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ACTA NÚM. 09/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE JUNY DE 2016. 
======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia nou de juny de dos 

mil setze, essent les 18,00 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

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

 
Hi concorren els Senyors: 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mª LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 12 de l’ordre del dia 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (C’s) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2.5 de l’ordre del dia 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MONICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 8 de l’ordre del dia 
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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 
4321/2016 de 6 de juny 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 9 de juny 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 9 de juny de 2016, a les 18 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, 
per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 
                                                              ORDRE DEL DIA  
 
 
1  Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 5 de maig de 2016 i 

extraordinària de 30 de maig de 2016.  
 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

6-6-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa i VOLEMataró en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa 
energètica i l’emergència habitacional. 

 
2.2  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

6-6-2016 presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres sobre el dret a vot als 16 anys. 
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2.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 
6-6-2016 presentada  pel grup municipal de Partit Popular de Catalunya per l’adopció 

dels acords de la Declaració Universal sobre els Arxius.  
 
2.4  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

6-6-2016 presentada  pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular I 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres en defensa de la llei 

catalana contra el Fracking. 
 
2.5  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

6-6-2016 presentada  pel grup municipal Socialista amb el suport dels grups municipals 
de CiU, ERC-MES, C’s, VOLEMataró, CUP i ICV-EUIA en commemoració del 28 de 
juny, Dia de l’alliberament o l’orgull LGBT. 

 
2.7  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 

6-6-2016 presentada  pels grups municipals de Convergència i Unió i Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía per canvis legislatius i judicials degut a l’actual inseguretat jurídica que 
viuen les víctimes de les negligències i/o imprudències o males praxis medico- sanitàries. 

 
 
   DICTAMENS 
 
  Alcaldia 
  
3  Nomenament nous membres del Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus 

Mataró. 
 
 
  COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ  
 
4  Modificació del model de Declaració de Béns dels regidors i regidores 
 
  
 
  CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
  Direcció de Serveis Econòmics 
  Servei de Gestió Econòmica 
 
5   Adscripció de la Nau Gaudí a favor del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró i 

delegació al seu favor de la facultat de fixar els preus públics relacionats amb la Nau 
Gaudí.  

 
6  Aprovació de l'addenda al conveni de data 16 d'abril de 2015, formalitzat entre 

l'Ajuntament de Mataró, el Patronat de la Sagrada Família, el President del Centre 
Catòlic i la Unió de Cooperadors.   
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  Servei d’Ingressos 
 
7  Aprovació de les modificacions dels preus públics de cultura, educació i del centre cívic 

Espai Gatassa per al curs 2016-2017 
 
 
  Servei de Compres i Contractacions 
 
8  Aprovació de la liquidació del servei Mataró Bus per a l’exercici 2015. 
 
 
  Direcció de Recursos Humans 
 
9  Ratificació del Decret d’Alcaldia 3883/2016, de 24 de maig relatiu a l’abonament, dins 

l’exercici 2016 i per una sola vegada, de la part restant de la paga extraordinària de 
desembre 2012 en els termes establerts a la D.A 12ª de la LPGE 2016.  

 
 
  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
  Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 
 
10  Aprovació definitiva de l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel•les entre 

rda. Alfons X el savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas. 
 
11  Aprovació provisional del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'illa 2 de 

l'Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco. 
 
12  Aprovació del Text refós del Pla especial Centre de Natació de Mataró 
 
 
  Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
13  Aprovar els plecs de clàusules tècniques i administratives particular que han de regir la 

concessió demanial de l’ús privatiu de dos guinguetes a la plaça Santa Anna, i sotmetre-
la a informació pública. 

  
 
 
  CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
  Servei d’Espais Públics  
 
14  Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 17-5-2016 relatiu al Pla de 

Manteniment d’Escultures. 
 
 
   Servei d’Equipaments Municipals 
 
 15  Aprovar l’avantprojecte de reforma de l’edifici “El Cafè Nou”. 
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  CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
  Direcció d’Ensenyament 
 
 16 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de la Formació 

Professional de Mataró. 
 
 
  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
17  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre el Pla inicial 

d’Ordenació de la Carretera de Cirera. 
 
18  Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per establir mecanismes de 

seguiment i control de l’execució de les propostes de resolució aprovades al Ple. 
   
19  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía a favor d’aconseguir que Mataró tingui parcs que integren gronxadors amb 

un disseny i complexitat superior a l’habitual, així com que també siguin accessibles i 

adaptats a nens amb diversitat funcional.  
  
20  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

sobre la celebració de la Festa al Cel a la nostra ciutat. 
 
21  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres per la continuïtat de les iniciatives i accions municipals 
que permet la Llei 24/2015. 

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

per a la supressió de les barreres arquitectòniques. 
 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
23  Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa per tal que l’ajuntament de Mataró congeli les seves aportacions a 

l’Associació Catalana de Municipis mentre no s’esclareixin les informacions aparegudes 

a la premsa sobre l’adjudicació poc transparent d’un contracte de 749.000 euros a una 
empresa controlada per dues persones vinculades a Convergència Democràtica de 
Catalunya. . 

 
24  Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per deficiències importants en un 

mur al camp esportiu de futbol Cerdanyola.   
 
25  Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la zona 

d’aparcaments del Sorrall. 
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26  Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres sobre els contractes menors.  

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

d’Esquerres relativa a la situació de la nau Gordils i Dalmau. 
 
28  Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a utilització de 

l’esplanada davant del col•legi Thos i Codina, localització entre Riera de Cirera, Riera 
Figuera Major i Frederic Mistral. 

 
29  Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa per impedir la contractació d’empreses que usen paradisos fiscals. 
 
30  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres sobre el procés de confluència dels mitjans públics de comunicació locals.  
 
31  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre l’estada de 

tres dies a la Garrotxa dels comandaments de la Policia Local de Mataró. 
 
32  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre com 

revertir una suposada indemnització pel camp Ronda-Abril a la millora d’instal•lacions 
esportives a Mataró.  

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

d’Esquerres relativa als conflictes de mobilitat estivals a l’àrea del Passeig Marítim. 
  
34  Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la tinença 

d’animals domèstics. 
 
35  Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè no es faci 

propaganda de la Festa al Cel a les escoles i instituts. 
 
36  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els 

projectes de cooperació culturals i d’empresa iniciats amb la ciutat de Fort Lauderdale, 

ciutat agermanada amb Mataró.  
 
37  Prec que presenta la regidora no adscrita en relació als productes tèxtils que s’ofereixen 

des de l’Ajuntament. 
 
38  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. 

 
 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: 

ORDINÀRIA DE  5 DE MAIG DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE 

MAIG DE 2016.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 
 
 

2 -  DESPATX OFICIAL  
 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

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

de data 6-6-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i VOLEMataró en defensa de les polítiques de 
lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.  

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016,  amb els vots favorables 
(22) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), 
ICV-EUIA (1) , PxC (1) i CUP (2), i l’abstenció dels grups municipals de C’s (3) i  PPC 
(2). 

 
El senyor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa VOLEMataró, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Rebutjar enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat Espanyol en allò que fa 
referència a recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol iniciativa legislativa que la 
Generalitat de Catalunya impulsa per pal·liar la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge. 
 
Segon.- Exigir al govern de l’Estat la immediata retirada del recurs presentat contra la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica, així com altres recursos anteriors que afecten a 
mesures legislatives d’aquests àmbits. 
 
Tercer.- Donar suport als acords presos a la cimera sobre la Llei 24/2O15 del passat 
dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la Generalitat, els ens locals i els grups 
promotors de la ILP, i especialment els següents compromisos: 
 
1. Tramitar i aprovar una nova llei urgent que garanteixi la cobertura que donaven els 
articles 2, 3, 4, 5 i 7 impugnats pel govern de l'Estat amb participació dels ens locals i les 
entitats impulsores de la ILP en la seva redacció. 
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2. Crear una comissió de treball formada per la Generalitat, els ajuntaments i el grup 
promotor amb l’objectiu d’activar de forma immediata les mesures d’urgència que han de 
cobrir el buit dels articles impugnats mentre no es creïn els instruments per substituir-los. 
 
3. Signar de manera immediata el conveni entre la Generalitat de Catalunya i les 
companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015, que 
inclogui la creació d’ajuts a fons perdut destinats a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial i a càrrec del benefici que aquestes empreses 
obtenen amb la prestació de serveis. 
 
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a mobilitzar els immobles en mal estat de 
conservació aplicant l'article 32 i 40 de la Llei 18/2007, del Dret a l’habitatge, i l’article 4 
del Decret 1/2015, que permeten l'expropiació o ús temporal per fer complir el deure de 
conservació i rehabilitació. També, ampliar la relació de municipis que es consideren 
àrees de demanda residencial forta i acreditada. 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat a aprovar una partida extraordinària destinada 
a ajuts al pagament del lloguer per evitar desnonaments de lloguers. 
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a exigir a les entitats financeres i als grans 
propietaris d'habitatges que segueixin aplicant els mecanismes i criteris que estableix la 
Llei 24/2015. 
 
Setè.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern 
de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels 
Diputats, a les empreses subministradores de serveis a Mataró, a la Federació 
d'Associacions Veïnals de Mataró, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Mataró, 
a l'Aliança contra la Pobresa Energètica i a l’Observatori DESC.” 

 
 
 

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

de data 6-6-2016, presentada pel grup municipal d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya-MES sobre el dret a vot als 16 anys. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016,  amb els vots favorables 
(14)  dels grups municipals de CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), ICV-EUIA (1) i CUP 
(2), els vots en contra (4):  dels grups municipals de C’s(3) i PxC (1) i l’abstenció (9): de 
l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6) i PPC (2). 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’Esquerres, llegeix la part dispositiva dels acords: 
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“PRIMER.- Manifestar la necessitat d’avançar cap al reconeixement del dret a vot a les 
persones majors de 16 anys.  
 
SEGON.- Instar al Parlament i al govern de la Generalitat que incloguin el dret a vot de 
les persones majors de 16 anys en la llei electoral catalana que s’ha d’aprovar en els 
propers mesos, per garantir-ne el dret a vot en les properes conteses electorals, 
referèndums o consultes que es celebrin a Catalunya. 
 
TERCER.- Demanar al govern espanyol i als grups parlamentaris al Congrés dels 
Diputats i al Senat a donar compliment a la Proposició de Llei Orgànica per la que es 
modifica la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, per ampliar 
el dret de sufragi actiu als majors de 16 anys, aprovada dins la XI Legislatura l’11 de 
Març de 2016.” 

 
 
 
 
 

2.3  Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus 
de data 6-6-2016, presentada pel grup municipal de Partit Popular de Catalunya 
per l’adopció dels acords de la Declaració Universal sobre els Arxius 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016,  per unanimitat de tots els 
grups municipals.  

 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Josep M. Clariana, 

Director de l’Arxiu Municipal,.  qui comença a llegir la Declaració Institucional. 

 
“El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius 
l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la 
UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) 
en la seva 36a Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va 
adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats 
membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes 
necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial. 
 
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el 
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de 
comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la 
investigació històrica. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents Acords: 

 
“Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, 
el text de la qual es transcriu a continuació:  
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Continua llegint  la Declaració Institucional el Sr. Serrano, en representació de l’Arxiu 

Comarcal.  
 
Declaració Universal sobre els Arxius 
 
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats 
als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són 
fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les 
actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial 
en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la 
memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement 
de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la 
qualitat de vida. 
 
Per això, nosaltres reconeixem:  

 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, cul-
turals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;  

 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transpa-
rent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i 
col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur; 

 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;  
 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, 

ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa; 
 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i 

continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció 
dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;  

 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i cus-
todis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– 
en la gestió dels arxius; 
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 

 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;  
 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organis-

mes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les 
seves activitats;  

 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administra-
ció, amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;  

 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva auten-
ticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;  

 els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets 
de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;  

 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.” 
 
 
 
El Sr. Josep M. Clariana, Director de l’Arxiu Municipal, continua llegint la Declaració 

Institucional. 
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Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i 

programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius 
bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió 
de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic 
com privat.  
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de 
Catalunya.” 

 
 
 

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

Catalunya, agraeix tant a l’arxiver de l’Arxiu del Maresme com al de Santa. María com el 

de Mataró, el fet que en el moment que es va presentar aquesta declaració institucional 

la brindessin per poder-la portar al Ple de Mataró. Els protagonistes són ells. 

 
 
 

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

de data 6-6-2016, presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular I d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres en defensa 
de la llei catalana contra el Fracking. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016,  amb els vots favorables 
(14):  dels grups municipals de CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2), ICV-EUIA (1) i CUP 
(2), i les abstencions (13): de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), C’s (3), PPC 
(2) i PxC (1). 

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

 
 

1. “L’Ajuntament de Mataró expressa el seu rebuig a l’actitud bel·ligerant del govern 
espanyol en la seva decisió de recórrer la llei catalana contra el fracking, i demana al 
govern de la Generalitat i a tots els grups del Parlament de Catalunya que ratifiquin, en 
sessió plenària, el contingut íntegre de l’article 167.1 de la Llei 34/2014, de 27 de 
gener, que fa referència a la prohibició de la fracturació hidràulica com a tècnica per a 
l’exploració, investigació i explotació de jaciments d’hidrocarburs, quan pugui tenir 
efectes negatius sobre les característiques geològiques, ambientals, paisatgístiques o 
socioeconòmiques de la zona. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró demana al govern de la Generalitat i a tots els grups del 
Parlament de Catalunya que manifestin la seva oposició a l’aprovació del Tractat 
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Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversions (TTIP), perquè ara mateix no respecta les 
lleis ambientals europees i perquè posa els interessos dels oligopolis energètics per 
damunt del compliment de la normativa catalana contra el fracking. 
 

3. L’Ajuntament de Mataró reclama al govern de la Generalitat que impulsi un debat 
ciutadà democràtic, obert i transparent sobre la gestió dels recursos energètics a 
Catalunya. 
 

4. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb el contingut de la Declaració Institucional que va 
declarar Mataró com a municipi lliure de fracking, aprovada a l’abril de 2013, es 
compromet a donar suport a les accions que es puguin organitzar per rebutjar  
l’anul·lació de la llei contra el fracking i per defensar la sobirania del Parlament de 
Catalunya. “  

 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Maria Jesus Gonzalez, regidora del grup 

municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. 

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

de data 6-6-2016, presentada pel grup municipal Socialista amb el suport dels 
grups municipals de CiU, ERC-MES, C’s, VOLEMataró, CUP i ICV-EUIA en 
commemoració del 28 de juny, Dia de l’alliberament o l’orgull LGBT. 

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

 
La senyora Ma Luisa Merchan, regidora del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 

 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Mataró, manifesta el seu suport i s’adhereix a la 
commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 
de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
 
2.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera  amb els colors de l’arc de 
Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI. 
 
3.- El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de 
viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la 
normalització social del col·lectiu de persones LGTBI. 
 
 5. Comunicar aquest acord als col·lectius que treballem per els drets  LGTBI  del nostre 
país.” 

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

de data 6-6-2016, presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i 
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Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per canvis legislatius i judicials degut a 
l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes de les negligències i/o 
imprudències o males praxis medico- sanitàries. 

 
 

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016,  per unanimitat de tots els 
grups municipals.  

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

 
 

“PRIMER: El reconeixement a les víctimes dels delictes medico-sanitaris i la seva 
condició de víctima conforme l`establert a la Llei  4/2015, de 27 de abril. 
Reconèixer el dret que aquestes víctimes comptin amb una normativa específica, pel 
que entenem necessari que s’estudiï el projecte de Llei que  presenta el grup de treball 
“que no pase más”. 
 
Donar suport per tal que el grup de treball “que no pase más” pugi ser rebut i escoltat per 
les comissions de Sanitat i Justícia del Congrés dels Diputats i del Senat, amb la finalitat 
que els pugin fer arribar personalment el seu projecte de Llei. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als grups Parlamentaris del parlament de 

Catalunya i del Congrés de Diputats i a la Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat i 
al grup de treball ”que no pase más”. 

 
 
 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Emilia Garcia, en 

representació de l’Associació Ciudadanos en Mataró, qui expressa que el grup de treball “ que 

no pase mas” és un grup de persones que volen fer visible la situació que viuen els afectats 

per les negligències i/o imprudències, males praxis mèdiques i/o per l’actuació  anormal de 

l’administració sanitària. El que es demana és l’implementació de l’aplicació de la llei 4/2015 

de 27 d’abril a la qual es consagra l’estatut de la víctima de delictes que trasllada al nostre 

ordenament jurídic les directives 2001/220/JAI del consell del 15 de març de 2001, relativa a 

l’Estatut de la víctima en el procés pena i la Directiva 2011/99/UE del Parlament Europeu i del 

Consell del 13 de desembre del 2011 sobre l’Ordre europea de protecció així com la Directiva 

2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de d’Octubre del 2012. El projecte de llei que 

recolzem evitaria l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes de negligència i/o 

accidents o mala praxis mèdico-sanitàries.  
 

DICTAMENS 
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Alcaldia 

  
3  -  NOMENAMENT NOUS MEMBRES DEL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, segons disposen 
els seus estatuts.    
 
Que havent-se aprovat la modificació dels articles 8 i 20 dels Estatuts de l’EPE Parc 
Tecnocampus Mataró en el Ple municipal 5 de novembre de 2015 per tal d’introduir un sistema 
de vot ponderat en el Consell d’Administració en funció del nombre de reg idors que tingui cada 
grup municipal en el Ple de l’Ajuntament. Han estat publicats al DOGC de 17-11-2015 i al BOP 
de 20-11-2015, no consta cap reclamació o suggeriment durant el termini  d’informació pública 
de 30 dies.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública 

empresarial Parc Tecnocampus Mataró, amb el vot ponderat, les següents persones : 
 
 President :  David Bote Paz (PSC) 
 Vicepresidenta: Dolors Guillen Mena (CiU) 
 Vocals  :  Alicia Romero Llano (PSC)  
    Jesús Garrido Verdugo (ERC) 

Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s) 
    Sarai Martínez Vega (VOLEMataró) 
    Carlos Súnico Batchilleria (PPC)    
    Juli Cuèllar i Gisbert (CUP)  

Amelia Domínguez Pizarro (PxC)  
    Esteve Martinez Ruiz (ICV-EUIA) 
 
Segon.-   Notificar el present acord a l’entitat Parc TCM. I publicar aquest acord al Butlletí 

Oficial de la Província. “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
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4  -  MODIFICACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS DELS 

REGIDORS I REGIDORES 

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

la proposta següent: 

“La constitució d’un Registre d’interessos dels membres de la Corporació és un requeriment 
legal vigent per efecte de la modificació de l’art. 75 de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local operada mitjançant la Llei 9/1991 de 22 de març. En compliment d’aquesta llei 
l’Ajuntament de Mataró va aprovar, fa més de 20 anys, uns models de declaració de causes 
de possible incompatibilitat i d’activitats que produeixen ingressos, i també de bens 
patrimonials. Les declaracions esmentades integren el Registre d’Interessos dels membres de 
la Corporació. L’art. 75 va ser de nou modificat pel Reial Decret Legislatiu  2/2008 de 20 de 
juny en el sentit d’afegir a la declaració de bens, la de la participació en societats de tot tipus, 
amb informació de les societats por elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre 
la Renda, Patrimoni i, si s’escau, Societats. Aquestes declaracions seran públiques. 

