año año y si tiene pensado algún evento que involucre a la sociedad civil de Mataró.”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no és tradició celebrar el 12
d’octubre, i no hi ha cap acte previst. Sí es farà una xerrada el dia de la constitució.
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El senyor Victor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que tot i que no sigui tradició es podria començar a fer, com es fa a la resta
d’Espanya. L’any passat es va fer un petit acte. Sempre me’n recordo de la foto que vostè te
amb Susana Diaz, i, veig que vostè te molta relació amb Andalusia, i crec que entre els seus
votants haurà qui li agradi celebrar el dia de l’Hispanitat, com a la resta d’Espanya.

21 - PREGUNTA
D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MOVIMENT

D’ESQUERRES SOBRE LA DARRERA AMPLIACIÓ DE LA FLOTA DE
MATARÓ-BUS.
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:
“El passat 26 de Juliol, es va anunciar la renovació de tres autobusos de la flota de Mataró
Bus. Es tracta de vehicles que naturalment acompleixen la normativa vigent Euro 6, amb
menys consum i menor emissió de partícules.
El Pacte de Mobilitat signat per tots els grups, en el punt 5.5.estableix el paper de l’ajuntament
com a referent per la resta de flotes urbanes.
Pacte de Mobilitat 2016. Punt 5.5 L’Ajuntament es compromet a adquirir vehicles nets en les
flotes públiques, actuant com a referent per a la resta de flotes i a implantar electrolineres en
els aparcaments públics municipals nous o de nova concessió. Per últim es fomentarà,
d’acord amb altres Administracions, els cursos de conducció eficient a conductors habituals,
ambulàncies, autobusos, etc.
També, en resposta a una de les al·legacions d’ERC-MES, el govern contestava que “es
podria acceptar tot i que cal valorar les implicacions econòmiques que se’n derivarien.
S’enmarcaria dins del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i dins la proposta sobre
mobilitat a Mataró que conjuntament presenten els grups de ERC-Mes, VolemMataró i ICVEUiA”
La proposta a la que feia referència el govern és la següent: “Incorporar busos híbrids
(elèctrics i diesel), per a millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos efecte
hivernacle i la contaminació acústica”. La proposta s’acompanyava amb un enllaç al web de
TMB, on apareix tota la informació dels busos elèctrics ja en servei a Barcelona, la previsió
d’ampliació de la flota elèctrica en el futur i les dades de l’observatori ZeEUS,
the Zero Emission Urban Bus System.
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Altres ciutats del nostre entorn, com Granollers, ja han començat a incorporar vehicles híbrids
a la seva flota.
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'Esquerres formula la següent pregunta:
1. Perquè no s’ha aprofitat aquesta oportunitat (3 nous vehicles) per exercir aquest paper de
lideratge i de referent per a la resta de flotes adquirint, tal com de paraula s’havia donat a
entendre durant la negociació dels pressupostos, una primera unitat híbrida? “