Paral·lelament l’art. 160.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General –modificat 
recentment per LO 7/2011 de 15 de juliol– disposa que els Diputats i Senadors han de 
presentar a les Corts, en el moment de començar i finalitzar el mandat, una declaració de 
causes de possible incompatibilitat i d’activitats que produeixen ingressos, i també de bens 
patrimonials, els quals seran públics. Les Meses de les Càmeres, afegeix l’article, “acordaran 
el procediment per assegurar la publicitat”. En desenvolupament d’aquest precepte les meses 
del Congrés dels Diputats i del Senat van acordar el 19 de juliol de 2011 els models de 
declaracions a presentar pels diputats i senadors i van determinar que la publicitat del 
Registre d’Interessos de cada Càmera es faria mitjançant la publicació immediata de les 
declaracions en la seu electrònica corresponent, en un format que no sigui manipulable per 
tercers. Aquestes declaracions poden consultar-se avui a la pàgina web del Congrés i del 
Senat. 

Per últim cal destacar l’impacte de les lleis de transparència –estatal i catalana– en l’activitat 
municipal; aquestes normes entren en vigor per a les administracions locals el mes de 
desembre d’aquest any 2015. En aquest sentit l’art. 5 de la llei estatal obliga a les 
administracions locals a publicar de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant sobre 
la seva organització i activitats a la corresponent seu electrònica o pàgina web, de manera 
clara i estructurada. Com sigui que per imperatiu de la vigent legislació local aquestes 
declaracions tenen caràcter públic, resulta apropiat i exigible aprovar nous models de 
declaracions que s’adaptin a la legislació local vigent i alhora respectin els límits que imposa la 
legislació de protecció de dades. D’altra banda es proposa que aquests nous models siguin 
d’aplicació als nous regidors que comencin el mandat resultant de les eleccions municipals 
previstes pel pròxim dia 24 de maig, i que els actuals regidors, per motius d’homogeneïtat, 
finalitzin el mandat presentant la seva declaració amb el format encara vigent.  

El Ple municipal celebrat el dia 6 de maig de 2015 va aprovar uns nous models de 
declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics i sobre béns i drets patrimonials, adaptats a la vigent 
legislació de transparència. 
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Aquests models ja han estat utilitzats pels regidors i regidores des de començament de 
l’actual mandat corporatiu. No obstant això, la complimentació dels models ha revelat certes 
dificultats pràctiques degudes a l’existència d’algun apartat que es podia prestar a confusió. 
Realitzades consultes amb els regidors que així ho manifestaren, s’han introduït algunes 
modificacions en el model de Declaració de Béns dels Regidors i Regidores, les quals s’han 
sotmès a la Comissió Especial d’Organització que ha tingut lloc el 19 de maig de 2016, amb 

aprovació unànime dels seus membres.  

Per tot això proposo al Ple: 

Primer.-  Aprovar el nou model de Declaració de Béns dels regidors i regidores. 

Segon.-  El nou model serà d’aplicació a les declaracions que hauran de presentar els 

regidors i regidores a partir de l’1 de juliol de 2016, quan incorporin la informació procedent de 
la declaració d’IRPF.” 

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

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 

 
5   - ADSCRIPCIÓ DE LA NAU GAUDÍ A FAVOR DEL CONSORCI 

MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ I DELEGACIÓ AL SEU 

FAVOR DE LA FACULTAT DE FIXAR ELS PREUS PÚBLICS 

RELACIONATS AMB LA NAU GAUDÍ.  

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

la proposta següent: 

 
“El Consorci del Museu d’Art Contemporani de Mataró (en endavant, CMACM), entitat de dret 
públic i caràcter associatiu, del què en formen part com a membres fundadors el propi 
Ajuntament i la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, va ser creat per acord de l’Excm. 
Ajuntament Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió que va tenir lloc en data 01/10/2009, i a 
la mateixa sessió es van aprovar els Estatuts que havien de regir-lo.  
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Aquest ens té com a finalitat principal la de gestionar el Museu d’Art Contemporani de Mataró 
– Col·lecció d’art Lluís Bassat per tal d’exhibir la col·lecció d’art del sr. Lluís Bassat i adquirir, 
conservar, estudiar, exposar i interpretar obres d’art contemporani, amb especial atenció a 
l’obra d’artistes catalans o rela,cionats amb Mataró, el Maresme i Catalunya.  
 
Per dur a terme les seves finalitats, el CMACM va sol·licitar una una llicència d’ús per utilitzar 
privativament la nau de blanqueig de l’antiga Coopoerativa La Obrera Mataronense i 
coneguda popularment com a “Nau Gaudí”. Aquesta llicència va ser atorgada per Decret 
7963/2010, d’1 d’octubre, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana i renovada 
l’any passat per Decret 7099/2015 de 22 de setembre, per un termini que finalitzaria en data 
21 de setembre de 2019. 
 
La Nau Gaudí és un bé de domini públic afecte al servei públic municipal. Consta incorporada 
a l’Inventari Municipal de Béns, inventariada a la fitxa 6212A-13 com a bé immoble 
historicoartístic. Està situada al carrer Cooperativa, amb front al número 47 del carrer.  
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, volum 3336, llibre 218, foli 27, finca número 9543, 
inscripció 2a. 
 
En dates 26 i 27 de maig de 2016, el CMACM ha presentat dues sol·licituds al Registre 
General de Documents en les què exposen que l’actual títol que habilita a l’entitat a la 
utilització de la nau només els permet la utilització de l’equipament per sí mateix amb caràcter 
immediat o directe i que la vocació del CMACM passa per poder gestionar la nau de forma 
més eficient i eficaç i amb facultats més àmplies que les atorgades per la llicència. Per aquest 
motiu, es sol·licita modificar el títol habilitant pel de l’adscripció, figura que s’estima idònia per 
gestionar l’equipament de conformitat amb la naturalesa de la nau i les finalitats estatutàries 
del consorci.  
Tanmateix, i amb la mateixa justificació, sol·liciten l’atribució de les facultats de fixació dels 
preus públics que es derivin de la utilització de l’equipament.  
 
Consten informes tècnics de valoració de l’adscripció, d’adequació a dret d’allò sol·licitat i 
tanmateix de la conveniència d’atendre la sol·licitud.  
 
Resulten d’aplicació els articles 92 i 94 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya en relació amb l’article 321 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals de Catalunya; tanmateix són d’aplicació els Estatuts del CMACM –
article 5 i concordants-; i l’article 47.2 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Adscriure a favor del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, ens de dret 
públic i caràcter associatiu, amb NIF P-0800253 –G i domicili al carrer Sant Josep núm. 9, la  
nau de blanqueig de l’antiga Coopoerativa La Obrera Mataronense i coneguda popularment 
com a “Nau Gaudí” situada al carrer Cooperativa núm. 47 de Mataró. Aquest equipament 
municipal és un bé de domini públic afecte al servei públic local i consta incorporada a 
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l’Inventari Municipal de Béns, inventariada a la fitxa 6212A-13 com a bé immoble 
historicoartístic.  
 
SEGON.- L’adscripció es subjecta a les següents condicions: 
 
1a.- L’adscripció de l’equipament s’acorda amb el caràcter més ampli que permeti la normativa 
aplicable en cada moment, per tal què el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 
assoleixi el compliment dels seus fins estatutaris. En aquest sentit, les finalitats de l’adscripció 
s’entenen automàticament ampliades a les modificacions estatutàries que pugui acordar el 
consorci en el futur.  
 
2a.- L’equipament conservarà la seva qualificació jurídica originària de bé de domini públic, 
afecte al servei públic local.  
 
3a.- El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró no adquireix la propietat de 
l’equipament, sinó que se li atribueixen àmplies facultats per a la seva utilització i gestió de 
conformitat amb les seves finalitat estatutàries; així com per a la realització de les reparacions 
i millores necessàries i de conservació de l’equipament, actuacions que hauran de sotmetre’s 
a les instruccions i directrius dels serveis municipals competents atesa la naturalesa de 
l’equipament.   
 
4a.- Les facultats de disposició sobre l’equipament s’ajustaran a les finalitats estatutàries i les 
condicions d’aquesta adscripció.  
 
5a.- Els usos als què sigui destinada la Nau Gaudí hauran d’ajustar-se a la naturalesa de 
l’equipament en la seva condició d’immoble historicoartístic i a la seva qualificació urbanística.   
 
6a.- A efectes valoratius, l’adscripció que s’acorda es quantifica en 3.137.427,21 €.  
 
7a.- L’adscripció s’acorda amb caràcter indefinit. No obstant això, l’adscripció es podrà 
resoldre, revertint el bé a favor de l’Ajuntament de Mataró, amb l’adopció d’un acord de 
desadscripció, per separació del consorci per part de l’Ajuntament de Mataró, per dissolució 
del consorci i per qualsevol altra causa prevista a la normativa aplicable.   
 
TERCER.- Atribuir al Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró la facultat per fixar els 
preus públics, corresponents als serveis de caràcter públic que es prestin o tinguin relació 
amb la Nau Gaudí i que hauran de cobrir el seu cost, de conformitat amb el què preveu 
l’article 47.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
A aquests efectes, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró enviarà a l’Ajuntament 
de Mataró còpia de la proposta i de l’estat econòmic que justifiqui que els preus públics 
cobreixen el cost real del servei, de conformitat amb el què disposa l’article 47.2 2on de la 
citada norma.  
 
QUART.- Facultar expressament al Regidor Delegat de Serveis Centrals i/o a l’Alcalde de 
Mataró, per tal que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui signar tots els documents públics i 
administratius que siguin necessaris tant per formalitzar l’adscripció davant dels òrgans i 
organismes corresponents com per comprovar, validar i acordar que els preus públics 
aprovats pel consorci cobreixen o no el cost del servei, segons les dades i documents que 
siguin aportats pel consorci.  
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CINQUÈ.- Notificar aquests acords al  Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, a la 
direcció de Cultura, al servei d’Ingressos i la secció de Patrimoni Arquitectònic. “ 
 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que fa un any el Consoci Museu d’Art Contemporani 

de Mataró va sol·licitar la renovació de la llicència d’ús que se li va atorgar fins al 30 de 

setembre de 2019. Ara de nou el Consorci presenta dues sol·licituds on s’exposa que l’actual 

títol que habilita a l’entitat la utilització de la nau, només els permet la ut ilització de 

l’equipament i que la vocació del Consorci passa per poder gestionar la nau de forma més 

eficient i amb facultats més àmplies que les atorgades per la llicència. També sol·liciten 

l’atribució de les facultats de fixació dels preus públics que es derivin de la utilització de 

l’equipament. Arran d’aquesta petició ens venen un parell de preguntes. Una seria perquè al 

moment que vam demanar la renovació no van demanar ampliació d’aquestes facultats i ens 

agradaria saber què els ha fet canviar d’opinió. Ens sembla inapropiada la petició en aquests 

moments, perquè tots plegats estem immersos en una fase en que s’està elaborant un llibre 

blanc de la cultura, en segona temptativa. Per tant no seria lògic fer cap moviment en els 

espais culturals de la nostra ciutat. Creiem que qualsevol modificació de les condicions 

d’aquest espai o de qualsevol altre relacionat amb la cultura hauria de proposar-se fins a la 

conclusió del pla estratègic de cultura. Aquests dies hem vist publicades diverses entrevistes 

fetes als respectius caps de grups d’aquest Ajuntament i crida l’atenció que gairebé totes 

coincidien en la crítica al govern per la falta de relat de la ciutat. Si els grups de l’oposició 

sabessin de cert que volen vostès en matèria de cultura podríem entendre aquests moviments 

per canviar aquestes condicions d’ús de la nau Gaudí, però no ho sabem. Amb el llibre blanc 

de cultura volem socialitzar les seves carències. Per tant, a nosaltres ens sembla lògic que 

abans de moure peça en aquest complicat tauler dels espais públics culturals de la ciutat, 

atenem primer allò que s’està debatent i segons el que allà surti ja en parlaríem. Des de 

Iniciativa ens vam plantejar la continuïtat del Museu Bassat al 2014 i públicament van 

qüestionar la seva continuïtat després de veure els resultats. Llavors estarem immersos en un 

procés d’elaboració d’un pla estratègic i demanarem que ja que finalitzava el programa marc 

signat entre el Consorci que gestiona l’Ajuntament, que no es renovés del programa. 

Precisament perquè estàvem discutint quin tipus de cultura volem per la ciutat i necessitarem 

tenir les mans lliures per decidir que s’havia de modificar, que no, quins eren els camins que 
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havíem d’emprar i/o quins havíem d’abandonar. Per tant, ¿no sembla més lògic tenir clar 

quina és l’aposta cultural de la nostra ciutat i en funció d’aquesta anar encabint els projectes 

als diferents espais que tenim, que no anar omplint aquests en funció de no saber quines són 

les nostres necessitats?. Per tot plegat, aquest grup municipal prega al govern que reconsideri 

la proposta que es presenta i retiri el punt. Emplaçant-lo a discutir aquest i uns altres temes 

relacionats amb la cultura en la comissió que pertoqui. Això mateix que estem reclamant avui, 

és el mateix que hem reclamat en el tema de la mobilitat, no actuar de manera unilateral, 

sense un full de ruta clar i sense tenir en compte el que pot sortir del pla de mobilitat. Crec que 

tots els grups hem estat d’acord. En les seves mans ho deixem. 

 

 

 

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

manifesta que és bastant coincident el criteri de la CUP amb el que acaba d’expressar el 

company d’Iniciativa. Nosaltres votarem que no perquè no estem d’acord amb la modificació 

de l’actual cessió d’ús de la nau Gaudí al Consorci del museu d’Art Contemporani. La nova 

forma jurídica que se’ns proposa creiem que equival de facto a regalar la gestió de 

l’equipament al Consorci Bassat. Nosaltres discrepem que el reglament d’ús el faci i quedi en 

mans d’un consorci públic-privat com és el Consorci Bassat i coincidim en la reclamació d’una 

planificació estratègica dels usos dels equipaments culturals de la nostre ciutat.  

 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que també creuen 

que seria molt interessant que el govern es replanteges aquest punt i demanaríem un estudi 

de l’activitat cultural de la ciutat fins i tot un replantejament si és el més correcte que la nau 

Gaudi sigui la guarderia de les obres del Sr. Bassat. S’ha de fer un balanç, una diagnosi de 

l’activitat cultural de Mataró i un repàs de criteris. Entre ells el temps dels contractes i convenis 

amb el consistori. L’Ajuntament amb aquestes maneres afavoreix una mena d’art elitista, 

contrari al que creiem ha de ser la cultura, amb una visió més ampla i plural  

 

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

manifesta que el Consorci d’Art Contemporani de Mataró és de l’Ajuntament de Mataró, i que 

per tant ens estem cedint la nau Gaudí a nosaltres mateixos. Celebro que en aquest cas 
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l’activitat que s’estigui fent en allà doni redits com per exemple el magnífic i gran impacte 

mediàtic en positiu que va tenir l’exposició de l’art inconformista rus i que ens va permetre com 

a ciutat sortir en un munt de mitjans i curiosament en positiu. Per tant, com que la decisió final 

que prenem és fer un canvi d’adscripció a nosaltres mateixos que a més, tal i com diu el 

dictamen, podríem tirar enrere com a propi ajuntament, nosaltres li donarem suport. 

 
 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, coincideix amb les 

apreciacions d’alguns dels companys que han parlat anteriorment. És cert que la cessió al 

Consorci en el qual l’Ajuntament té majoria es podria interpretar com una cessió al propi 

Ajuntament, però també és cert que això està renovat fa molt poc temps fins al 2019 i pensem 

que no hi ha tampoc motiu per la presa. Coincidim també que passat uns quants anys, de del 

2009 fins ara, caldria fer un balanç sobre quina és l’aportació que aquest museu ha comportat 

per la ciutat i no tan sols des del punt de vista museístic sinó també pel que fa a la publicitat, 

l’hipotètica ajuda o no que hauria pogut prestar a l’Ajuntament i a la ciutat. També coincideixo 

amb el Sr. Martínez amb altres àmbits de l’activitat com pot ser la mobilitat, algunes decisions 

es posposen i es difereixen a l’espera de conèixer algun posicionament consensuat. En 

concret s’hauria de fer un balanç per saber l’aportació del museu en aquests anys, que el 

contraposéssim amb el cost que ha comportat a Mataró i en base a allò prenguéssim una 

decisió de futur des del punt de vista cultural i de promoció de la ciutat. 
 

 

 

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

com a mínim hi ha tres temes. Un, l’Administratiu, un altre la valoració que podem fer tots 

plegats de la feina feta pel consorci i l’altre, el llibre blanc de la cultura. No sabia que avui 

veníem a parlar del llibre blanc però cap inconvenient. En quant al tema administratiu, hi ha 

una llicència d’ús per quatre anys, canviem una adscripció i a la Comissió va quedar clar 

perquè tirarem endavant un reglament d’ús i la qüestió és que fa un any s’acabava la llicència 

d’ús, calia renovar-la i és el que es va fer. Després s’ha vist que la cessió que es feia de la 

nau comportava determinats problemes i d’això són coneixedors vostès i fins i tot ha sortit en 

premsa. Si es llegeixen l’informe veuran que són els juristes els que recomanen aquest canvi 
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de forma de relació entre el consorci i l’Ajuntament. Forma que és molt fàcil de resoldre si així 

ho creguéssim convenient des del Ple Municipal. Agafo la proposta de la valoració del 

consorci. No sé si s’ha de fer en Comissió informativa o s’ha de fer d’una manera més ampla 

amb el Consell Municipal de Cultura, segur que poden aportar coses ja que estaven al govern 

quan es va construir aquest consorci. Als darrers temps la nau Gaudí no només s’ ha exposat 

obra del fons de la fundació Came Lluís Bassat, sinó també exposicions d’obres d’artistes 

locals com tempus fugit i exposicions de fotocòpies de Gaudí ahir i avui, per exemple. Pel que 

fa al llibre blanc de la cultura no va ser un govern el que va dir que no sabia que fer, sinó que 

va ser aquest Ple que va aprovar per unanimitat una proposta de resolució i en compliment 

d’allò que s’havia aprovat s’està portant a terme la confecció d’aquest llibre blanc, amb la 

participació molt activa dels components dels grups municipals. Vam convenir tots, en el 

mandat passat, que l’inici d’aquest mandat seria el moment de treure les conclusions, cosa 

que com ja els hem informat, ja s’ha posat en marxa i s’està realitzant. De tota manera aquest 

debat està obert i el podem fer entre totes 

 

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

per diferenciar que una cosa és la constitució d’un consorci, que efectivament es va fer el 

2009, i l’altra és fer un balanç del que ha estat aquests anys. Que no té res a veure una cosa 

amb l’altra. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 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: 5,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1). 
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Abstencions: 4, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS.  