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
afirma que la posició del Govern és afavorir la renovació de les flotes, amb vehicles més
sostenibles, segons el pacte de mobilitat, i així s’ha promogut. Respecte a l’adquisició
d’aquesta flota d’autobusos, per renovar el Mataró bus, hi ha un calendari d’inversions que ja
estava previst, on hi havia una despesa de 226.032 per autobús, amb una amortització de 10
anys. Això es va aprovar al ple de l’ajuntament del 3/12/2015, i es va formalitzar la comanda a
principis del mes de gener i es va aparaular per tal que hi hagi una previsió i disponibilitat dels
vehicles, ja que s’ha de fer a any vista. Per això els vehicles ja estaven prereservats amb
unes condicions, que són 3 vehicles de diesel euro 6. Al principi del 2016, es va dir de fer un
canvi de la comanda per incorporar vehicles de tipus híbrid, però les gestions no van donar
els resultats esperats perquè no teníem la garantia de que aquesta vehicles poguessin posarse en servei el 2016 i suposava un sobrecost elevat fins 325.000-350.000 per vehicle,
totalment inassumible per l’ajuntament. Per això es va optar per renovar la flota que estava
més obsoleta amb els diesel euro 6. Aquest diesel emet unes emissions equiparables a
vehicles amb gas natural que es fan servir per empreses del sector, i per tant aquesta
incorporació no s’ha d’interpretar com una relaxació del nostre compromís envers el medi
ambient. Des de Serveis Municipals estem analitzant per veure quin tipus de vehicle es el
millor mediambientalment i convidem als regidors per tal que elegeixin el que millor s’adapti.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que s’ha donat
una explicació tècnica, amb dades recents, que lamentem que no se’ns hagi informat que
aquesta compra estava tan avançada. Haurà un canvi de mobilitat, i no calia fer una inversió
de 300.000€, amb 100.000€ haguessin tingut prou. Hi ha manca d’informació i lideratge.
També volíem saber si hi ha alguna altre adquisició prevista, per tal que no passi el mateix.
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22 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER DONAR SUPORT AL
CORRELLENGUA 2016.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
demana retirar aquest prec.

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES INVESTIGACIONS DEL
SOBRECOST DE L’EDIFICI DEL RENGLE
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Els diferents aspectes de la licitació, construcció, comercialització i increments del cost de
l’obra amb respecte a la seva licitació (dels 18,1 milions € va acabar costant 25,6 milions €)
han passat per diferents moments, però a dia d’avui desconeixem molts aspectes relacionats
amb els mateixos.
El procés que va acabar amb el trasllat d’informació relativa a la construcció d’aquest edifici a
l’Oficina Antifrau de Catalunya, desconeixem també per part de qui, la derivació d’aquesta
investigació cap a la Fiscalia de Mataró i la Fiscalia Superior de Catalunya i l’anunci de
l’obertura d’una investigació per part del propi Ajuntament de Mataró per tal de contrastar
alguns d’aquests aspectes que semblaven versemblants i que havien significat entre d’altres
pagar més d’una vegada pel mateix transport, entre d’altres.
Aquest anunci d’obertura d’investigació interna es va realitzar el passat mes de febrer pel
propi Alcalde de Mataró i a dia d’avui, més de mig any després, desconeixem si s’ha enllestit
aquesta investigació interna i quins han estat els seus resultats i tampoc i PUMSA i el propi
Ajuntament podrà recuperar una part del que s’havia pagat de més d’una manera injustificada
pel que es desprenia de l’informe de l’OAC.
És per aquests motius que presentem la següent pregunta:
- En quin punt es troba la investigació que va anunciar l’Alcalde de Mataró el passat mes de
febrer sobre els sobre costos injustificats de la construcció de l’Edifici del Rengle?
- Pot donar el Govern Municipal una data aproximada sobre l’acabament, en cas de que no
ho estigui, i dir-nos quan comunicarà les conclusions als Grups Municipals i a la ciutadania de
Mataró?”
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, respon que la investigació que es va iniciar, està quasi acabada. Es van demanar
uns informes i abans de 15 dies es farà una junta de portaveus, per explicar els detalls.