 

 

6   - APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE DATA 16 D'ABRIL 

DE 2015, FORMALITZAT ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, EL 

PATRONAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA, EL PRESIDENT DEL CENTRE 

CATÒLIC I LA UNIÓ DE COOPERADORS.   

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

la proposta següent: 

 
“En data 16/04/2015, l’Ajuntament de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i 
la Unió de Cooperadors de Mataró varen subscriure un conveni que tenia per finalitat obtenir 
la titularitat pública del pati i l’edifici del Cafè Nou, actualment propietat del Patronat Sagrada 
Família. Per obtenir-la, les parts varen pactar la realització d’un seguit d’actuacions que havien 
de culminar amb l’expropiació de la finca i el pagament de llur preu just, que quedava fixat en 
624.092 € a satisfer en 10 anualitats.  
 
Que, d’entre les actuacions a realitzar, l’Ajuntament s’obligava a tramitar una modificació 
puntual del PGOUM i l’expedient expropiatori de la finca en un termini de tres anys 
prorrogables, durant el qual es cedia a favor del consistori un dret d’ús sobre la finca.  
Finalment es pactava que si en aquest termini de 3 anys no s’aprovava definitivament la 
modificació del PGOUM i no s’havia consumat l’actuació aïllada d’expropiació, el conveni 
quedaria extingit i el Patronat de la Sagrada Família faria seves les quantitats percebudes fins 
aquell moment en concepte de danys si perjudicis.   
 
Que l’Ajuntament de Mataró vol realitzar un projecte d’adequació del Cafè Nou respectuós 
amb els seus orígens i mitjançant un model de governança que contempli la participació. 
Aquest projecte és beneficiós tant per les pròpies parts com per al conjunt de la ciutadania i 
per aquest motiu, totes les parts tenen interès en modificar el conveni que varen signar en 
data 16/04/2015 per tal de facilitar l’execució d’aquest projecte. Per poder executar-lo i recollir 
la voluntat de les parts, es fa necessari formalitzar una addenda que té per objecte dues 
qüestions cabdals: 
 

- Autorització del propietari per a què l’Ajuntament de Mataró pugui realitzar obres a la 
finca;  

- Ampliació incondicionada del termini de la cessió d’ús de la què disposa l’Ajuntament 
de Mataró sobre la finca fins al 31 de desembre de 2028.  
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Amb la formalització de l’addenda, l’Ajuntament de Mataró estarà degudament legitimat per 
executar el projecte a la finca i tanmateix es garanteix que l’Ajuntament de Mataró tindrà plena 
disponibilitat sobre la mateixa fins a la data d’expiració del termini, és a dir, fins al 31 de 
desembre de 2028.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de 
2015, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany d’addenda al conveni de data 16 d’abril de 2015, formalitzat 
entre l’Ajuntament de Mataró, Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de 
Cooperadors de Mataró que tenia per objecte la finca “El Cafè Nou i el seu pati”, que s’adjunta 
a la present resolució com a document annex núm. 1.  
 
SEGON.- Autoritzar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda.  
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades.”  
 
 
 

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

que posicionament serà a favor. Ens agradaria recordar que “El Café Nou” és un espai històric 

de la Unió de Cooperadors i per tant estem contents de poder-ho recuperar per la ciutat i 

esperem que aquesta recuperació es faci amb els principis del moviment cooperatiu tal com el 

regidor Fernández va dir en comissió informativa. 

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

 
 

SERVEI D’INGRESSOS 

 
7   - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

DE CULTURA, EDUCACIÓ I DEL CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA 

PER AL CURS 2016-2017 

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

la proposta següent: 
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“Antecedents 
 
1.- En data 6 de maig de 2016 el Servei de Projectes Transversals i Participació d’aquest 
Ajuntament ha proposat l’aprovació de la modificació dels preus públics per la realització 
d’activitats al Centre Cívic Espai Gatassa 2016-2017, consistent en la creació de la següent 
activitat: 
 

ACTIVITAT PREU  
Monogràfics cuina 4,00 €/hora 
 
Aquest nou preu entrarà en vigor el mes de juliol de 2016. 
 
Es manté la vigència dels preus de les altres tres activitats existents el curs anterior. 
 
El Pla d’usos del Centre cívic Espai Gatassa defineix l’equipament com un nou centre cívic per 
a la ciutat de Mataró, com un equipament de proximitat que potenciï l’apropament i l’intercanvi 
de coneixements, experiències, emocions, expectatives i il·lusions, amb la finalitat de 
promoure la cohesió social i la convivència, construint així Comunitat. Per assolir-ho defineix 
els següents objectius: 

 Promoure un espai cívic i de dinamització sociocultural que contempli usos diversos, 
adreçats a diferents públics. 

 Promoure els usos socials de l’equipament procurant atendre les necessitats dels 
col·lectius més vulnerables (gent gran, joves, dones, etc.) 

 Posar en marxa una prova pilot respecte a la gestió i dinamització dels centres cívics 
explorant noves formules de gestió i programació 

 Concebre l’Espai Gatassa com un espai sociocultural de proximitat que contribueixi a 
consolidar i potenciar el treball en xarxa de les entitats del territori, i en relació amb els 
diferents serveis municipals, a partir d’una programació conjunta  d’activitats de petit 
format que fidelitzi els usuaris actuals de la xarxa d’equipaments i arribi també a nous 
públics. 

 Esdevenir un espai obert a tots els públics i a la ciutat. 
Per assolir-los s’ha dissenyat una programació pròpia, diversificada i diferenciada de l’oferta 
actual, que dóna resposta a les necessitats de diferents col·lectius i que esdevenen una eina 
de cohesió i generació de xarxa entre les entitats que hi participin. 
 
Després de desenvolupar la proposta de tallers i formacions durant tres trimestres, es va 
establir una tipologia de cursos per adaptar-se a les demandes i necessitats dels usuaris. Així 
doncs, es van estructurar en quatre tipologies d’activitats: 
 

 Els tallers trimestrals: de pagament amb preu públic sobre diferents temàtiques 
 Els monogràfics: un tastet de pagament d’activitats que segons demanda es poden 

programar en següents trimestres com a tallers. 
 Els tallers intensius: pensats per èpoques de vacances escolars (Nadal, Setmana 

Santa, Estiu) per oferir activitats als infants durant tota la jornada 
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 Les activitats “Dissabtes en família”: una sessió mensual de dissabte matí o tarda, 
per conèixer activitats de forma gratuïta i adreçada a pares/mares i infants. Segons 
resposta després es poden programar monogràfics o tallers. 

 
Aquesta proposta s’ha consolidat i facilita un bon funcionament de l’equipament i per això es 
fa una proposta de redefinició dels preus públics aprovats, per tal de poder contemplar els 
monogràfics de cuina que inclouen en el taller la necessitat de material. 
 
També en data 6 de maig de 2016 el Servei de Projectes Transversals i Participació d’aquest 
Ajuntament ha proposat l’aprovació dels preus públics que es relacionen a continuació per les 
utilitzacions d’espais del Centre Cívic Espai Gatassa pel curs 2016-2017. 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS C.C. ESPAI GATASSA  PREU 
Ús sala d’actes:  
- Dins horari obertura del centre    9,92 €/hora 
- Fora horari obertura del centre  37,06 €/hora 
  
Ús gimnàs:  
- Dins horari obertura del centre  25,62 €/hora 
- Fora horari obertura del centre  53,72 €/hora 
 
Exempcions: 
 

1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les 
entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró. 

2. L’ús dels espais, quan sigui durant el dissabte pel matí (de 9.00 h. a 14.00 h.), serà 
gratuït per les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró. 

 
L’exempció o bonificació es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de l’espai. 
 
L’atorgament o denegació s’efectuarà per l’òrgan competent, en funció de les disponibilitats 
dels espais i pressupostàries. 
 
L’horari d’obertura del centre, excepte en temps de vacances, és de dilluns a divendres de 
09.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 22.00 hores. 
 
En temps de vacances d’estiu, Setmana Santa i Nadal el centre determinarà els horaris 
d’obertura. 
 
2.- En data 17 de maig de 2016 la Direcció de Cultura ha proposat aprovar diverses 
modificacions dels preus públics d’arts escèniques. Aquesta Direcció té aprovats preus públics 
per regular entre d’altres les entrades a les activitats de l’àmbit de les arts escèniques en que 
s’hi inclou: Teatre, música, dansa i circ. 
 
La part més important d’aquestes tarifes s’estableix en funció de l’import dels catxets. Aquesta 
estructura fa innecessària l’actualització constant dels preus, no obstant si que es conven ient 
de tant en tant revisar-ne l’estructura. 
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L’any 2008 va tenir lloc la darrera modificació important dels preus públics de les activitats 
d’arts escèniques. A finals de 2009 hi haver una modificació però només per incorporar-hi 
algunes bonificacions. 
 
En els darrers mesos s’ha fet una revisió de l’estructura, contingut i preus dels preus de les 
entrades de les activitats d’arts escèniques, que han portat a proposar un conjunt de millores: 
 
A) Modificació de la descripció dels epígrafs 
 
Es considera convenient actualitzar, modernitzar i ajustar als projectes actuals, la 
nomenclatura dels tres epígrafs que regulen els preus públic de la Direcció de Cultura 
destinats a les entrades de les activitats en l’àmbit de les arts escèniques 
 
Definició actual 
 

1. Teatre, música i dansa 
2. Música antiga 
3. Actes de petit format 

 
Proposta de noves definicions 

1. Programació estable escèniques al Teatre Monumental: s’ajusta la denominació a la 
nomenclatura que habitualment es fa servir per aquest projecte, inclourà les mateixes 
activitats que fins ara, les dues temporades que anualment es programen (gener-juny i 
setembre-desembre) en que s’ofereixen abonaments i descomptes/bonificacions 

2. Cicles de música: fins ara aquest epígraf només contemplava la Setmana de Música 
Antiga, es proposa que pugui aplicar-se a tot tipus de cicle de música, tant els que 
existeixen en aquest moment (Setmana Música Antiga, Tast de Jazz, Festival d’orgue), 
com els es puguin crear en el futur. 

 
3. Escola de l’espectador: s’actualitza el nom agafant el d’un projecte existent a la 

Direcció de Cultura que treballa en la formació i creació de públics en els àmbits del 
teatre, la dansa, la música i el circ. 

 
B) Programa Apropa Cultura 
 
 Creació de la Tarifa Apropa Mínima aplicable als epígrafs 1, 2 i 3 d’arts escèniques 
 
APROPA CULTURA és un programa d’inclusió que afavoreix l’assistència i participació a la 
programació dels principals equipaments culturals de Catalunya a les persones en risc 
d’exclusió social, enforteix les experiències vitals dels col·lectius més vulnerables i fa realitat el 
dret a la cultura per a tothom. 
 
Actualment es beneficien del programa més de 950 centres socials d'arreu de Catalunya que 
treballen amb: persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental, persones amb discapacitat física en situació d’exclusió social, 
dona (violència de gènere i risc d’exclusió), Gent gran (residències, centres de dia, programes 
per combatre l’aïllament, programes d’inclusió social), persones en situació de privació de 
llibertat, Immigrants (programes d’acollida i d’inclusió social), Infància i adolescència (CRAES i 
centres oberts), i persones amb drogodependències i/o altres addicions. 
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Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i  de l’Obra Social “la 
Caixa”. El programa també rep el recolzament del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats 
Culturals facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya. 
  
La Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra que és l’ens que encapçala el programa ha 
proposat l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al programa Apropa Cultura mitjançant la 
signatura d’un conveni de col·laboració. 
 
L'activitat d'Apropa Cultura es divideix en quatre línies principals: 
 

 Assistència a espectacles de música, teatre, dansa i circ, a més de 55 
equipaments culturals de Catalunya. 

 Visita a exposicions de museus i centres culturals 
 Activitats participatives  
 Formació en arts escèniques i música per a educadors socials 

 
Pel que fa a l’assistència a espectacles de música, teatre, dansa i circ, els teatres adherits a 
Apropa Cultura ofereixen localitats de la seva programació habitual en condicions especials 
als centres socials la Tarifa Apropa Mínima de 3 euros. 
 
L’Ajuntament haurà d’oferir als grups d’exclusió social/discapacitat registrats un 2% de les 
localitats de bona ubicació i fàcil accés. 
 
Per poder oferir localitats de la programació de la nostra ciutat a aquests preus reduïts dins el 
programa Apropa es fa necessari modificar els preus públics vigents. 
 
C) Modificació de preus 
 
1. Programació estable escèniques 
 
 Eliminar la Bonificació clients Caixa Catalunya servei Tel.entrada 
 
La Direcció de Cultura tenia contractat amb Caixa Catalunya el servei de venda i gestió de les 
entrades dels seus espectacles, aquest contemplava l’aplicació d’un descompte del 25 % a les 
entrades que els seus clients adquirien a traves de la plataforma Tel.entrada 
 
Actualment l’Ajuntament disposa d’una aplicació pròpia de venda i gestió d’entrades havent-se 
rescindit el contracte amb Caixa Catalunya, i deixat d’aplicar l’esmentada bonificació. 
 
Es proposa anular la bonificació del 25% a la clientela de Catalunya Caixa 
 
 Crear una bonificació per les entrades venudes a taquilla una hora abans de l’espectacle 
 
La gran majoria dels teatres de les ciutats del nostre Cercle de comparació intermunicipal 
d’espais escènics de la Diputació de Barcelona, així com la majoria dels teatres importants del 
país, ofereixen als espectadors descomptes/bonificacions quan adquireixen les entrades a 
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taquilla una hora abans de l’espectacle. Aquesta mesura pretén incentivar l’ocupació d’última 
hora de seients que quedarien buits. 
 
La proposta consisteix en aplicar la bonificació habitual en el sector del 50% del preu, a 
aquelles entrades adquirides en determinades condicions: 
 

- Adquisició a taquilla 
- 1 hora abans de l’espectacle 
- Espectacles que el dia de l’actuació quedi disponible més del 10% de l’aforament 

 
2. Cicles de música 
 
Es crea una tarifa econòmica pel Festival orgue atès que es tracta d’una activitat que cal 
promocionar per donar a conèixer l’orgue de la Basílica de Santa Maria, el més gran de 
Catalunya. 
 
Es modifica l’escalat de trams afegint-ne un de nou a la zona baixa amb un preu inferior.  
 
Actual : 
 

2. MUSICA ANTIGA   
A)     Catxets concertats fins a 4.500 euros 9 euros 
B)     Catxets concertats superiors a 4.500 euros 12 euros 

 
Proposta: 
 

2. CICLES DE MUSICA   
2.1. Festival d'orgue 3 euros 
2.2. Altres cicles de música  
A)     Catxets  fins a 2.500 euros 6 euros 
B)     Catxets de 2.500 a 4.500 euros 9 euros 
C)     Catxets superiors a 4.500 euros 12 euros 

 
3. Escola de l’espectador 
 
La majoria de les tarifes que es contenien en aquest epígraf estaven en desús. El detall de les 
modificacions es el següent: 
 

- S’elimina integrament l’epígraf  3.1. Concerts. 
- A l’epígrag 3.2.A) T’encantarà, que era una activitat familiar concreta, se li dona un 

caire més genèric en transformar-lo en “Activitats familiars”, passant el seu preu de 6 a 
7 euros. 

- S’elimina l’epígraf 3.2.B) Tallers familiars (per família), atès que aquest format 
d’activitat ha deixat de fer-se 

- S’elimina l’epígraf 3.2.C) Butaka, atès que aquest projecte s’ha reformulat i ja jo 
existeix com a tal, transformant-lo en “Espectacles de processos creatius” en que s’hi 
inclouran les activitats del Fet a Mataró, tot mantenint el preu de 6 euros. 
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- Es crea un nou epígraf “Espectacles formatius” que entre d’altres projectes inclourà el 
Cantània al que anteriorment se li aplicava la tarifa 3.1.B, passant de 4,5 euros a 5 
euros. 

 
Actual : 
 

3. ACTES DE PETIT FORMAT   
3.1.  Concert  

A)  Catxets fins a 2.500 euros 3 euros 
B)  Catxets de 2.500 a 4.500 euros 4,50 euros 
C)  Catxets a partir de 4.500 euros 6,50 euros 

3.2. Formació  
A) T'encantarà (amb obsequi d'una 

entrada) 6 euros 
B) Tallers familiars (per família) 2 euros 
C) Butaka 6 euros 

 
Proposta: 
 

3. ESCOLA DE L'ESPECTADOR  
A) Activitats familiars 7 euros 
B) Espectacles formatius 5 euros 
C) Espectacles de processos creatius 6 euros 

 
Per tot plegat, es proposa: 
 

 Modificar la descripció dels epígrafs 1, 2 i 3 dels preus públics de les activitats de 
cultura que quedaran com segueix: 

 
1. Programació estable escèniques al Teatre Monumental 
2. Cicles de música 
3. Escola de l’espectador 

 
 Incorporar un nou preu comú als tres epígrafs d’arts escèniques: 

 
Tarifa Apropa Mínima : 3 euros 
Aplicable als epígrafs 1, 2 i 3 d’arts escèniques per als grups acollits al programa 
Apropa Cultura 

 
 Eliminar de l’epígraf 1 Temporada estable escèniques al Teatre Monumental la 

següent bonificació: 
 

25% Clients de Caixa de Catalunya d'acord amb el contracte del servei Tel-entrada 
 

 Incorporar a l’epígraf 1 Temporada estable escèniques al Teatre Monumental, la 
següent bonificació: 
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50% a les entrades adquirides presencialment a taquilla una hora abans de 
l’espectacle, aplicable només en aquells espectacles que el dia de l’actuació quedi 
disponible més del 10% de l’aforament. 

 

 Modificar l’epígraf 2. Cicles de música, que queda com segueix: 
 

2. CICLES DE MÚSICA   
2.1. Festival d'orgue 3 euros 
2.2. Altres cicles de música  
A)     Catxets  fins a 2.500 euros 6 euros 
B)     Catxets de 2.500 a 4.500 euros 9 euros 
C)     Catxets superiors a 4.500 euros 12 euros 

 

 Modificar l’epígraf  3. Escola de l’espectador, que queda com segueix 
 

3. ESCOLA DE L'ESPECTADOR  
A) Activitats familiars 7 euros 
B) Espectacles formatius 5 euros 
C) Espectacles de processos creatius 6 euros 

 
 
3.- En data 23 de maig de 2016 la Direcció d’Ensenyament ha proposat la modificació d’un 
preu públic de l’Escola Municipal de Música (preus públics d’educació), en concret el 
programa iniciació 4 (7 anys), de manera que passi de 320,00 euros/curs, a 250,00 
euros/curs. 
 
En el Ple municipal de data 5 de maig de 2016 es van aprovar els preus públics de la Direcció 
d’Ensenyament per el curs 2016-2017. Entre els preus públics aprovats per a l’Escola 
Municipal de Música hi constava el d’ Iniciació 4 (7 anys), de 320,00 euros anuals. 
 
El paquet d’Iniciació 4 preveia en un primer moment les següents activitats: Instrument 8al. 
(45') + Cor Ini (60 minuts) com a assignatures obligatòries i Petita orquestra (60 minuts) com a 
assignatura opcional. Finalment la càrrega horària d’aquests ensenyaments serà: Instrument 
8al. (45 minuts) + Cor Ini (45 minuts) com a assignatures obligatòries i Petita orquestra (45 
minuts) com a assignatures opcionals. Això representa un decrement de dedicació horària de 
professorat d’un 22%. La repercussió en el preu públic d’aquesta disminució horària 
comportaria que el nou preu públic s’establís en un import de 250,00 euros anuals, 
equiparant-lo al preu d’Iniciació 3 (6 anys) que té la mateixa càrrega horària. 
 
Fonaments de dret  
 
1)  L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària per 
les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
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2) L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim 
el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa també 
que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
3) Figuren a l'expedient els pertinents informes econòmics, els quals manifesten que alguns 
dels preus públics proposats no cobreixen els costos del servei. Ara bé, tal com hem dit, el 
TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic 
que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que tenen 
els poders públics de garantir a tota la ciutadania el dret fonamental a l’educació, establert a 
l’article 27 de la Constitució Espanyola, així com el dret a l’accés a la cultura, consagrat a 
l’article 44.1 de la mateixa norma. Conseqüentment, l’existència de raons d’interès públic 
justifiquen que els preus proposats no cobreixin la totalitat del cost dels serveis. 
 
4) L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles 41, 44 i 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics del Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 
2016-2017. 

 
Segon.- Aprovar la modificació dels preus públics de les activitats de cultura per al curs 2016-
2017, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació dels preus públics d’educació per al curs 2016-2017, d’acord 
amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Quart.- Publicar el precedent acord al BOPB i a l’e-tauler municipal.” 
 

 

 

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

manifesta que respecte als preus públics dels Centre cívic Espai Gatassa el nostre vot serà 

d’abstenció. No entrarem a regatejar ni a qüestionar els preus però allò que ens preocupa de 

fons és la gestió externalitzada d’aquest equipament. Nosaltres apostem per un model 

autogestionat pels veïns. 

 

 

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

que en el moment que es va obrir l’ Espai Gatassa no es podien contractar persones per part 
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de l’Ajuntament, la fórmula que es va trobar és fer-ho a través del capítol II amb una empresa 

concessionària, més enllà del debat que puguem tenir sobre les concessions o no. 

 
 

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

Ciudadanía, diu que s’abstindran perquè les condicions econòmiques podrien ser millors. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que estan d’acord 

que es cobri un preu simbòlic però ens agradaria que es garanteixi que les associacions i les 

entitats que sense ànim de lucre necessitin utilitzar aquests espais comuniquin quines són les 

necessitats i a qui representen i el tipus de servei que fan. Ho dic en el sentit que si s’han de 

valorar els preus perquè segons quines entitats no poden arribar al que demana l’Ajuntament, 

que es tingui en compte. A part d’això, felicitar el Sr. Fernandez perquè pensem que és positiu 

que s’afavoreixi el teixit associatiu i que no es perdi aquest punt de vista, que aquests espais 

siguin utilitzats pel municipi i per la gent. 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 
als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).  

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

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

 
Servei de Compres i Contractacions 
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8  -  APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MATARÓ BUS 

PER A L’EXERCICI 2015. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de gestió 
del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a favor de la l’empresa 
“Corporación Española de Transporte, SA”.  
 
Per informe de data 14 d’abril de 2016, de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau 
del cap del Servei, d’acord amb el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de condicions 
administratives, tècniques i econòmiques que regeixen la prestació del servei, es presenten 
els càlculs de liquidació del servei per a l’exercici 2015, i es proposa aprovar l’aportació 
municipal de servei Mataró Bus per a la l’any 2015 d’import total 3.391.715,69 € i l’import de 
384.285,96 € en concepte de liquidació definitiva de l’exercici 2015. 
 
Per informe de data 13 de maig de 2016, el Servei de Gestió Econòmica, amb el vist-i-plau de 
l’interventor general, exposa: 
 
 Que el cost del servei Mataró Bus duran l’exercici 2015 per a l’Ajuntament ha ascendit a  

3.391.715,69 €, que constitueix un decrement de 5,98 € respecte a l’exercici 2014. 
 
 Que el crèdit pressupostat per l’exercici 2016, d’import 3.514.257,34 €, és suficient per 

cobrir la liquidació de l’exercici 2015, d’import 384.285,96 €, més les entregues a compte 
del 80 % del pressupost 2016, quantificades en 2.989.738,79 €. 

 
 Que es preveu un estalvi d’aquesta partida a final d’any d’import 140.232,59 €. 

 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER: Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 de gener 
a 31 de desembre de 2015, ambdós inclosos, pels següents imports: 
 
Aportació municipal:  3.391.715,69 € 
Abonat a compte: 3.007.429,73 € 
Pendent d’abonar:    384.285,96 € 
 
SEGON: Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2015 de 6,41. 
 
TERCER: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 384.285,96 € en 
concepte de liquidació de l’exercici 2015, a càrrec de la partida 700300/441110/47900 del 
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2016. (op. ADRC núm. 36722)” 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no 

adscrita. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que els números són els que són. No tenim cap dubte 

que estan ben reflectits, la qual cosa ens porta a felicitar als tècnics de la casa per aquesta 

feina ben feta. També els volem advertir, com el que vam fer al Ple de l’abril de 2015, quan es 

va presentar el pressupost, que la mobilitat que necessitem a nivell de transport públic no és 

la que tenim. També vam ser molt crítics amb la pròrroga del contracte perquè consideràvem 

que era consolidar un model que està qüestionat i que s’havia de tractar en el pla de mobilitat 

al més aviat possible i això no ha pogut ser encara. Pel que fa al pressupost cal recordar 

també que en aquest cas el PSC també va votar en contra. Aquests números que avui ens 

presenten són la conseqüència i el resultat d’un model de transport públic que nosaltres 

pensem que no és l’ideal i no és al qual aspirem. Per tot això el nostre vot serà contrari. 

 

 

 

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

que votaran contràriament a aquest punt, partint de la base que el servei que es presta als 

ciutadans, deixa molt a desitjar. Tenim en compte també les retallades que en el servei es van 

iniciar de forma més potent al any 2012. M’agradaria confiar en la paraula de la Regidora del 

govern en que es pugui millorar aquest servei públic. 

 

 

 

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

que discrepa d’aquest model de transport públic que contracta el servei a una empresa 

multinacional, que té seu a Madrid i a Mèxic, i que quan hi ha beneficis se’ls embutxaca 

l’empresa i quan hi ha pèrdues les paguem entre tots el mataronins. Per tant, reclamem una 

gestió directe d’un servei bàsic com és aquest i així es podria millorar i aplicar una política 

tarifària molt més social. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que votaran favorablement. És cert que el preu del transport públic no és gratis i 

que algú el paga. No sé si fos una empresa municipal passaria a ser gratis, ho hauria de 

pagar l’Ajuntament o els usuaris. En qualsevol cas no crec que sigui aquesta la discussió. Hi 

ha un contracte i hem de fer una liquidació i que anem aprovant any rere any des de ja fa 

alguns mandats. El que sí es li voldria demanar és d’una vegada per totes, i tot i que he de 

reconèixer que en aquest mandat la comissió de tarifació social va molt més ràpid que al 

mandat passat. En tot aquest tema, amb les expectatives que s’han creat en algun moment no 

massa fonamentades en la realitat, s’ha induït a l’error a molta part de la ciutadania per alguna 

informació que algú a través dels mitjans de comunicació, els hi demanaria una certa celeritat 

en aquest sentit per posar la solució a una situació que tots creiem que s’ha de posar. 

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

contra encara que som conscients de la feina que han fet els tècnics i la valorem positivament. 

Però entenem que hem de votar en contra ja que el model de gestió i plantejament que s’està 

portant a terme des del mandat passat ha estat un deteriorament continu en el transport 

públic. Per tant, aprofitant el treball conjunt que estem fent amb el Pla de Mobilitat desitgem 

poder canviar el vot a favorable l’any proper una vegada el model de transport públic 

respongui a les necessitats de la ciutat i el de gestió també millori. No podem oblidar que el 

Mataró Bus no ha respectat als treballadors i això ens preocupa molt. Les administracions 

públiques hem de donar un pas al front i protegir els drets dels treballadors a més del control 

pertinent en totes les externalitzacions que impliquin al nostre Ajuntament. Tenim la confiança 

que molt aviat el govern ens transmetrà l’estudi sobre la possibilitat i viabilitat de municipalitzar 

aquest servei públic per tal de millorar-lo i rendibilitzar-lo. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, indica que el model de 

transport actual no és el nostre. Esperem que tot això que pensem que són millores es puguin 

incorporar en el plec de condicions  que hauríem de fer properament. També hem criticat en 
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algun ple anterior el sistema de “bonus/malus” amb enquestes que fonamenten aquesta 

variable. Els números estan ben fets i correctament executats, però el nostre grup s’abstindrà.  

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

remarca que venim d’un contracte de fa molts anys. Quan vam entrat al govern ens vam 

plantejar un repte que era en primer lloc refer el pacte per la mobilitat i posteriorment 

desenvolupar el pla de mobilitat, que no podia demorar-se més i per tant els hi vaig proposar  

treballar-lo en el exercici 2016. Els hi vaig proposar la pròrroga d’aquest servei per 2 anys 

amb la coherència de poder treballar entre tots el pla de mobilitat i poder debatre entre tots els  

diferents models de cada grup polític. En tot cas, crec que hem portat una feina coherent, i 

respecte a les crítiques sobre si pot ser millorable o no el servei, tenint el model que tenim 

ara, justament crec que el servei per part del govern sempre s’ha intentat ampliar i millorar. De 

fet, el primer que vam fer, va ser ampliacions d’expedicions tant al matí, per poder connectar 

les persones amb les seves feines i a les nits connectar els estudiants amb el seus domicilis. 

Dins del model que tenim s’han posat tots els recursos per millorar aquest servei i, per tant, 

entenc i comparteixo que els números estan correctament executats. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2) i corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).   

Vots en contra: 7,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS.  
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Direcció de Recursos Humans 
 
9  - RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 3883/2016, DE 24 DE 

MAIG RELATIU A L’ABONAMENT, DINS L’EXERCICI 2016 I PER UNA 

SOLA VEGADA, DE LA PART RESTANT DE LA PAGA 

EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012 EN ELS TERMES 

ESTABLERTS A LA D.A 12ª DE LA LPGE 2016.  

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

següent 

 
“Per Decret d’Alcaldia número 3883/2016, de 24 de maig, es aprovar el següent:  
 
“I. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14.07.12), en el seu article 2, va 
disposar la reducció de les retribucions del personal del sector públic en les quanties que 
correspongués percebre en el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió 
tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del complement específic o pagues 
addicionals equivalents a aquell mes. 
 
II. En compliment de la Sentència núm. 319/13, de 31 d’octubre, dictada pel Jutjat Social 1 de 
Mataró, estimatòria de la demanda de conflicte col•lectiu 736/13 interposada pels comitès 
d’empresa de l’Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms, en el mes de març 
de 2014 es va procedir a abonar al personal laboral, tant de l’Ajuntament com dels extints 
organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE, que haguessin prestat serveis durant l’any 
2012 i, per tant, se’ls hi hagués suprimit la paga de desembre, la part de la paga extra de 
desembre de 2012 corresponent al període meritat de l’01/01/12 al 14/07/12, tal i com va 
disposar la Sentència.  
 
III. Per acord del Ple, en sessió celebrada el dia 05/12/13, es va estimar la sol•licitud 
presentada per la Junta de Personal d’aquesta Corporació municipal, interessant que es 
procedís a abonar als treballadors la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 
meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD-llei 20/2012, de 13 de juliol. I, en 
conseqüència, es va autoritzar l’abonament al personal funcionari que haguessin prestat 
serveis a l’Ajuntament durant l’any 2012, de la paga extraordinària de desembre de 2012 
prorratejada a 44 dies, des de l’01/06/12 fins el 14/07/12, en la part i quantitat que li 
correspongués a cada funcionari. Aquest abonament es va realitzar en el mes de gener de 
2014.  
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IV. En virtut del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan 
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía (BOE 12/09/15), per 
acord del Ple municipal, en sessió celebrada el dia 01/10/15, es va aprovar abonar, dins 
l’exercici 2015 i per una sola vegada, al personal de l’Ajuntament de Mataró i dels extints 
organismes autònoms IME, IMAC, IMPEM i IE que haguessin prestat serveis durant l’any 
2012, una retribució de caràcter extraordinari per import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels 
imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, 
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012. Tenint en compte que les quantitats a abonar 
s’havien de minorar en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests conceptes i períodes 
de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions. 
 
En el mes de novembre de 2015, l’Ajuntament va procedir a abonar únicament al personal 
funcionari que hagués prestat serveis durant l’any 2012, una retribució per import equivalent a 
48 dies o al 26,23% de la paga extra suprimida en el 2012. 
 
V.  Vist que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016 (BOE 30/10/2015) contempla, en la Disposició Addicional Dotzena, la recuperació de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic 
de les quantitats no recuperades, establint-se el seu abast i límits en el sentit següent:  
 
“Uno.  
1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por 
una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las 
cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de 
diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance 
y límites establecidos en la presente disposición.  
 
2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse por 
este concepto, sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional 
correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento 
específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera 
procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre 
2012, los 91 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera 
correspondido.  
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria 
y pagas adicionales que corresponde a 91 días, o cifra inferior, se realizará en el caso del 
personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en 
cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y 
convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.  
 
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 
5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su régimen retributivo la 
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percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las equivalentes 
a un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto. 
 
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos 
mismos conceptos y períodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras 
actuaciones.” 
 
Així mateix, el punt 3 del citat precepte legal estableix la necessitat de que hi hagi un acord 
per part de l’Administració Pública que aprovi aquestes mesures i sempre i quan la seva 
situació econòmica financera ho permeti:  
 
3. Cada Administración pública podrá aprobar durante 2016 las medidas previstas en este 
artículo, teniendo en cuenta su situación económico-financiera.  
 
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la 
que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional 
de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada 
Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le 
hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.  
 
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán el 
alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012.  
 
Atesa la relació del personal funcionari i personal laboral on es detallen els imports 
corresponents que resten pendents d’abonament en concepte de la paga extra de desembre 
2012 així com l’import total, el qual s’annexa.   
 
D’acord amb les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
Primer.- ABONAR, dins l’exercici 2016 i per una sola vegada, en els termes establerts a la 
Disposició Addicional Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2016 (BOE 30.10.2015) al personal de l’Ajuntament de Mataró i dels 
extints organismes autònoms Institut Municipal d’Educació (actual, Direcció d’Ensenyament), 
Institut Municipal d’Acció Cultural (actual, Direcció de Cultura), Institut Municipal de Promoció 
Econòmica (actual, Direcció de Promoció Econòmica) i Institut d’Esports (actual, Direcció 
d’Esports) que haguessin prestat serveis durant l’any 2012, una retribució de caràcter 
extraordinari per import equivalent a les quantitats no recuperades dels imports efectivament 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra, així com de la paga 
addicional de complement específic i pagues addicionals equivalents, corresponents al mes 
de desembre de 2012. 
 
Les quantitats a abonar es minoraran en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests 
conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions.  
 
En Annex es detallen els imports corresponents del personal funcionari i personal laboral. 
 
Segon.- RATIFICAR el present acord al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament.” 



 41 

 
Atès que el punt segon de l’esmentada resolució estableix la seva ratificació pel Ple municipal 
en la propera sessió que es celebri.  
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals proposa al Ple municipal l’adopció 
del següent ACORD:  
 
ÚNIC.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 3883/2016, de 24 de maig, que resol abonar 
dins l’exercici 2016 i per una sola vegada, en els termes establerts a la Disposició Addicional 
Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016 (BOE 30.10.2015) al personal de l’Ajuntament de Mataró i dels extints organismes 
autònoms Institut Municipal d’Educació (actual, Direcció d’Ensenyament), Institut Municipal 
d’Acció Cultural (actual, Direcció de Cultura), Institut Municipal de Promoció Econòmica 
(actual, Direcció de Promoció Econòmica) i Institut d’Esports (actual, Direcció d’Esports) que 
haguessin prestat serveis durant l’any 2012, una retribució de caràcter extraordinari per import 
equivalent a les quantitats no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extra, així com de la paga addicional de 
complement específic i pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 
2012. 
 
Les quantitats a abonar es minoraran en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests 
conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions.  
 
En Annex del Decret es detallen els imports corresponents del personal funcionari i personal 
laboral.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge 

 
10  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL 

D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES PARCEL•LES ENTRE RDA. 

ALFONS X EL SAVI, C. FLORIDABLANCA, C. JOSEP SABATER I SUST 

I PTGE. D’EN MATAS. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i 

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“El 4 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local aprovà inicialment l’Estudi de detall d’ordenació 
de volums de les parcel·les entre rda. Alfons X el savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i 
Sust i ptge. d’en Matas, presentat i promogut per Mercadona, SA, amb les condicions 
establertes a l’informe del servei tècnic municipal de 15 de març de 2016. 
 