24 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE LES FAÇANES DE
LOCALS BUITS A LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“Un dels efectes que ha tingut la crisi que fa uns anys que patim ha sigut, entre d’altres, el
tancament de molts locals comercials i d’entitats financeres. Aquests locals per les
característiques de la seva activitat econòmica estan repartits per tota la ciutat i molt
especialment en carrers i avingudes que són centres neuràlgics de la vida dels barris.
El fet de que es tanquin i no tinguin activitat ja genera un efecte desincentivador a la
possibilitat de que algú més decideixi emprendre una activitat econòmica propera a ells, però
a més a més contribueix a la degradació de la via pública i a donar una mala imatge de la
mateixa.
No serem nosaltres qui justificarem el nefast paper que han jugat les entitats bancàries en les
conseqüències de la crisi, però entenem que no es pot donar la imatge de deixadesa de molts
d’aquests locals, com tampoc sembla de rebut les pintades, cartells, insults i tota mena de
“manifestacions” verbals que sovintegen a molts d’aquests locals que han estat oficines
bancàries, ni els propietaris dels locals, que en ocasions no són entitats financeres, ni els
veïns han de patir aquesta mala imatge, a més de que entenem que algunes d’aquestes
pràctiques infringeixen normatives municipals com ara la de publicitat exterior.
És per aquests motius que presentem el següent Prec:
- El Govern Municipal farà un seguiment de l’estat en el que es troben els locals buits a la
nostra ciutat perquè les façanes i altres elements exteriors tinguin una presència que no
empitjori la imatge pública de la via i l’entorn en el que es troben situats i prendrà les mesures
necessàries per tal de millorar la situació actual de molts d’aquests locals, de la mateixa
manera que es fa per exemple amb els solars buits.”
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, manifesta que no pot acceptar plenament el plec, perquè a l’hora de requerir a
qualsevol propietari per tal de mantenir un terreny, tenim la llei del sol i rehabilitació urbana, i
la llei de propietat horitzontal. Aquestes mesures ens permeten actuar davant un particular
per a que mantingui la seva propietat en bon estat, sempre i quan vulneri les condicions de
salubritat, accessibilitats etc. Tal i com vostè planteja el prec, sembla com si digues que no
afavoreixen el carrer, però si no vulneren el que diu la llei no tenim res que ens empari. Les
comunitats de veïns emparats amb la llei de propietat horitzontal si poden requerir als
propietaris de la seva comunitat per que facin el manteniment estètic que vostè demana.
L’altre cas que es podria derivar és un pla de dinamització de locals buits. Em sap greu no
acceptar el prec, perquè el comparteixo, però no tenim les eines necessàries.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
diu que hi ha dos actors, els propietaris i les persones que embruten, i jo em refereixo a les
persones que pengen els cartels i embruten la via publica. La normativa de publicitat exterior,
diu que no es pot posar en qualsevol lloc, i no he vist cap tipus de sanció. Crec que sí que
tenim armes ja que els cartells van signats.

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

SOBRE

LA

PUBLICITAT

SEXISTA DE L’OFICINA DE TURISME DE MATARÓ.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent:
“Recentment, a poblacions com Granollers, s’ha vist un anunci de l’Oficina de Turisme de
Mataró. Aquest anunci, que també signen el consorci de Turisme de Costa Barcelona, la
Diputació de Barcelona i Turisme de la Generalitat de Catalunya, promociona Mataró com a
ciutat de platja i de compres.
Ara bé, el contingut d’aquesta publicitat és clarament sexista, perquè assigna un rol
preestablert a les dones i un altre als homes: elles van de compres i ells s’estan a la platja.
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Considerem que el sexisme és incompatible amb el propòsit de promocionar el turisme a
Mataró, perquè és contrari als drets de la nostra ciutadana i a l’opinió expressada pel mateix
Ple de l’Ajuntament de Mataró en diverses ocasions.
Per aquest motiu, preguntem al govern de l’Ajuntament de Mataró el següent:
-

Des de quan i a on s’ha publicitat l’anunci sexista de l’Oficina de Turisme de Mataró?
Quin ha estat el cost d’aquesta publicitat?
Qui és la persona responsable política que ha autoritzat aquesta publicitat?
Quin és el posicionament de la regidora delegada d’Igualtat i Joventut?
Quan pensen retirar aquesta publicitat?”

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, exposa
que a la primera pregunta, l’anunci forma part de la campanya Mataró Estiu de l’any passat i
aquest any s’ha tornat a repetir als mesos de juliol i agost. S’ha publicat:
-Premsa escrita: 2015 a la revista del punt d’avui, Periódico, la Vanguardia.
2016 diari Ara, la Vanguardia i la revista línia Vallès.
- A ciutats: Granollers, Cardedeu, la Garriga, Sant Celoni,
- Autobusos: Línea Granollers urbà, la Roca Village, Mataró-Granollers – Sabadell.
Ell cost d’aquesta publicitat ha estat de 8.719,49€ en el període (2015-2016).
El responsable polític és el regidor o regidora de Promoció Econòmica i Innovació.
L’any passat va ser Miquel Rey i aquest any, jo mateixa. Sobre l’ultima pregunta, creiem que
no es sexista, tot i això va finalitzar la campanya al mes d’agost.

La senyora Maria Luisa Merchán, regidora delegada d’Igualtat i Joventut, diu que la igualtat
de gènere ha de tenir una especial atenció. La discriminació cap a les dones, de vegades
passa desapercebuda. És l’anomenat micromasclisme que no discuteix la igualtat de les
dones sinó més aviat fa una perpetuació dels estereotips i els tòpics. Personalment crec, que
hem de tenir molta atenció, per això el consell ha posat en marxa l’observatori d’igualtat.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
contestant al que ha explicat la Sr. Guillen, entenc que hi ha una connotació sexista. Ja que
una propaganda que diu que vinguis a Mataró que la senyora podrà comprar i que l’home es
pot quedar a la platja entenc que és sexista. Aquestes situacions s’han de denunciar. No
compartim la seva explicació i entenem que hi ha altres sensibilitats.
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26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA SOBRE L’EXPOSICIÓ DE FRUITES I VERDURES AL
CARRER PER PART D’ALGUNS ESTABLIMENTS COMERCIALS.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
el prec següent:

“Ens hem adonat que a la nostra ciutat hi ha alguns establiments comercials de fruites i
verdures que ocupen més de lo permès a la via publica, inclús algú que aprofitant l’exposició
de gènere fora l’establiment, fan la venda directament fora.
Això pot provocar una competència deslleial sobre els que si fan les coses correctament.
Per altra banda, creiem que és important que es porti un control exhaustiu per poder garantir
les mesures sanitàries necessàries.
La normativa que tenim actualment que regula això creiem que és insuficient, i no parla
d’aspectes concrets sobre aquest tipus d’establiments.
I atès que per el que fa referència a la fruita al carrer estava regulat en el Real Decreto
381/1984, de 25 de enero sobre la Reglamentación Técnico-Sanitaria del Comercio Minorista
de Alimentación, aquesta norma està derogada.
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) fem els següents
precs:
1.- L’Ajuntament de Mataró vetllarà perquè els establiments comercials de fruita i verdura i en
general tots els que facin ocupació a la via publica no ocupin més de lo permès per la seva
llicència d’activitats.
2.- L’Ajuntament de Mataró regularitzarà l’exposició del gènere dels establiments comercials
de fruita i verdura a la via publica, per tal de poder tenir un document on quedi constància de
tot el que està permès i el que no i alhora garantir que sigui compatible amb les mesures
sanitàries que s’han d’exigir.”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, exposa que l’ocupació de la via pública que fa referència la tenim regulada amb
l’ordenança municipal d’activitats, aprovada recentment, que permet als comerços que tinguin
mercaderies fora dels establiments comercials sempre i quan es mantinguin unes restriccions
regulades. Només es pot fer en cas de fruita de pell dura.
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
manifesta que en quant als petits comerciants i la higiene aplicada, es regeix per reglament
852/2004 del parlament europeu el qual disposa que les capses no estiguin al terra, i
allunyats de la contaminació, que la fruita tinguin pell dura, i que la quantitat de producte sigui
rotatiu diàriament. Nosaltres fem un mapa de risc, i passem una enquesta amb un protocol
redactat per la Diputació i comprovem molts aspectes com el tipus de productes, la
manipulació, higiene, qualitat del producte, etc.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
no feia cap tipus de pregunta. Demano que es faci. Ja tinc en compte tota la informació i ens
preocupa, i volem que l’ajuntament vetlli per garantir els drets de les persones, i també vetlli
pel compliment de les obligacions.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, manifesta que tota aquesta informació ja la hem passat i vetllarem que el
compliment de l’ocupació sigui el regulat per la llicència, malauradament no tenim prous
inspectors per fer el seguiment de tots cada dia. Si vostè té la sospita d’alguna irregularitat
d’algun comerciant, ens ho fa saber i farem el control pertinent.