L’objecte de l’Estudi de detall es definir la composició volumètrica de l’edifici (organització 
de les edificacions, alçades reguladores, edificabilitat, etc.) per a la posterior execució d’un 
supermercat en règim d’autoservei, en unes finques considerades com una sola parcel·la 
de 4.015 m2. 
 
La necessitat de tramitar un Estudi de detall abans d’obtenir la llicència d’obra major està 
prevista a l’article 301.4.2 de les Normes urbanístiques del Pla general. En zona d’indústria 
urbana entre mitgeres, clau 2a, per a les parcel·les de més de 2.000 m2, l’Estudi de detall a 
de demostrar la capacitat i desenvolupament de les noves activitats previstes i la seva 
compatibilitat amb l’entorn. Els nous locals han de tenir accés directe a vial i preveure la zona 
de càrrega i descàrrega en l’interior de parcel·la.  
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini de 15 dies mitjançant publicació al 
BOP de 18 d’abril de 2016 i a La Vanguardia de 8 d’abril de 2016, al tauler d’edictes electrònic 
i a la web municipal.  
 
En període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
El 18 d’abril de 2016, el Servei de Mobilitat municipal informa favorablement amb algunes 
consideracions que caldrà resoldre en la redacció del projecte d’obres o execució. 
 
El 9 de maig de 2016 la societat promotora presenta el document tècnic modificat d’acord amb 
les prescripcions establertes a l’aprovació inicial. 
 
El 10 de maig de 2016, el servei tècnic municipal informa favorablement el nou document, 
amb les consideracions del Servei de Mobilitat a complir en el projecte d’obres i execució. 
 
Vist l’informe jurídic; l’article 301.4.2) de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació; 
l’article 107.1 i DT 11a. del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprova la refosa 
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística; els articles 22, 47.2.ll) i 70.2 de 
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i l’article 107.3 de la Llei 30/1992 de 
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, proposo 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel·les entre 
rda. Alfons X el savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas, presentat i 
promogut per Mercadona, SA, amb les condicions de l’informe del Servei de Mobilitat 
municipal següents: 
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a) Les mesures proposades de millora en els itineraris de vianants (nou pas de vianants, 
millores en passos de vianants existents, canvis en la senyalització, etc) s’hauran 
d’executar segons les indicacions dels serveis d’Espais Públics i de Mobilitat de 
l’Ajuntament. 

b) La solució definitiva del moll de càrrega a interior del local, amb accés pel c. de 
Floridablanca, caldrà que s’avaluï en el projecte i resolgui de la millor manera possible la 
seva situació propera a la cruïlla amb la rda. Alfons X el Savi, pels problemes que pot 
generar de trànsit en les maniobres d’entrada, amb una possible afectació al trànsit a 
aquesta ronda. 

 
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall i les serves normes en el 
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb els articles 107.1 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme i 70.1 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Tercer.- Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la 
Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, pel tràmit d’assabentat. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades, als efectes escaient.” 
 

 

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

que l’estudi de detall d’ordenació de volums de les diferents parcel·les és impecable. Tot molt 

ben explicat, molt ben treballat. Som conscients que el projecte ha estat sotmès a informació 

pública i no s’han presentat al·legacions. Però tot i així, des de la CUP ens abstindrem perquè 

instal·lar un Mercadona en aquell espai no respon al nostre model comercial. 

 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que té un dubte en quant al moll de càrrega. En el 

sentit que l’estudi de detall acabi per fer que aquest moll no sigui un obstacle per la mobilitat al 

lloc. Ho dic perquè tenim un Mercadona a la plaça Itàlia que dificulta greument el pas de 

l’autobús. Ja hem presentat queixes per la manera que es fa la càrrega i descàrrega. Volia 

saber quina possibilitat hauria en el aparcament que pensen fer els propietaris de Mercadona, 

tenint en compte que tenim un pla de mobilitat que aposta per una mobilitat no motoritzada, i, 

en el cas de motorització, que sigui no contaminant; la possibilitat de punts de connexió per a 

vehicles elèctrics en aquest pàrquing i un pàrquing de bicicletes. Crec que si volem una ciutat 

amable i sostenible i més saludable en temes com aquest això s’hauria de tenir previst. Al 

menys s’hauria de plantejar al Mercadona la possibilitat de fer això. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que no té res a dir sobre el projecte. La qüestió és que compleixen amb les normes. Sí que 

ens preocupa un tema que ens hem de mirar. A l’àrea d’influència d’aquest centre comercial hi 

ha un altre centre comercial de la mateixa empresa, i probablement la obertura d’aquest nou 

signifiqui el tancament de l’altre, concretament a l’Av. del Perú. Abans que això passi estaria 

bé preocupar-nos de com s’està venint avall tota aquella zona comercial de forma tan 

accelerada. Per tant com que això encara trigarà un temps perquè s’ha de fer aquet nou 

centre, nosaltres demanaríem que es prevegi quines actuacions s’haurien de fer en aquella 

zona per el fet de si desapareix el que és el motor actual. Votarem favorablement a tirar 

endavant aquest projecte comercial, però demanem que es prenguin les mesures per tal que 

si això suposa finalment el tancament del centre de la Av. Perú es puguin fer actuacions 

alternatives per tal de recolzar una certa activitat econòmica 

 
 

 

La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que es posicionaran 

a favor tot i que estem molt més per afavorir el comerç de proximitat, però tenim en compte 

l’atur que patim a la nostra ciutat, no ens podem permetre perdre cap lloc de treball. Per això 

votarem a favor. 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta tres coses 

més. La primera, coincidir amb la CUP amb el punt de vista de model comercial, malgrat que 

som conscients que l’Ajuntament té poc a dir en aquest sentit. Segon, al propi estudi de detall 

se’n fa esment del trasllat de la botiga de la Av. del Perú a aquí és un fet i per tant em sumo a 

la petició del company del PP d’intentar que això tingui el menor impacte possible. En tercer 

lloc, l’estudi de detall, hem vist que no dona solució definitiva al problema d’identificar el servei 

de mobilitat respecte al moll de càrrega i descàrrega. Ens agradaria que això tingués solució. 

Per tot plegat ens abstindrem. 

 

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

Habitatge, reconeix al Sr. Martínez el plantejament del problema que genera aquest altre 
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centre prop de la Plaça Itàlia. El que hem procurat en aquest estudi de detall és que el moll 

de càrrega d’aquest  equipament no estigui en façana al carrer sinó al passatge posterior que 

està exclòs del tràfic rodat. Respecte del tema de la Av. Perú, evidentment són decisions 

comercials en les que difícilment podem intervenir sense perjudici que des de l’àmbit de 

promoció, més enllà que es pugui preveure alguna actuació per eixos comercials, es pugui 

tenir en compte. En quant al punt de càrrega de vehicles elèctrics i el pàrquing de bicicletes, 

podem parlar amb ells en el sentit de dir-los-hi que seria interessant que presentessin 

aquestes propostes. No tenim instruments des del servei de llicències de urbanisme, encara, 

per obligar. Sí que podríem, en aquest pacte per la mobilitat, acordar que sigui una proposta 

que pugui estar inclosa i l’Ajuntament de Mataró pugui exigir a totes les superfícies que es 

presentin per poder-se instal·lar a la ciutat que tinguin la previsió de fer un aparcament amb la 

previsió de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Si això és un acord que quedi inclòs dins 

del pacte de mobilitat, tindrem aquesta eina per poder demanar a les activitats que es vulguin 

instaurar a Mataró i obligar a fer-ho. Seurem amb ells perquè ho tinguin en compte. 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), corresponent als membres 
del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), 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: 7,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2) i 
corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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11 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 

D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'ILLA 2 DE L'EIX HERRERA, 

CARRERS HERRERA, FLORIDABLANCA, A. VILADOMAT I J.F. 

PACHECO. 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, el 7 de març de 2016, va aprovar inicialment el Pla de millora 
urbana d’ordenació volumètrica de l’illa 2 de l’Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. 
Viladomat i J.F. Pacheco, redactat pel servei tècnic municipal a iniciativa de Building Center, 
SA, com a propietària dels terrenys que formen l’illa.  
 
La seva finalitat és una ordenació volumètrica que millora la inicialment prevista i que 
comporta el reajustament únicament d’alguns dels paràmetres urbanístics relatius a la 
volumetria sense cap incidència en la distribució del sòl, sostre i aprofitaments assignats pel 
planejament.  
 
Ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOP de 21 
de març de 2016, al diari La Vanguardia de 12 de març de 2016, al tauler d’edictes electrònic i 
a la web municipal.  
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, ni els serveis municipals han 
formulat indicacions.  
 
Ara bé, el servei tècnic municipal, ha considerat convenient efectuar les modificacions 
següents: 
 
a) Suprimir l’actualització, en les illes, de la distribució dels habitatges en règim lliure (3b35) i 

de protecció pública (3b35hpp), d’acord amb el Projecte de reparcel·lació aprovat que va 
adjudicar a la illa 2 només sostre residencial lliure i a la illa 1 situada a ponent el sostre 
d’habitatge de protecció pública, per evitar la interpretació que ho modifica i no és aquesta 
la voluntat del Pla de millora urbana, i arran de l’observació de fiscalització prèvia dels 
tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 
b) Ajustament de les rasants. 
 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 70 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 90 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de l’illa 2 

de l’Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco, redactat pel 



 47 

servei tècnic municipal a iniciativa de Building Center, SA, com a propietària dels terrenys que 
formen l’illa. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un 
document tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 

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

manifesta que tècnicament no te res a dir. Però no podem donar suport perquè no estem 

d’acord en la construcció de més pisos quan el que falta són més equipaments i sobre tot 

educatius. Si no ho tinc mal entès, en aquesta illa segona l’habitatge és lliure, l’habitatge 

protegit i social es situa a l’illa primera. Per tant entenem que una vegada s’aprovi aquest pla 

de millora urbana de l’eix Herrera es començaran a construir tots els habitatges privats, 

deixant per a un futur la construcció d’aquest habitatge públic tan necessari per a la nostre 

ciutat. Al model de ciutat estaria bé barrejar tant l’habitatge públic com el privat, cosa que en 

aquest pla de millora no es dona. 

 
 

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

serà positiu. Però sí que ens agradaria fer una petita reflexió. Ens agradaria que el govern es 

plantegi si és urgent o tan important donar prioritat a construir més vivendes i ens agradaria es 

donés prioritat a la vivenda de protecció oficial que hem vist està prevista en una segona fase, 

i reflexionar que tenim més de 3.000 vivendes buides, si calen construir més vivendes o no. 

Potser ens hauríem de plantejar una reforma en el model de ciutat respecte a la vivenda, és a 

dir, un model més sostenible, especialment per enriquir i potenciar els barris i no impulsar 

moviments demogràfics dins de la ciutat que acaben per degradar i treure la identitat als 

nostres barris. Que aquest fos un debat viu amb diferents agents socials i arquitectes tècnics. 

Dissenyar una ciutat no por ser només un tema econòmic. 
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el seu vot 

favorable. Es manté el planejament del 2011 amb les millores que ha fet referència la Sra. 

Calpe. Sí que és cert que seria millor que la vivenda lliure i la protegida estiguessin barrejades 

però també és cert com deia la Sra. Morón que amb la quantitat de pisos buits que hi ha en el 

mercat potser seria preferible iniciar el procés amb la vivenda lliure. És la nostre opinió.  

 

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

Habitatge, manifesta que de la parcel·la de la qual estem parlant, efectivament el planejament 

només hi preveu habitatge lliure. És una parcel·la que no és municipal, és privada. Penso que 

si hi ha gent que té interès en construir en un solar que fa molt anys que és buit no tinc cap 

instrument tampoc per negar-li la possibilitat de fer-ho, més enllà que es pugui preveure una 

suspensió de llicències per un nou planejament urbanístic, que no és el cas. Tant de bo 

haguessin empreses que volguessin activar la construcció d’habitatge públic, d’aquelles 

parcel·les de les quals són propietàries, En aquest cas es tracta d’un acte molt reglat que és 

el de una llicència a qui té ganes de construir i d’invertir a Mataró. 

 
 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró entén el posicionament 

de la Sra. Calpe i Convergència de que el lliure mercat decideix però nosaltres optem i instem 

al PSC que no els facin costat en aquest estil de fer. L’administració pública sí que té força per 

condicionar i promocionar un tipus diferent de ciutat i d’habitatge. 

 

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

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (2), 
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
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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: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular. 

Abstencions: 1,    corresponent a la regidora no adscrita. 

 

 

 

12  - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL CENTRE DE 

NATACIÓ DE MATARÓ 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“El 19 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar suspendre 
l’aprovació definitiva del Pla especial Centre de Natació Mataró, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós s’incorporés la prescripció de donar compliment 
a les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de 13 d’abril de 2016. 
 
L’informe esmentat, desfavorable, és posterior a l’acord d’aprovació provisional del Ple de 
l’Ajuntament de 5 de novembre de 2015, sol·licitat de nou per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en no haver estat emès en el termini previst de l’article 117 de la 
Llei 22/1988 de Costes, motiu pel qual es va continuar amb la tramitació i el projecte tramès 
no contemplava les seves prescripcions, les quals són:  
 
- Cal grafiar la servitud de trànsit d’acord amb el que estableix l’article 227.4.a) del 

Reglament General de Costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, tenint 
en compte que davant de qualsevol desajustament sempre prevaldran les dades dels 
plànols de delimitació davant de les de planejament. 

 
- En relació a la proposta de donar continuïtat al passeig marítim amb la previsió 

d’estacionament en superfície, tant a la zona de domini públic marítimo-terrestre com 
sobre els terrenys afectats per la servitud de trànsit i protecció, caldrà adequar-se al que 
estableix l’article 27 de la Llei de Costes, relatiu a l’obligatorietat de deixar permanentment 
lliure aquesta zona pel pas públic de vianants i de vehicles de vigilància i salvament. 
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- Cal relocalitzar el pàrking proposat d’acord amb el que estableix l’article 72 del Reglament 
de Costes.  

 
- Cal detallar l’espai lliure de la zona d’esplai localitzada íntegrament a la ribera del mar als 

efectes de poder valorar la seva compatibilitat amb la normativa de costes. 
 
- L’informe és sense perjudici de que resulti de l’apreciació de les causes de reversió que 

preveu la normativa sectorial de costes.  
 
El servei tècnic municipal ha redactat el Text refós d’acord amb les prescripcions i de la 
següent forma: 
 
a) S’elimina l’ordenació de l’entorn de l’edifici del Centre de Natació Mataró i els criteris per la 

seva urbanització, de la part gràfica i escrita, afectada per la legislació de Costes que 
regula les zones del domini marítimo-terrestre i de servitud de trànsit i protecció. 

 
b) Respecte al buit aparegut arran de l'enderroc de l'edifici Antic Club Nàutic es posposa, en 

el Pla d’ordenació del Front Marítim a redactar properament, establir els criteris 
d’urbanització per incorporar aquest buit, organitzar l'espai lliure i, donar continuïtat als 
itineraris i a la funció d’espai de lleure del passeig marítim, que comença en el Parc de 
Marina del Rengle, segueix pel Port i que en aquest tram es veu interromput per arribar 
fins a Sant Simó.  

 
c) El nou àmbit del planejament especial queda delimitat a l’àrea de concessió del Centre de 

Natació i s’obvia tot el que no forma part de l’arquitectura de l’edifici. 
 
d) S’estableixen les regles per fer possible el desenvolupament de les activitats adequades 

en l'edifici, i les condicions d’edificació i d’ús permeses, per dur a terme aquesta renovació 
de l'edifici consistent en la reorganització dels espais existents.   

 
Això comporta deixar sense efectes l’estimació parcial de l’al·legació formulada en exposició 
pública, de Joan Salrach i Ricós, en relació a la supressió de barreres arquitectòniques en 
benefici del col·lectiu amb mobilitat reduïda.  
 
Vist l’informe jurídic; l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme; els articles 27.1 i 33.5 de la Llei 22/1988 de Costes; els articles 72, 227.4.a) del 
Reial Decret 876/2014, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, 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 especial Centre de Natació Mataró, promogut per 
l’Ajuntament, d’acord amb les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 19 d’abril de 2016, arran de l’informe de la Direcció General de 
Sostenibilitat de la Costa i el Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de 13 
d’abril de 2016. 
 
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 
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del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport 
informàtic. 
 
Tercer.- Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 
 
 

 

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

que votaran a favor. Celebrem que les instàncies supra-municipals hagin posat ordre en la 

planificació d’aquest sector i bàsicament allò que afecta al pàrquing i a la mobilitat d’una zona 

que és de domini públic i que la nostra aposta hauria de ser prioritzar l’accés amb transport 

públic. Des de la CUP, al mes de novembre ja ho varem qüestionar i ara es confirma que no 

anàvem tan desencaminats. 

 

 

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que també ho van 

qüestionar a la comissió informativa en el seu moment. Votarem favorablement perquè les 

millores són importants i positives. Agraïm que el ministeri de Foment ens hagi donat la raó 

per que pensem que hem de replantejar-nos tot el front marítim amb la serietat i fer un estudi 

profund perquè en definitiva és un regal de la natura i un valor enriquidor per la nostra ciutat. 

D’això sí que podem fer promoció Sr. Fernández. 

 

 

 

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

Ciudadanía, diu que votarà a favor. Estem d’acord amb la modificació del centre de natació a 

Mataró. Puntualitzar que nosaltres varem votar en contra de l’aprovació del Pla anterior 

perquè consideràvem que no donava resposta a la necessitat d’aparcament que hi ha al front 

marítim. La nostra postura és radicalment oposada a la dels companys que estan al meu 

costat en el sentit que no és el mateix viure al centre o a prop de les platges que les persones 

que viuen en altres barris, que per accedir a la platja necessiten un tipus de mobilitat diferent. 

La mobilitat que ens plantegem no té el confort ni les característiques que pot tenir per a una 

família amb fills el transport públic. Jo defenso el dret dels nostres veïns de la Llantia, 

Cerdanyola nord, Rocafonda d’accedir amb cotxe a la platja de Mataró.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran 

favorablement. No només perquè pensem que el projecte és bo i una bona iniciativa, sinó 

també perquè la regidora ha insistit en la necessitat de prendre mesures actives de regular 

tota la part del club nàutic pel que fa a l’aparcament, encara que ha hagut certa polèmica 

estem bàsicament tots d’acord. Tenim una pregunta en aquest sentit que són àrees 

conflictives que cal recuperar com a Passeig Marítim i posar ordre des del punt de vista 

d’aparcament, malgrat és una àrea en la qual l’Ajuntament no hi té jurisdicció, però de totes 

maneres s’ha d’actuar en la major brevetat. 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Victor Manuel Paramés, regidor del grup 

municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. 