27 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

VOLEMATARÓ SOBRE L’EMPRESA MATARÓ BUS.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la pregunta
següent:
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“Com antecedents a la nostre pregunta, posem de manifest les següents dades;
- El passat ple de desembre de 2015, es va aprovar la pròrroga, ajustos i pressupost de
l’aportació municipal per a l’any 2016 del servei Mataró bus (exp. 12/2008), en aquell moment
el nostre grup, ja va posar de manifest que estàvem preocupades per les condicions dels
treballadors i treballadores de Mataró Bus.
- Per altre banda, al ple d’abril del present any, el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres va fer una proposta de resolució relativa a la
municipalització dels serveis públics, que va ser aprovada per tots el grups municipals del
consistori, on el Govern va acceptar fer els estudis sol·licitats en la proposta.
Dit això, avui dia ens trobem al setembre i una vegada més el nostre grup ha tingut
coneixement que l’Empresa que gestiona el transport públic a la nostre ciutat, MATARÓ BUS,
per part del directius de la mateixa, de manera reiterada vulnera la normativa laboral relativa
als treballadors, des de drets individuals com per exemple, no donar els permisos pertinents
quan es demana per ingrés d’un familiar directe, així com vulneren el drets sindicals, per
exemple, representants dels treballadors, sol·liciten informació a la empresa i tenen un silenci
per part de la mateixa. Això provoca un ambient de conflictes continuats, que acaba amb,
treballadors que es queixen, son sancionats, provocant que els treballadors, la seva jornada
laboral amb por i ansietat.
Si no fos poc això, hem de dir que, els treballadors/es estan més controlats que mai, no diríem
això si, no fos perquè aquest control posa en perill la vida del treballadors, usuaris i usuàries, i
ciutadanes de la nostre ciutat. Diem això perquè, porten en l’autobús un GPS, que controla de
manera directa als conductor/es i emeten missatges mentres estan conduint, on els mateixos
han de contestar de manera directa, teclejant el GPS.
Tot això en el seu conjunt, una vegada més, mostra com els interessos dels empresaris
xoquen directament amb als interessos dels treballadors i la ciutadania, com ja hem dit en
varies ocasions, es necessari un canvi de model de gestió directa, que permetria, tenir un
control directe del servei i que tot fos transparents, a demés i no menys important, evitar els
conflictes d’interessos de les empreses privades que el que volen es el màxim benefici i el que
presumptament fan es incomplir de manera reiterada la legislació i els contractes amb els
seus treballadors i treballadores, com en aquest cas, que es pot comprovar.
Es per això que preguntem al Govern:
1. Quina informació té el Govern sobre aquests incompliments i conflictes entre treballadors i
empresa?
2. Que pensa fer el govern en quan al incompliment en matèria de tràfic?
3. Com va l’estudi de municipalització dels serveis públics?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que el govern és conscient que els serveis que dóna a la ciutadania, encara que son
concessionàries, son de titularitat municipal, per tant tenim una gran responsabilitat tan per la
qualitat del servei com protegir els drets laborals dels treballadors. Hem fet una consulta a les
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empreses implicades per veure si aquestes informacions que reflecteix en el seu escrit tenen
veracitat o no. Li puc dir que de les consultes realitzes ens vam posar en contacte amb el
responsable de Mataró Bus, i ens va dir que estan obtenint els permisos i llicències. Al seu
escrit esta recollint que un treballador va demanar uns dies per la mort d’un familiar, un cosí i
com no era familiar directe, no reunia els requisits per agafar-se el permís, però això passa
com a qualsevol altre funcionari. Per altre banda, m’he posat en contacte amb el representant
del comitè d’empresa el Sr. Pedro Barranco per veure quina era la seva percepció sobre
incompliment d’empresa i m’ha reconegut que s’està respectant la normativa i la relació amb
els treballadors és molt bona. Referent al sistema de GPS, està implantats des de 1998. La
finalitat no es controlar el treballador , sinó, dels itineraris. També haig de dir, que, quan arriba
un treballador a l’empresa se li entrega la normativa per tal que tingui coneixement. Respecte
l’estudi de municipalització, s’estan fent les tasques pertinents, i farem una comissió
informativa, per veure quin és el model més adequat per la concessió del Mataró-Bus.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica que li hauran dit
que l’empresa Mataró Bus té dos demandes, la del cosí la desconeixia; hi ha més gent que
està angoixada i amb un entorn no gaire bo. Estaria bé que es reunís amb altres sindicats.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
manifesta que queda a disposició que si hi ha més comitès es dirigeixin a mi, però a data
d’avui no hem rebut cap queixa.

28 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

VOLEMATARÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE L’ESTUDI DE LA ZONA
BLAVA I LA SEVA POSSIBLE MUNICIPALITZACIÓ.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la pregunta
següent:
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“El passat 17 de març el Municipal el govern Municipal, es va comprometre a fer un estudi
sobre la viabilitat de Municipalitzar aquest servei amb 13 treballadors. Ja fa cinc mesos d’això,
a més de forma conjunta s’estan treballant les clàusules socials per introduir-les en la
contractació local. Recordem que el proper desembre s’acaba el contracte d’aquest servei
amb l’empresa “ EYSA”i creiem oportú saber en quin punt estem.
El nostre Grup Municipal i el partit de PodeMataro hem tingut diferents reunions amb
representants dels treballadors i ens parla’n d’una situació continua de vulnerabilitat de drets
laborals. La qual cosa ens preocupa i molt. En aquest context de crisis on estem veient els
drets dels tre4baladors/es cada vegada més deteriorats com a resultat de polítiques
neoliberals aplicades.
Es en aquests moments quan els representants polítics hem de ser valents i respondre a
aquesta situació vetllant pels drets de la majoria social i garantint-los des de les nostres
administracions.
Sabem que a l’empresa hi ha 13 treballadors es una empresa donat que el contracte s’acaba
en desembre, que el mes vinent ja començarem amb el debat de pressupostos es important
saber com van els diferents estudis amb temps per que ens doni temps de treballar-los.
Feta aquesta explicació sol·liciten al sr. Delegat Regidor responsable ens doni respostes i
accepti les següents preguntes:
1º En que punt està el govern amb l’estudi de viabilitat per la Municipalització d’aquesta
empresa? Quines son les intencions per part del govern en quan el tipus de contractació?
2º Es revisarà el plec de condicions que estableix el concurs de contractacions?
(això es important, ja que tots sabem que en la mateixa empresa treballadors fen la mateixa
tasca tenen diferents condicions laboral produint-se una clara discriminació).
3º Sol·licitem al govern organitzi una reunió amb el Gerent de l’empresa amb tots els Grups
Municipals?
4º Sol·licitem al govern la constitució d’una comissió de seguiment per tracta tot el tema de
contractacions Municipals on estem representats tots els Grups Municipals, quelcom jurista
Municipal i els tècnics Municipals experts en aquest tipus de treball.
Garantir la contractació pública i els drets dels nostres treballadors cercant l’equilibri social es
una necessitat i una Responsabilitat especialment en aquells partits que som partícips de
defensar a la majoria social i un estat de Benestar social i progressista.”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que els estudis que vam
fer, a partir de la proposta del mes d’abril, estan en una fase inicial (compra, contractació,
etc). S’està ultimant una proposta de bases sobre la contractació responsable. Pel que fa al
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servei de vigilància de la zona blava, podem dir que serà un dels primers en estudiar-se ja
que és un dels primers en acabar la concessió. És un servei contractat per PUMSA i no
directament per l’Ajuntament