 

 

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

que s’ha de posar ordre amb una certa celeritat. A Mataró és dona la complexitat i la paradoxa 

que a una banda del passeig marítim s’ha de pagar i en primera línia de platja no es paga per 

aparcar, cosa que no passa en cap altre ciutat turística. Hem de millorar el nostre front marítim 

que potser sigui el potencial més gran que té aquesta ciutat per promocionar-se i per generar 

activitat econòmica i promoció. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 

 
13  - APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I 

ADMINISTRATIVES PARTICULAR QUE HAN DE REGIR LA 

CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DE DOS 

GUINGUETES A LA PLAÇA SANTA ANNA, I SOTMETRE-LA A 

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

Habitatge, presenta la proposta següent: 

 
“Fets 
 
Vist l’expedient que ha de regir la concessió demanial de l’ús privatiu de dos guinguetes, 
propietat de l’Ajuntament de Mataró,  situades a la plaça Santa Anna, en concret: 
 
A la plaça Sant Anna hi ha tres guinguetes, que es situen sota la pèrgola de la plaça. D’elles, 
hi ha dues de major dimensió, que estan agrupades per la part de darrera, i una tercera de 
menor dimensió. Es tracta en aquest expedient de portar a terme la licitació pública de les 
dues de major dimensió atenent que el termini de la concessió administrativa finalitza el dia 
22.09.2016.  
 
Aquestes dues guinguetes de la plaça Santa Anna es regeixen per una concessió 
administrativa, en què la data d’adjudicació va ser pel Ple municipal de data 22.09.1994, amb 
un vigència de 22 anys (inclosa la pròrroga). 
 
Les guinguetes es destinen, una a la venda de diaris i revistes, i l’altra a la venda de flors. 
 
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals respecte de les condicions de les tres 
guinguetes. 
 
Atès l'informe jurídic emès per la Cap del Servei de Llicències d’Activitats sobre el 
procediment que ha de seguir per a l'adjudicació mitjançant concurs públic de les concessions 
demaniales de les tres guinguetes i l’informe emès sobre l’aspecte econòmioc i atès l’informe  
emès pel Servei d’Ingressos al respecte. 
 
Vist els informes precedents, l’art.66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya disposa que: “El projecte i el plec de 
clàusules administratives, els aprova el ple de la corporació amb l’informe previ del secretari i 
de l’interventor, i s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis i en el BO de la província per 
un termini de 30 dies com a mínim, en el qual es poden formular reclamacions i al· legacions”, 
i en l’apartat 2n: “En el mateix acord s’ha d’aprovar la convocatòria del concurs, si bé l’anuci 
de licitació d’ha d’ajornar fins que hagi transcorregut el termini d’informació pública sense 
reclamacions o al·legacions.”  
 
Vist la disposició addicional 2n del TRLCSP, referent a les normes específiques de 
contractació de les entitats locals que diu:”… Aixi mateix correspon als Alcaldes i als 
Presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres millons d’euros…..”. 
 
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents  
 
ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar el plec de clausules administratives particulars i el plec de clausules 
tècniques que han de regir la concessió demanail de l’ús privatiu de dues guinguetes situades 
a la plaça Santa Anna pel sistema de concurs. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis i en el BO de la província per un termini de 

30 dies com a mínim, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el qual es poden formular 
reclamacions i al·legacions . 
 
TERCER.-Transcorregut 30 dies d’exposició al públic sense que hagin estat presentades 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament i es podrà procedir a inserir l’anunci de 
licitació. 
 
QUART.- Posterior a l’anunci de licitació, es convocarà la licitació per a l’adjudicació de les 

autoritzacions a què fa referència aquest acord, als efectes d’obrir un termini de quinze dies 
naturals per a la presentació de propostes, a comptar a partir de l’endemà de la data de 
publicació en el BOP de l’anunci de licitació.” 
 
 
 
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

agraeix a la regidora i a la resta de grups que han acceptat la nostra proposta. I agrair també 

que inclogués una clàusula de no subcontractació en el concurs a proposta del meu company 

Jose Manuel López i finalment, recordar-li el compromís que ha adquirit de desmuntar la 

guingueta que hi ha actualment a la Plaça Espanya que no dona una imatge apropiada. 
 
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el vot favorable. 

Volem fer un parell de comentaris. Primer, alegrar-nos que s’hagi tret la guingueta del parc 

central. No només per la petició del PP que també subscric, sinó també per la necessitat que 

tenim que l’Ajuntament pensi i proposi de manera activa quin és l’ús que considera necessari 

en aquell indret i que es busqui un ús en aquest sentit. En segon lloc, amb tot el respecte, 

imagino que quan hi ha concessions d’aquesta mena, l’Ajuntament busca alguna cosa més 

que el benefici però em sorprèn i segurament hauríem de pensar-hi que les ordenances fiscals 

ja han passat i això no va ser objecte de les observacions de gairebé ningú que si fem el 

transport mensual del que paguen aquestes dues guinguetes a la plaça Santa Ana estem al 

voltant de 75€ mensuals, naturalment l’Ajuntament no es farà d’or però no sé si això és bo per 

la competència amb altres empreses del mateix sector. M’agradaria que penséssim en allò. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

Servei d’Espais Públics 
 
14  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE 17-5-2016 RELATIU AL PLA DE MANTENIMENT 

D’ESCULTURES. 

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

presenta la proposta següent: 
 
“En compliment de l’acció del PAM 2014 en la que es requeria: “Elaborar un inventari i un Pla 
de Manteniment de les escultures situades a l’espai públic de la ciutat”, relacionades amb una 
proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, des del servei 
d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge es va procedir a la realització d’un inventari de totes les 
escultures. 
 
Un cop ralitzat el treball de camp i redactat el corresponent document, aquest va ser presentat 
a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials en data 10 de març de 2015 i, 
posteriorment,  el dia 24 de març, al Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 
 
Aquest document, que conté l’inventari de totes les escultures de Mataró, es va traslladar en 
data 15 d’abril de 2015 al servei d’Espais Públics per tal que es confeccionar el corresponent 
Pla de Manteniment. 
 
Els serveis tècnics del sevei d’Espais Públics han redactat el document que inclou la proposta 
de manteniment de totes les escultures inventariades, així com les fitxes descriptives dels 
materials que composen cada escultura i la periodificació de les actuacions a realitzar durant 
un període de 16 anys. 
 
L’import total del manteniment de totes les escultures durant els 16 anys previstos és de 
148.052,76€, IVA inclòs, amb la periodificació seguent: 
 
 

- Any 2016: 7.397,37 - Any 2022: 8.539,13 - Any 2028:   9.021,18 
- Any 2017: 7.791,27 - Any 2023: 7.685,61 - Any 2029:   6.820,52 
- Any 2018: 8.327,70 - Any 2024: 7.346,91 - Any 2030: 27.128,67 
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- Any 2019: 7.685,61 - Any 2025: 7.791,27 - Any 2031:   7.685,61 
- Any 2020: 9.021,18 - Any 2026: 8.327,70  
- Any 2021: 9.797,42 - Any 2027: 7.685,61  

 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció del següent, ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el “Pla de Manteniment de les Escultures de l’espai públic de Mataró”, 

redactat pels serveis tècnics del sevei d’Espais Públics en base l’inventari elaborat pel servei 
d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge per un període de 16 anys. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de la presa del present l’acord. 
 
Tercer.- Comunicar l’anterior acord al servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge i al servei de 

Gestió Econòmica.” 
 

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

iniciativa molt bona, extraordinària, que a la llarga, després d ’haver fer un inventari per 

persones que sabem  serà un estalvi important per la ciutat 

 

 
Servei d’Equipaments Municipals 

 
15  -  APROVAR L’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI “EL 

CAFÈ NOU”. 

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

la proposta següent: 

 
“En data 14 de març de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER 
Catalunya  2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria per presentar sol.licituds. 
 
L’eix 6, i concretament l’Objectiu Específic 6.3.1, contempla el cofinançament de projectes 
enfocats a protegir i fomentar el protecció del patrimoni cultural.  
 
La taxa de cofinançament dels ajuts del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, 
eixos 4 i 6, és del 50% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de ser incorporats a 
aquest Programa. 
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L’Ajuntament de Mataró ha decidit prendre part en aquesta convocatòria i i ha seleccionat 
l’actuació anomenada “Avantprojecte de reforma de l’edifici “El Cafè Nou”, com actuació 
municipal a presentar en aquesta convocatòria de cofinançament. 
 
Aquesta actuació comprèn l’adequació de l’antic edifici “El Cafè Nou”, que forma part del 
patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró, per a ser utilitzat com a equipament 
públic per tal que esdevingui punt de trobada de la cultura de la ciutat.  
 
L’immoble de “El Cafè Nou”, situat a la Riera núm. 119, està qualificat com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL), denominació que en protegeix la façana i les volumetries orig inals.  
 
Amb aquest projecte l’edifici esdevé un a nucli cultural que respon a la voluntat de convertir-lo 
en un motor de la creació i difusió cultural de la ciutat i, així mateix, s’aconsegueix la 
recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, l’ampliació i millora de l’oferta turística 
cultural i el foment de la conservació del patrimoni del nucli antic. 
 
El pressupost d’execució de la reahabilitació de l’edifici “El Café Nou” és de 2.000.000€, IVA 
inclòs. 
 
D’acord amb l’article 21 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, el contingut de 
l’Avantprojecte serà suficient per tal que dels documents que l’integren se’n puguin conèixer 
les característiques de l’actuació, com és el cas.  
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa, proposa al 
PLE MUNICIPAL  l'adopció del següent ACORD 
 
 
Primer. Aprovar l’avantprojecte de reforma de l’edifici “El Cafè Nou”, redactat pel l’equip tècnic 
del servei d’Equipaments Municipals dins l’actuació recollida en l’eix 6 del PO FEDER 
Catalunya  2014-2020, que contempla el cofinançament de projectes enfocats a protegir i 
fomentar el protecció del patrimoni cultural i que comprèn l’adequació de l’antic edifici “El Cafè 
Nou”, per a ser utilitzat com a equipament públic, per un cost de 2.000.000€, IVA inclòs. 
 
Segon. Comunicar l’anterior acord a la Direcció de Cultura, al servei d’Urbanisme, Patrimoni i 
Habitatge i al servei de Gestió Econòmica.” 
 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que li ha semblat sentir una altra vegada al Sr. 

Fernández parlar d’usos. Li vull recordar que hem coincidir pràcticament tots, tenim un pla 

estratègic de cultura que volem abordar amb el màxim de consens possible entre totes les 

forces polítiques i quan tinguem el marc conceptual de quina és la cultura que volem per la 

ciutat, encabim les coses en el lloc que pertoquen i per tant ja veurem si en allà pertoca el que 

vostè ha dit o pertoquen unes altres coses. Vull recordar que al primer esborrany que es va 
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portar del conveni van desaparèixer uns paràgrafs a petició de la Unió de Cooperadors per 

evitar que no encotillem ja aquell espai. En aquell espai és un eix que hauria d’entrar, tot allò 

que és públic, dins un concepte que encara hem de definir i llavors mirarem de posar les 

coses que millor càpiguen en allà però mentrestant no faci càbales 

 

 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que no 

votaran favorablement. No neguem que pugui ser un projecte interessant, tenint en compte la 

ubicació de l’edifici, però des del nostre punt de vista avui dia no creiem que faci falta un altre 

equipament municipal cultural. Ara per ara, hi ha unes altres prioritats que tenen més urgència 

que no pas un equipament cultural. Pensem que tenim equipaments que s’haurien d’explotar 

molt més i no es fa. Una cosa que ens preocupa és quin paper juga aquí la Casa de la Cultura 

Popular, perquè serà un altre equipament cultural. És cert que ens acollim als fons FEDER 

però després, ¿qui mantindrà aquest equipament? Suposo que el manteniment anirà a càrrec 

del nostre consistori. Hem votat favorablement a l’altre punt de l’ordre del dia perquè som 

partidaris i entenem que s’ha de fer un manteniment de l’edifici per conservar el patrimoni de 

la nostra ciutat i principalment per evitar que caigui aquest edifici. Per tot això no li donarem 

suport a aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 

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

plantejar qualsevol actuació que vagi encaminada a recuperar el patrimoni arquitectònic és un 

valor en si mateix positiu. Per tant li donarem suport. Ens ha sobtat la intervenció del Regidor 

Sr. Quim Fernández, comparteixo la crítica que ha fet el company d’Iniciativa. Justament en l’ 

addenda del conveni que hem votat anteriorment es va excloure per petició expressa de la 

Unió de Cooperadors la concreció dels usos d’aquest equipament. Hi ha una altra qüestió que 

m’agradaria plantejar i és que esperem el compromís ferm d’aquest govern perquè aquest 

projecte tiri endavant, el projecte arquitectònic de recuperar l’edifici “Café Nou”. Es pretén 

recórrer als fons FEDER per cobrir el 50% dels 2.000.000 euros que costarà arranjar aquest 

edifici. Per tant, comptem que ens gastarem 1.000.000 euros, però hem de tenir en compte 

que pot passar que només se’ns doni una part del finançament previst, potser ens quedem en 

un 25%. Si passes això, si els fons FEDER cobrissin una quantitat inferior a la prevista pel 

Ajuntament. Des del grup municipal de la CUP esprem no es facin enrere.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que li ha sobtat que un punt de l’Àrea de l’Espai Públic no ho expliqui la regidora 

responsable del tema. Va haver una sèrie d’observacions per assegurar la construcció i l’espai 

en quan a pensar i dissenyar que fem allà. Va ser un debat que varem tenir en una comissió 

informativa precisament de l’Espai Públic, on no se’ns va aclarir el tema de la gestió del 

FEDER i es va assegurar que seria al 50%, hi ha més companys que estaven davant quan es 

va preguntar. M’ha sorprès que tornem una altra vegada als usos. Havíem quedat que primer 

s’arreglés i es fes un espai ocupable i a partir d’aquí generem usos per no entrar en la 

discussió si ha de ser un equipament més cultural o més de promoció de ciutat o més de 

promoció econòmica, o quin us li donàvem. A més, com ha dit el Sr. Martínez, tenim el llibre 

blanc de la cultura per veure si realment és necessari . Per últim, només em queda demanar-li 

a vostè Sr. Alcalde, projectes d’aquest tipus que són transversals i als quals té a veure varies 

regidories delegades, en aquest cas, urbanisme, gestió de l’espai públic, cultura, promoció de 

ciutat, etc., jo li demanaria per la salut mental de molts portaveus que gràcies a la diversitat 

d’aquest Ple, som de grups reduïts i per tant assistim a la majoria de comissions informatives, 

que aquests temes es tractessin en un únic fòrum.  

 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que es planteja el 

mateix que els nostres companys. Si realment en aquet moment, en aquest context econòmic 

que estem patint, és factible el plantejar aquest projecte. A més el FEDER no és segur, no ens 

assegura ningú que ens cobreixi el 50% com se’ns va dir a la comissió informativa, recordar 

també que quan vam fer els pressupostos només es van dedicar a vivenda 150.000 euros. 

Penso que em dona l’opció de plantejar que els propers pressupostos, si podem pensar en 

afegir 1.000.000 més, replantejar-nos el tema de la vivenda i la vivenda de protecció, les 

necessitats habitacionals i potser això de Cafe Nou ho podríem fer una mica més endavant.  

 

 

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

Ciudadanía, vol felicitar a l’equip de govern perquè ha mogut aquest tema. Portàvem molts 

anys amb una zona tancada on només hi havia rates. El fet que s’hagi buscat un acord jurídic 

amb les parts i ara hagi aquest projecte, crec que és un element per felicitar que es faci 

alguna cosa. És un canvi positiu i votarem a favor. Mataró és mereix que aquella zona es 

dignifiqui i sigui una zona que es pugui gaudir, tenint en compte que està al nucli central.  Les 
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crítiques potser tinguin algun punt de raó però el fet que es podria haver estudiat millor els 

usos, però fet d’entrar als FEDER és un avanç i crec que s’ha de recolzar al govern en aquest 

treball que està fent per dinamitzar aquesta part de la ciutat.  

 

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

tema dels usos, no insistiré en aquest tema perquè ja ha sortit. En quant al procés al que ha 

fet referència el Sr. López, i en honor a la veritat, s’ha de dir que el Sr. Fernández ja ha 

reconegut i ens ha comentat, que aquest procés era manifestament millorable des del punt de 

vista de número de reunions i presentacions. Finalment, una cosa per nosaltres important. No 

sabem on està el límit, si el projecte tirarà endavant o no, quin percentatge s’han fixat vostès 

com a límit perquè la decisió sigui si o no, però en tot cas, per nosaltres era important i va ser 

una de les al·legacions en els pressupostos que s’afrontés com inversió de mandat la Plaça 

Gran i entorns i el que desitjaríem és una garantia o un compromís de que aquesta inversió 

passi el que passi, es mantindrà.  

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

Sr. Ferrando la seva felicitació. Li agraeixo a la Sra. Lora el seu vot afirmatiu a la addenda 

però per fer manteniment no calia, ens podríem haver quedat amb el conveni que teníem. 

Sr.López, ja vaig reconèixer que l’ordre no havia estat adequat. Només en l’ordre, passa en 

tots els projectes que s’hagin de fer varies comissions informatives. Primer s’havia d’explicar 

el projecte en global i després l’ordre. En un projecte com aquest, d’un import com aquest i 

una oportunitat com aquesta per la ciutat de poder tenir una subvenció important, a mi no 

m’ha sabut greu i les altres vegades que s’ha repetit ha estat en òrgans de participació 

ciutadana, que també és bo que el consell de cultura ho conegui, el consell del centre ho 

conegui i el de patrimoni a més a més informi favorablement. Demà al matí tornarem a 

explicar-ho en una altra comissió informativa. Aquí qui lidera i li he de donar les gràcies per la 

seva bona feina a la cap de l’àrea del servei a les persones, el que passa que l’avantprojecte 

en aquest cas ho fa equipaments municipals i tenen una altre comissió informativa. Demà 

espero que tots podem informar positivament el que és pròpiament la sol·licitud, que no ho 

podem fer fins demà perquè és necessari que hi hagi l’ addenda aquesta que hem aprovat fa 

una estona i l’avantprojecte, que també és necessari que sigui i espero tenir el recolzament 
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suficient de vostès. Ho explico jo perquè es tot un projecte global. El pla d’usos. Resulta que 

perquè els arquitectes dibuixin els hi hem d’explicar alguna cosa. un pla d’usos ha de 

preveure quines instal·lacions hi hauran, les entrades i sortides d’evacuació i si d’entrada no 

expliquem una mica que volem fer, els arquitectes no sabrien per on començar. Això s’ha dit 

en trobades bilaterals o en les pròpies comissions. Això està obert. Necessitem, si volem de 

debò que vinguin diners a la ciutat per tirar endavant un projecte, dir que volem fer. Ara bé, 

això no s’acaba aquí ara ni el dia 15 que acaba el termini de presentació i la Generalitat 

trigarà 6 mesos en respondre, per tant podem continuar parlant aquest mig any. Això també 

ho varem explicar a la unió de Cooperadors. 
 