29 - PREC QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA SOBRE
LA TOXICITAT DEL SOFRE QUE ES POSA A LA VIA PÚBLICA I
ZONES PRÒXIMES A L’HABITATGE.
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta el prec següent:
“A la nostra ciutat es fa servir el sofre a les façanes dels carrers amb la creença que aquesta
substància farà que els animals deixin de miccionar a la via pública.
En els darrers mesos, moltes persones han denunciat abocaments de sofre en pols a les
voreres i façanes d'edificis, una pràctica estesa a molts carrers de la ciutat.
El sofre és una substància perillosa que pot afectar a la salut quan és inhalat, ingerit i/o entra
en contacte amb la pell. Els efectes de l'exposició a aquest producte poden incloure ulceració
de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal, falta de respiració, asma i
traqueobronquitis, entre d'altres.
Es tracta d'un sòlid altament inflamable, podent originar mescles explosives en contacte amb
l'aire o amb materials oxidables; a més, no existeix evidència científica de l'efecte d'aquesta
substància com a repel·lent dels animals de companyia, és més aviat una creença popular.
Per tant no només és perillós i està prohibit el seu ús en determinades circumstàncies, sinó
que no serveix per a l'objectiu pel qual s'utilitza a la via pública.
Tanmateix els propietaris dels animals de companyia hem de ser responsables i evitar que els
gossos facin les seves coses on no les han de fer, i en tot cas recollir les seves deposicions,
això està clar. Però també cal saber que es pot denunciar als que utilitzant el sofre en les
condicions en què s' han fet esment, perquè és, literalment, un perill públic d' ordre sanitari.
L'Ordenança general de Residus Urbans i Neteja Viària de Mataró del 2015 en el seu
Article 4, marca com a objectius entre d'altres:
a. Promoure la minimització dels residus i de la seva perillositat
i a l'Article 43 punt 5 estableix aquesta prohibició, entre d'altres:
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5. Realitzar descàrregues de líquids o materials, a la via pública, susceptibles de produir
danys en els paviments o afectar a la integritat i seguretat de les persones i de les
instal·lacions municipals de sanejament.
PER TOT L'EXPOSAT DEMANEM AL GOVERN:
1-

Que engegui una campanya a la ciutadania en general:

a-

Informant dels perills del sofre i el seu ús.

bInformant que no hi ha evidència científica de l'efecte de repel·lent d'animals de
companyia i en concret de gossos.
cInformant que està prohibit llençar aquest químic a la via pública i que poden ser
sancionats.
2Que aquesta campanya també vagi adreçada especialment als propietaris d'animals
recordant-los els seus deures i obligacions.
- Que també se'ls informi que està prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les
vies públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.”

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
accepta el prec, perquè és veritat que la situació de l’ús de sofre en algunes voreres de la
ciutat és reiterativa. Convivim, amb els excrements dels animals i el sofre, i hauríem de
canviar, tot i que no és perillós a nivell agrícola. Però un altre cosa és a les voreres i a més el
seu ús no té cap efecte. Respecte a la campanya adreçada als propietaris dels animals, se’ls
hi va fer una informació especifica sobre el incivisme i les ordenances municipals. Espero que
avancem en un model de participació ciutadana que no passi per embrutar la via pública.

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix que accepti el prec. No
comparteix la idea de què no sigui tòxic.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
manifesta que no diu que no sigui tòxic. Una cosa és un ús agrícola i un altre a la ciutat.

65

30 - PREGUNTA
D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MOVIMENT

D’ESQUERRES SOBRE ELS CRITERIS DE PUBLICACIÓ AL WEB
MUNICIPAL DELS DIFERENTS ACORDS DEL PLE MUNICIPAL.
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Seguint la tònica que hem anat veient durant el mandat, els acords del Ple Municipal van
apareixent al web municipal de notícies durant les setmanes posteriors a la celebració del Ple.
Per exemple, els acords del ple de juliol (7.07.2016) han aparegut publicats a les noticies del
web municipal amb la següent distribució:
- Dia 14.07.2016 (2 declaracions institucionals)
- Dia 1.08.2016 (1 declaració institucional)
- Dia 3-08-2016 (1 declaració institucional)
- Dia 4-08-2016 (1 proposta de resolució)
- Dia 5-08-2016 (1 proposta de resolució)
- Dia 8-08-2016 (3 propostes de resolució)
Detall:
-La Junta de Portaveus demana transparència informativa i publicitat registral sobre les
hipoteques titulitzades. Data: 14/07/2016
-L’Ajuntament treballarà a favor de la reciprocitat total dels mitjans de comunicació en català
Data: 14/07/2016
-L’Ajuntament impulsa la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones
amb discapacitat. Data: 01/08/2016
-L’Ajuntament defensa un país lliure de corrupció d’Estat. Data: 03/08/2016
-El Ple aprova una proposta de resolució per la implantació d’un salari mínim de 1.000 euros
Data: 04/08/2016
-El Ple aprova una proposta de resolució per millorar les condicions laborals dels vetlladors
Data: 05/08/2016
-El Ple aprova una proposta de resolució per naturalitzar un tram de la platja de Sant Simó
Data: 08/08/2016
-L’Ajuntament aprova una proposta de resolució per potenciar la participació.
Data: 08/08/2016
- El Ple aprova una proposta de resolució sobre el rendiment de comptes de l’assignació
econòmica als grups municipals. Data: 08/08/2016
El Ple va ser el dia 7 de juliol i durant aquell mes només es van publicar les 2 declaracions
institucionals aprovades. La resta d’acords del ple no es van publicar fins els primers dies del
mes d’agost.
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Tot sembla indicar que la gran majoria de les informacions publicades a la web durant la
segona quinzena de juliol van ser relatives a la Festa Major de Les Santes, però també és cert
que entre la data del ple, 7 de juliol, i la Festa Major hi van haver 15 dies on es podien haver
publicat informacions relatives al ple municipal.
En aquest sentit, el GM d'ERC - Moviment d'Esquerres formulem les següents preguntes:
1. Quin és el calendari de publicacions que s’estableix després d’un ple?
2. Amb quin criteri de prioritats es publiquen les notícies a la web municipal?
3. Quin és el criteri de selecció dels temes d’un ple municipal perquè puguin anar a la web
municipal? “

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que segons l’ informació
que ens facilita el servei, la resposta es la següent: és publiquen notes de premsa que s’han
aprovat prèviament a la junta de portaveus i de les propostes de resolució que s’acaben
aprovant al Ple. Les notes es van publicant a partir del dia següent o de la setmana següent
depenent dels acords aprovats. Pel que fa al cas particular del mes de juliol passat, les notes
de premsa aprovades en el ple van ser 9 i es van començar a publicar-se el 14 de juliol i la
resta durant l’agost d’una manera esglaonada i seguint l’ordre del dia del ple. La festa major
de les Santes fa que s’incrementi el volum de feina en el servei.

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que s’ho
esperava: La festa major de les Santes, ocupa l’activitat de l’ajuntament de Mataró. Pensem
que l’ajuntament de Mataró és suficientment gran per poder compatibilitzar les dues coses.
Ens agradaria que a la propera comissió de mitjans de comunicació, podem tractar aquests
temes i debatre sobre aquests criteris.

Així a les 23:40 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
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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