 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

opina que als portaveus no ens molesta que ens expliquin les coses, el que molesta és que 

manqui un cert mètode de treball. No ho he dit abans i li demano perdó. El mateix dia que 

se’ns van generar els dubtes que ha expressat també la Sra. Lora, vostè mateix ens va trucar i 

ens ho va explicar, perfecte, moltes gràcies. Votarem que sí. Ara bé, jo els hi demano que 

entenguin que hi ha mètodes de treball que s’han de millorar. Hi ha coses que no s’estan fent 

bé i en algun lloc ho hem de dir perquè la gent ho sàpiga. El mètode de treball la coordinació 

és francament millorable i entenc que no ho comparteixi. Votarem a favor perquè ens ho ha 

explicat i ho vam entendre perfectament. Demà al matí també probablement votarem a favor. 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que després d’aquests moments de debat i 

també per la interpel·lació del Sr. López, dir-li que reflexionarem sobre si és possible agrupar 

segons quins projectes per estalviar que no s’hagin de tractar tantes vegades. Buscarem que 

això sigui així com vostè ha demanat. Passem a votar. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 
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corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 1,    corresponent als membres del grup municipal de Plataforma 

per Catalunya.    

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció d’Ensenyament 
 
16  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE MATARÓ. 

 
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, presenta la proposta 

següent: 

 
“Relació de fets 
 
L’any 2011  l’Ajuntament de Mataró va crear el Consell de la Formació Professional de 
Mataró, com a òrgan de cooperació estable i permanent entre els sistemes educatiu, productiu 
i amb la participació les Administracions implicades i de diferents agents socials. 
 
Així mateix es va aprovar un reglament que establia les funcions, la composició, l’estructura i 
el funcionament d’aquest òrgan. 
 
Vist l’informe tècnic de la cap de la Secció de Programes Educatius de data 25 de febrer de 
2016 sobre les modificacions que cal aprovar. 
 
Per decret 2516/2016, de 5 d’abril del Regidor delegat d’Educació i Treball s’ha aprovat 
l’avantprojecte de modificació del Reglament del Consell de la Formació Professional de 
Mataró. Aquest decret s’ha notificat a tots els grups municipals, d’acord amb l’article 73.10 del 
ROM, perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes en el termini de 15 dies. 
 
Transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions. 
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Fonaments jurídics 
 
Els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableixen el procediment que s’ha de portar a 
terme per la modificació d’una reglament municipal. Correspon al Ple la modificació del 
Reglament del Consell de la Formació Professional de Mataró. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució 
següent: 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell de la Formació 
Professional de Mataró pel que fa als apartats següents:  
 
 
1. Modificació del Preàmbul: 
 
S’introdueixen els següents paràgrafs: 

 
“En el marc més proper, el Consell Català de la Formació Professional, presentava al 
març de 2013 el III Pla General de Formació Professional a Catalunya – 2013 -2016. El 
III Pla té com a missió contribuir a la implementació d’un model de formació, qualificació 
i orientació professional a Catalunya, que impulsi la competitivitat de les empreses, 
millorant la competència professional de les persones i alhora la seva capacitació i 
ocupabilitat. 
De l’anàlisi d’aquest diagnòstic el Pla es planteja uns reptes de futur a tenir en compte, 
entre els que sobresurten: 

 Qualificar els tècnics i professionals per afavorir el canvi de model productiu 
 Regular els centres integrats de formació professional 
 Desenvolupar un sistema integrat d’informació i orientació professional 
 Millorar la coordinació entre els agents del conjunt del sistema 
 Augmentar el rendiment dels programes formatius, reduint l’índex 

d’abandonament tant a l’ESO com a la formació professional. 
 
Malgrat les mesures per prevenir l’abandonament, les taxes d’abandonament escolar 
prematur (que tot i un lleuger descens, continuen essent altes), l’alt percentatge de 
població adulta amb nivells de formació escassos i el baix percentatge de persones 
adultes que participen de la formació permanent (un 8,5% respecte de l’objectiu europeu 
de referència pel 2020 del 15%), és bo reconèixer la importància del paper que estan 
portant a terme les escoles i els serveis educatius per a joves i adults que treballen 
activament al territori. Les escoles de persones adultes aporten valor a nivell local i 
generen oportunitats per a les persones. No obstant això, també sabem que la 
fragmentació de les actuacions pot acabar restant capacitat de resposta a les accions de 
cada municipi. És per aquest motiu que es proposa coordinar centres i serveis de 
manera que es posi en relació les diferents estratègies que permeten a les persones 
formar-se de manera permanent, contribuint així a millorar les seves condicions 
educatives per transitar amb més oportunitats al llarg de la vida.” 
(...) 
“Al febrer de 2016, i per millorar la funcionalitat del Consell, es proposa una revisió del 
Reglament. Es persegueix que el Consell tingui funcions bàsicament participatives i 
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actives en la difusió i coordinació de la FP local. Es vol que en formin part no només els 
agents lligats a la FP en sentit estricte sinó tota la formació adreçada a les persones 
adultes, pel que el Consell s’hauria de denominar “Consell de la Formació Professional 
de Mataró”.” 

 
S’elimina els següent paràgraf: 

“D’aquest diagnòstic en sobresurten alguns dels temes que el Pla recomana de tenir en 
compte: 
 

 El desenvolupament d’instruments, criteris i mitjans per a una millor planificació i 
avaluació de la Formació Professional en els seus tres subsistemes actuals, que 
passaria per una major integració entre ells en una perspectiva de formació al llarg 
de la vida. 

 Una actualització i reconceptualització de l’oferta formativa i en els centres de 
formació. 

 La clarificació dels agents socials, econòmics i locals en els centres de formació. 
 Una major implicació de les empreses en la configuració de l’oferta formativa i en 

els centres de formació.” 
 

 
2. Modificació de l’article 1r: 
 
 

“1. El Consell de la Formació Professional de Mataró és un òrgan consultiu i de 
participació social, creat de conformitat amb el que preveu el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.” 

 
 
3. Modificació de l’article 2n: 
 
 

“1. Són competències del Consell de la Formació Professional de Mataró: 
 
 Esdevenir un espai de reflexió, coordinació i negociació de l’oferta formativa de la 
ciutat. 
 Realitzar propostes per tal de coordinar l’oferta formativa (inicial ,ocupacional i 
contínua i d’adults) en relació a les necessitats formatives i a les dinàmiques sectorials 
detectades, per adequar-la a les necessitats de les empreses i les persones. 
 Promoure la corresponsabilitat en la planificació de l’oferta formativa al conjunt 
d’actors involucrats. 

 Realitzar dictàmens i recomanacions per tal de millorar la coordinació i la coherència 
de l’oferta formativa de la ciutat.  

 Vetllar per  l’existència d’oferta formativa per a diferents col·lectius, sobretot els 
d’especials dificultats d’inserció al mercat de treball 

 Realitzar dictàmens i recomanacions per tal de millorar la coordinació i la coherència 
de l’oferta formativa de la ciutat. 

 Dissenyar i consensuar itineraris formatius de ciutat i realitzar propostes per a fer-los 
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realitat. 

 Impulsar projectes de transició escola – treball. 

 Promoure la col·laboració entre les empreses i els centres de formació de la ciutat 
mitjançant la formació dual, els programes de pràctiques i el desenvolupament 
d’accions formatives. 

 Elevar les propostes i els dictàmens als òrgans competents en matèria de formació 
professional en totes les seves vessants. 

 Difondre i promocionar la oferta de la FP i adults de la ciutat 

 Encarregar la realització d’estudis de necessitats formatives i dinàmiques sectorials, 
amb vocació prospectiva, al territori. 

 Dissenyar i fer campanyes de difusió de tota l’oferta formativa de ciutat. 

 Vetllar i promoure la incorporació de col·lectius desafavorits al sistema ordinari de 
formació. 

 Fer el seguiment de l’aplicació a la ciutat de Mataró del mapa escolar de formació 
professional (específica, ocupacional i contínua). 

 Mantenir contactes directes amb les comissions permanents dels altres Consells de 
la FP existents a Catalunya.” 

 
 
4. Modificació de l’article 3r: 
 
 

“Són òrgans del Consell de la Formació Professional: 
 

 La Presidència 
 El Plenari. 
 Comissions temàtiques” 

 
 
5. Modificació de l’article 4t: 
 
 

“El Consell es dotarà d’una Secretaria Tècnica que donarà suport, impuls i coordinació 
als seus òrgans. Així mateix, exercirà les funcions de secretaria del Plenari, assistint a 
les sessions amb veu però sense vot, i aixecant les corresponents actes.” 

 
 
6. S’elimina l’antic article 5è. 
 
 
7. Modificació del nou article 5è: 
 
 

1. “La Presidència correspondrà a l’alcalde/alcaldessa o regidor  en qui delegui. 
 
2. La Presidència ostentarà la màxima representació de l’Ajuntament al Consell la 
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Taula. Li correspon convocar i presidir totes les sessions del Plenari, i utilitzar el vot de 
qualitat en cas d’empat. A més, exercirà totes les atribucions que el Plenari li delegui. 
 
3. El president podrà nomenar un vicepresident, entre els membres del Consell.” 

 
 
8. S’elimina l’antic article 7è. 
 
 
 
 
9. Modificació del nou article 8è: 
 
 

“El Plenari del Consell està integrat pels següents membres: 
 

• El/la president/a del Consell. 

• Els/les directors/es dels centres de formació professional reglada, tant públics 
com concertats. 

• Un/a representant de cada centre o entitat de formació de persones adultes. 

• Un representant del CFP Tres Roques 

• Un/a representant de cada centre o entitat de formació ocupacional i contínua. 

• Un representant de les escoles universitàries de Mataró. 

• El/la director/a d’Ensenyament  

• El/la cap de servei  de Ocupació. 

• Un/a tècnic/a d’Educació un/a tècnic/a d’Ocupació. 

• El/la cap de secció  tècnic/a de joventut. 

• Un/a representant del Tecnocampus Mataró Maresme (TCMM). 

• Un/a representant del departament de la Generalitat que tingui competències en 
matèria d’educació. 

• Un/a representant de l’àrea de la Diputació de Barcelona que tingui 
competències en matèria d’educació. 

• Un/a representant del Consell Comarcal del Maresme (CC del Maresme) que 
tingui competències en matèria de formació. 

• Un/a representant de cadascun dels agents socioeconòmics: sindicats amb major 
representativitat, Gremis i associacions empresarials i Cambra de Comerç. 

• Un/a representant de cadascun dels grups municipals amb representació al 
Consistori. 

• El/la secretari/a tècnic/a o persona que el/la substitueixi, amb veu però sense 
vot.” 
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10. Modificació del nou article 9è: 
 
 

1. “El Plenari es reunirà, amb caràcter ordinari, tres  vegades a l’any, i amb caràcter 
extraordinari, sempre que sigui convocat per la Presidència o ho sol·liciti un terç, com a 
mínim, del nombre dels seus membres. 
 
2. El Plenari es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència, 
com a mínim, de la meitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria, que 
se celebrarà quinze minuts després, amb l’assistència com a mínim d’un terç dels seus 
membres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió. Cal igualment 
l’assistència de les persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o 
qui, en cada cas, les substitueixi. 
 
3. Les sessions plenàries es convocaran per correu electrònic adjuntant l’ordre del 
dia i acta de la sessió anterior, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació, excepte 
les extraordinàries que siguin de caràcter urgent. La documentació íntegra dels 
assumptes inclosos a l’ordre del dia, que haurà de servir de base del debat i, en el seu 
cas, de la votació, haurà d’estar a disposició dels vocals des del mateix dia de la 
convocatòria, a la Secretaria Tècnica del Consell. 
 
4. Les votacions es realitzaran a mà alçada, excepte quan el propi Plenari acordi, per 

un cas concret, la votació nominal. 
 
5. L’adopció d’acords serà per majoria simple dels presents a la sessió vàlidament 
constituïda. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius dels assistents són més 
que els negatius. En cas d’empat, es procedirà a efectuar una nova votació i, en cas de 
mantenir-se, la Presidència podrà aplicar el vot de qualitat. 
 
6. A les sessions del Plenari hi assistiran, amb veu i sense vot, el personal tècnic que 
la Presidència consideri oportú per informar sobre els temes posat a debat a la sessió.” 

 
 
10. Modificació del nou article 10è: 
 

1. “El Plenari un cop identificats els temes a treballar, farà propostes de creació de 
Comissions Temàtiques per aprofundir en temes concrets.  
 
2. Formaran part d’aquestes comissions, membres del Consell directament 
interessats en el tema i altres persones que tot i no ser-ne membres tinguin un paper 
rellevant en la temàtica a tractar.  
 
3. D’acord amb els objectius del Consell, podrien crear-se Comissions en els 
següents àmbits: 
 

• Comissió executiva 
• Planificació del mapa de la FP 
• Difusió de l’oferta formativa 
• Coordinació de l’oferta formativa d’adults 
• Transició escola-treball 
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• Formació ocupacional 
• Orientació 
• Promoció de la Formació Dual 
• Promoció de la Mobilitat Internacional 
• Pràctiques a les empreses 
• Qualsevol altre que el Plenari acordi” 

 
 
 
11. Eliminar els articles 12è, 13è, 14è i 15è. 
 
 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per tal que s’hi 
puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació si transcorregut aquest període no 
s’han presentat reclamacions ni suggeriments.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOBRE EL PLA INICIAL 

D’ORDENACIÓ DE LA CARRETERA DE CIRERA. 

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

resolució següent: 
 
“El passat 5 de maig la regidora Delegada d’urbanisme, patrimoni i habitatge en el decurs del 
ple va decidir retirar aquest punt per no tenir consens del consistori. 
 
Aquest punt ha aixecat molta preocupació i incertesa en el nostre Grup Municipal pel motius 
que es detallen a continuació: 
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1. En el pla inicial se’ns explica la futura previsió de construir un hotel. Al demanar informació 
més detallada en quant als motius o criteris per dur a terme aquesta construcció, la resposta 
és divagant i poc clara. Al estudiar l’expedient, ens trobem projectat un hotel de 200 
habitacions. Volem creure que aquest projecte està basat en una demanda, previsió o sota 
algun criteri tècnic. Tenim la sensació de manca de fluïdesa i transparència amb la informació 
que se’ns proporciona. 
 
2. Al fer un repàs del programa participatiu del pla inicial d’ordenació de la Carretera de Cirera, 
en la CIM ens informen que ha estat un procés molt participat. A l’hora de mirar els 
expedients, descobrim un programa de participació compost de tres fulles amb afectats 
urbanístics i immobiliàries. Sorprèn no trobar cap associació de veïns, moviments veïnals o 
d’altres. 
 
3. A la mateixa CIM també se’ns parla de la futura construcció d’espais destinats als sectors 
terciaris i a l’industria sanitària davant de l’hospital. La nostra preocupació creix quant en cap 
moment se’ns parla de cap previsió davant les necessitats que ja té aquest hospital de 
Mataró, és a dir, no està previst cap espai dins d’aquesta construcció per assolir les 
deficiències que patim els Mataronins i les Mataronines. 
 
En l’estudi de l’expedient descobrim un centre de dia programat, sense conèixer si la gestió 
serà pública o privada, detall molt important pel nostre Grup i la defensa de la sanitat pública. 
 
4. Hem trobat a faltar en aquest plantejament urbanístic, un estudi de mobilitat, tenint en 
compte que nou línies d’autobusos transiten per aquest territori de vital importància per la 
nostra ciutat. 
 
5. L’altre procés urbanístic es vol dedicar a zona esportiva. Veiem positiva aquesta aposta i 
promoció de la ciutat, però ens torna a preocupar el tipus de gestió. 
 
 
Atès a tot l’exposat, mostrem a aquest ple la nostra preocupació amb la proposta de resolució 
i sol·licitem els següents punts: 
 
1. Sol·licitem al govern l’explicació Tècnica i els criteris sota els que s’ha decidit construir 
l’hotel de 200 habitacions. 
 
2. Instem al govern a germanitzar la sanitat pública en els terrenys davant de l’Hospital de 
Mataró, a garantir la gestió pública del futur centre de dia i altres necessitats que tinguin en 
compte l’envelliment de la població i el creixement de la ciutat, a més d’assolir les mancances 
actuals. Tot això acompanyat d’un bon estudi de necessitats i estadístiques de població en 
Mataró a curt, mig i llarg termini. 
 
3. Instar al govern a realitzar un estudi de mobilitat que inclogui el transport públic i un espai 
on poder realitzar les parades de forma més centralitzada i optima. (Adjuntem exemple 
d’altres ciutats). Que aquest estudi quedi recollit al pla de mobilitat. 
 
4. Insten al govern a obrir un procés participatiu a associacions, consorci, Ics, representants 
dels sindicats sanitaris, representant del transport públic, tècnics i ciutadania. Fer un procés 
obert, participatiu, transversal i plural. 
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5. Demanar el compromís de que els resultats del acords siguin vinculants, quedin recollits per 
escrit on imperi l’interès col·lectiu i no pas l'interès empresarial per sobre del col·lectiu.” 
 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, considera que aquesta proposta de resolució recull el que 

nosaltres també pensem. Estem davant d’un dels indrets més privilegiats de Mataró (184.000 

metres quadrats). Ja vam comentar anteriorment, que no ens desagrada l’aposta pel tema 

esportiu i donar vida a aquest indret. Per tant, ampliar i millorar la zona ens sembla important 

però tenim algunes reticències: com ara posar una industria sanitària, que entenem que si la 

zona és privada poden posar el que vulguin, però, la nostra sanitat pública i en particular 

l’Hospital de Mataró quedaria molt compromesa, ja que aquest fiançament que demanem a la 

Generalitat hauria de ser diferent si s’instal·lés un hospital de dia o una clínica privada. Des de 

l’administració pública i vetllant per una sanitat pública amb tots els recursos necessaris posar 

aquesta competència allà seria nefast, i reduiria el recolzament públic necessari que necessita 

l’hospital de Mataró i que ha estat retallada en els últims anys. A petició de l’ ICS, aquesta 

proposta contempla una cessió de 12.000 euros pera ampliació del Hospital, i ens toca 

assegurar que es faci afectiu. Vam fer una al·legació al pressupost de la Generalitat on 

reclamaven aquest compromís que ara al no aprovar-se el pressupost s’ha quedat en un no 

res a l’espera de la propera legislatura. Per tant ens hem d’assegurar que el que fem allà no 

perjudiqui a l’hospital que ens els últims anys ha perdut embranzida per culpa d’un deficient 

finançament per part de la Generalitat. Un altra aspecte important, és un procés participatiu 

ampli amb contingut i vinculat i sigui acceptat pel govern en quant a la remodelació d’aquest 

espai. Donarem recolzament a aquesta proposta i espero que surti endavant. 

 

 

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

per posicionar el vot, que serà a favor d’aquesta proposta. Des del nostre grup municipal ja 

hem mostrat la nostra posició i estem en contra de la privatització de la sanitat, tant de Mataró 

com del Maresme. La zona nord de la ciutat ha d’atendre les necessitats dels barris i del nucli 

de Mataró així com les estratègies pel futur atesa la connexió d’aquesta zona amb l’autopista. 

També hem manifestat que Zona de Ibecopegaso és totalment necessària per a la zona del 
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TECNOCAMPUS. Entenem que l’ordenació de la carretera de Cirera ha d’estar vinculada a 

les necessitats socio-sanitaries de la ciutat. Necessitem una política d’equipament i no pas de 

privatització que ens permeti atendre les necessitats dels barris i de la ciutat. 

 

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

demana per poder posicionar el nostre vot, demanem a la Sra. Morón que faci el que va fer la 

Sra. Calpe al ple passat. No sé d’ on treu la Sra. Morón que la Sra. Calpe no tenia consens 

per aprovar la modificació que presentava, ja que sí havia consens, creia que havia quedat 

clar. A nosaltres ens agradaria posicionar-nos, sense mal interpretar les meves paraules, 

sisplau, però és veritat que tothom valora als tècnics en aquesta sala, però nosaltres volem 

tenir les dues propostes a la taula per posicionar-nos. Una altra cosa, segons com ha anat la 

Junta de PUMSA, em mereixen més respecte alguns promotors privats que no enganyen a 

ningú i només busquen el seu benefici econòmic, més que els polítics que han fet aquest 

desastre des del urbanisme públic. Per això tenim un ajuntament endeutat ja que va fer 

l’ajuntament de promotor, fent el mateix que els privats, però essent públic. Aquests pares 

politics de fa uns deu o dotze anys si miréssim veuríem que no estan gaire lluny. 

 
 

 

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

Ciudadanía, diu que no accepta la moció però per les formes. Creiem que el pla especial de 

Cirera està a la comissió i creiem que és allà on s’ha de negociar. Hi ha certs elements que 

planteja el grup de VOLEM com és el pla de Cirera força interessants, però no s’hauria de 

plantejar en una moció ja que el que fa es tancar el tema. Tothom comparteix la necessitat 

d’ampliació de l’hospital, però nosaltres no la podem aprovar. Els tècnics estan fent una feina 

que pot ser matisada i millorada en algun tema i nosaltres tenim un compromís per mirar la 

qualitat, viabilitat i possible ampliació i optimització del consorci sanitari del Maresme i llavors, 

hem de basar-nos en això, però això no vol dir a tancar la porta a altres propostes privades 

per al lloc incloent les sanitàries, ja que una cosa no entra en contradicció amb un altre. 

Nosaltres direm que no, perquè creiem que on s’ha de plantejar el tema és a la comissió 

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

que per posicionar el vot de la proposta, demanaríem que la retiressin. No té sentit votar-la en 

aquest moment. Arran dels aclariments que es van fer en la comissió informativa, hi ha punts 

que vostè demana que han quedat obsolets i d’altres que ja s’estan treballant, sinó retira la 

proposta, nosaltres votarem negativament. 

 

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

posició serà positiva. La presentació d’aquest projecte a la comissió informativa va ser 

atropellada, sense temps i la va conduir a retirar-la de l’ordre del dia i a tornar a començar. La 

regidora es va comprometre a fer monogràfics i ha ajudat molt a esvair els temes tècnics, però 

no els polítics. No queden gaires parcel·les d’aquesta qualitat i crec que s’ha d’explicar bé en 

els consell territorials el que es vol fer. Un dels objectius és obtenir una garantia per la ciutat. 

Per últim, l’equip tècnic, aquest projecte està des del 2008. Crec que està tot ben plantejat en 

conjunt, i amb algun matís crec que aconseguirem coses importants per la ciutat. 

 

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

Habitatge, diu que comparteix moltes coses que s’han dit. Puc entendre, Sra. Morón, que el 

17 de març que és quan vostè va presentar la proposta, la informació que tenia la va fer 

presentar aquestes preguntes. Desprès de les dos comissions informatives molts dels dubtes 

que planteja ja quedaven resolts, m’ha sorprès que desprès d’aquestes explicacions 

mantingui la proposta en els mateixos termes en que l’havia proposat i no la podem acceptar 

ja que moltes de les coses que planteja ja les hem resolt o debatut. Només deixar clar que no 

estem portant a debat cap modificació urbanística sinó només el que vostè ha plantejat. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 
la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: 17,    corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i 
corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (1).    

Abstencions: Cap.  

 

 

 

18 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA REGIDORA 

NO ADSCRITA PER ESTABLIR MECANISMES DE SEGUIMENT I 

CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

APROVADES AL PLE. 

   
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita,  retira la Proposta de Resolució. 

 

 

 

19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA A FAVOR 

D’ACONSEGUIR QUE MATARÓ TINGUI PARCS QUE INTEGREN 

GRONXADORS AMB UN DISSENY I COMPLEXITAT SUPERIOR A 

L’HABITUAL, AIXÍ COM QUE TAMBÉ SIGUIN ACCESSIBLES I 

ADAPTATS A NENS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.  
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía,  presenta la Proposta de Resolució següent: 

 
“EXPONE: 
 
Que entre las muchas cosas que hacen atractiva a una ciudad son sus parques y también los 
columpios en esos parques instalados, evidentemente no se puede tener muchos parques con 
esas características, pero la pena es que no tengamos ni uno en nuestra ciudad, existen multi-
tud de ejemplos de ciudades incluso más pequeña que la nuestra que tienen algún parque de 
esas características, nos referimos a parques con estructuras especiales tipo playbooster, 
tubos y caucho. El referente en este sentido más cercano y que nos produce una gran envidia 
es por ejemplo es la Plaza Jeroni Gelpi de Vilassar de Mar, hay otros ejemplos cercanos como 
en Malgrat de Mar etc. Creemos que un parque con columpios de esas características daría 
un atractivo a una zona determinada ayudaría a dinamizarla porque como es evidente los ni-
ños no acuden solos a los parques.   
 
Entendemos desde Ciudadanos  que los Parques infantiles tiene por objetivo entretener a los 
niños y desarrollar otras actividades múltiples, según experto durante el juego los niños po-
tencian su imaginación aumentado su desarrollo cognitivo. En consecuencia los parques in-
fantiles deberían tener más accesibilidad para todos, incluso para niños con diversidad funcio-
nal. 
 
Así mismo, es deseo de este grupo municipal que se estudie y se valore la viabilidad sobre la 
creación de la adaptación de parques inclusivos para personas con diversidad funcional con 
características muy especiales y totalmente adaptadas para las distintas discapacidades que 
puedan presentar los niños de Mataró y sirviendo como adelanto las distintas imágenes ex-
puestas a continuación, de juegos con los que pretendemos dotar dicho  parque. 
 
Atendiendo la  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, Artículo I, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad tiene por objeto 
establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. 
A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medi-
das de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 
discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. 
Por todo ello, este Grupo Municipal cree conveniente y solicita los siguientes acuerdos 
 
ACUERDOS: 

1. Que se estudie la mejor ubicación para un parque con el atractivo a que hemos hecho 
mención en la parte expositiva, es decir con columpios y juegos tipo playbooster, tubos 
y caucho, buscando tener un parque atractivo y referente para la ciudad y las ciudades 
cercanas. 

2. Que se tenga en cuenta para próximas inversiones como un poderoso dinamizador de 
alguna zona de la ciudad, y que puedan los niños de esta ciudad  disfrutar de un par-
que de esas características en un plazo no muy lejano. 

3. Que se acometa un plan para ejecutar las mejoras en los distintos parques y zonas de 
juegos para la accesibilidad de los niños con distintas discapacidades. 
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4. Que podamos contar con parques infantiles cuya zona de juego sean inclusivas, y 
puedan disfrutar como el resto de los niños del juego. “ 
 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que donaran suport a aquesta 

proposta. Necessitem que des de l’Ajuntament de Mataró es treballi per garantir els drets de la 

infància, és un deure per l’Administració vetllar per la participació, interacció, igualtat, reducció 

de les barreres de mobilitat tan necessària per aquests nens. 

 

 

 

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

que no veuen malament aquesta proposta. Els acords que fan referència a parts singulars no 

comprometen al govern municipal ja que deixen molt de marge perquè el govern prengui les 

decisions pertinents. Estem d’acord amb l’adaptació de zones de jocs infantils, per tots els 

nens, amb o sense mobilitat reduïda. En aquesta proposta, no es fa referència a l’actual estat 

de les zones de jocs de la ciutat, algunes d’elles estan en situació de deixadesa. Si tenim 

zones de jocs infantils a la ciutat que no lis prestem atenció suficient i fem un manteniment, no 

veig bé que hi hagi una nova proposta de creació de més zones sinó cuidem les que ja tenim. 

Demanem en aquest aspecte que es tingui més cura. Ens agradaria fer un incís referent a que 

aquesta proposta s’ha presentat a altres ciutats, per tant aquesta proposta no és exclusiva de 

la nostra ciutat i hagués estat be que el portaveu ho digués. 

 

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

que el seu vot serà afirmatiu, entenem que dotar la ciutat amb un parc singular és necessari, 

ja que a Mataró només hi ha el Parc Central i animo a tothom a passejar pel parc i veure que 

la ciutat ha crescut molt i que aquests espais d’oci són necessaris i potencien la ciutat i per 

tant donem suport a la proposta. Per altra banda entenem que aquesta proposta té dues part i 

que la segona, la de fer accessibles els parcs infantils a persones amb dificultats de mobilitat 

funcional, ens sembla prioritari, ja que no pot ser que aquests espais excloguin a ningú. 
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que els crida 

l’atenció, què aquesta proposta és calcada a una proposta presentada pel grup de Ciutadans 

en 9 ajuntaments de l’Estat. Nosaltres votarem a favor de la proposta ja que treballem amb 

altres grups municipals en tasques per la mobilitat funcional. Ja hem fet al·legacions en aquest 

sentit, en el tema de les platges també. Només finalitzar dient que votarem que sí. 

 

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

No sabem si és una proposta calcada o no, però està molt bé i la votarem a favor. En quant 

als parcs infantils, en aquest mateix ple, vam fer un prec sobre la senyalització metàl·lica 

perillosa que hi havia en alguns parcs, i crec que en alguns ja han començat a retirar però 

pregaria la màxima celeritat ja que l’accessibilitat és important però la seguretat ho és més. 

 

 

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

diu que el govern també és favorable a la resolució. Estaria molt bé tenir un parc singular però 

ja hi ha una mancança en les zones de parcs infantils que ja tenim les quals s’han de millorar i 

mantenir. Farem un Pla director, que millorarà i complementarà les zones i àrees de jocs 

infantils; tenim 109 zones infantils amb 514 elements de jocs repartits per tota la ciutat. Un 

cop tinguem aquest Pla director, el govern ha sol·licitat un suport econòmic a la Diputació de 

Barcelona per una quantia de 400.000€, per invertir en la millora de les àrees infantils i 

aconseguir que com a mínim el 75% s’adeqüin a nivell de seguretat i d’ accessibilitat. Tenim 

previst col·locar aquest any 2 àrees inclusives: una adaptació d’una àrea de jocs al Barri dels 

Molins i una altre de nova creació al Passeig Marítim de Mataró. Inclourem jocs adaptats a les 

Macro àrees de jocs que ens estan proposant. Ja tenim detectades en certes àrees les 

necessitats dels infants amb diversitat funcional i serà aquí on primer s’intentarà posar jocs 

adaptats i tant aviat tinguem recursos abordarem tots aquests projectes de parcs. Esperem un 

recolzament per part dels grups per portar a terme aquests projectes. 

 
 

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

Ciudadanía, dona les gràcies al govern i a la resta de grups pel seu recolzament. Només dir 

que aquesta proposta és única, és nostra, no calcada. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

20  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA 

CELEBRACIÓ DE LA FESTA AL CEL A LA NOSTRA CIUTAT. 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“Atès que des de 2014 Mataró és la seu de l’anomenada Festa al Cel que es celebra al nostre 
front marítim amb l’objectiu de promocionar la ciutat i que la visita d’aficionats i espectadors 
repercuteixi econòmicament en el sector de la restauració, el comerç i els allotjaments locals. 
 
Atès que, sota el punt de vista del nostre Grup Municipal,  es tracta d’una aposta de Promoció 
de Ciutat potent i única a Catalunya que aporta un gran nombre de visitants a la nostra ciutat i 
que a més la dona a conèixer per la visibilitat  que s’assoleix als mitjans de comunicació. 
 
Atès que  probablement es tracti de la celebració que es realitza a la nostra ciutat de la que 
més i més transparentment es coneixen els costos econòmics de la mateixa i que més 
estudiats, observats i també, per que no dir-ho qüestionats, estan  els objectius intangibles i el 
retorn que la despesa que genera o reporta a  Mataró. 
 
Atès que des de les primeres informacions sobre la possibilitat de que la Festa al Cel es 
celebrés a Mataró aquest Grup Municipal i també d’altres han donat un suport més que  
implícit però que no s’ha vist referendat  mitjançat cap votació al Ple de la nostra ciutat, màxim 
òrgan de decisió i representació política dels afers de la nostra ciutat.  
 
Atès que en diferents Comissions Informatives el Grup Municipal Popular ha expressat la 
necessitat de que un esdeveniment d’aquesta magnitud i que genera la controvèrsia que 
sembla que genera hauria de comptar amb un suport polític explícit i evident per tal de garantir 
la seva continuïtat almenys durant un temps prudencial per tal d’avalar o no la conveniència 
de la seva celebració.  
 
Atès que durant aquestes últimes setmanes s’està produint la licitació de tots els serveis que 
cal contractar per la seva celebració per aquest 2016 mitjançant la Mesa de Contractació. 
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Tenint, doncs, presents totes aquestes consideracions creiem oportú que el Ple de 
l’Ajuntament s’expressi sobre la continuïtat o no de la Festa al Cel, i per aquest motiu 
sotmetent a la seva consideració i si s’escau aprovació el següent Acord: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró expressa el seu suport a la celebració a la nostra ciutat, i per 
tant a continuar amb tota la programació i contractacions necessàries pel seu 
desenvolupament, de la Festa al Cel que es ve celebrant des de l’any 2014 i que enguany 
celebrarà la seva Tercera Edició al Front Marítim mataroní.” 
 

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

Esquerra Unida i Alternativa, cita literalment: ”mirarem sí l’euro del contribuent mataroní s’ha 

de dedicar a una nova edició de la Festa del Cel o s’ha de dedicar a una altra cosa”, són 

paraules del Sr. Bote alcalde de Mataró recollides en un setmanari local. El propi alcalde va 

qüestionar la idoneïtat de la Festa del Cel. No sabem si ha canviat d’opinió però nosaltres sí 

ho tenim clar: NO a la Festa del Cel. I, aquests diners dels contribuents, entenem que s’han 

d’emprar per persones que no tenen molts recursos. Som pacifistes i rebutgem qualsevol 

expressió que inciti la violència com els avions de guerra. Nosaltres estem en contra 

d’aquesta festa i la rebutgem, estem en contra dels avions de guerra que es fan servir, i estem 

en contra de que aquests avions ens sobrevolin el cap. Som una força ecologista, i el que 

cremaran aquests avions és nociu i perjudicarà més l’atmosfera. El que més ens molesta, 

sobretot, és que part de la despesa es faci amb els diners dels ciutadans, és a dir, 

subvencionada, i que a més diguin que repercuteix favorablement amb la ciutat i per 

demostrar-ho ens envia una memòria econòmica, on l’estimació de les despeses està feta a 

“grosso modo” i no és correcte ja que es comptabilitzen objectius intangibles que desvirtuen el 

resultat final. Si volem que es parli de la nostra ciutat, hem de fer altres projectes i no la Festa 

del Cel. El nostre model de ciutat seria una economia diversificada que te com a pilars 

l’ecologia la sostenibilitat l’economia col·laborativa, una ciutat que aposta per una cultura 

potent per generar font d’ingressos. Posem per exemple Sitges, amb el seu festival del Cine 

que acull a més de 182.000 visitants i que els seus ciutadans senten seu com demostra que 

un de cada tres ciutadans de Sitges sigui voluntari. Per acabar, aquests dies estem debaten 

un document que ens ha fet arribar el govern sobre un pla estratègic de ciutat, Mataró 20-22 i 

allà no surten avions. La Festa del Cel no té arrelament i no ens dona un valor qualitatiu,  

absorbint una gran part de recursos, i amb un 40% del consistori en contra no té futur. 

Tingueu en compte que si Iniciativa per Catalunya Verds – EUiA assoleix l’alcaldia en el 

proper mandat, la Festa del Cel té els dies comptats. 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Enric Castellà, en 

representació de l’Associació AFANYA’T, qui expressa que sempre s’han dedicat a 

promocionar la NO violència i la cultura de la Pau. Com a representant d’aquesta plataforma 

que engloba molts col·lectius diferenciats hem escollit el tema educatiu. Afegiré més coses, i 

tinc ganes de comentar el manifest que ja han signat més de 500 persones i va en augment. 

Mig milió d’euros ens gastarem: en seguretat, transports, neteges, etc, però no queda clar a 

quina partida anirà i és diner públic i està clar que no repercutirà a tothom igual. Ens agradaria 

un desglossament clar de que es gasta o no es gasta. Ens agradaria imaginar que podríem fer 

amb els diners que es gasten en la Festa del Cel. Estem en un moment de crisi profunda i 

creiem que els recursos s’haurien de destinar a altres coses. A més és un malbaratament de 

recursos i ens contaminen l’atmosfera i les generacions futures ens recriminaran les nostres 

accions.  

 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que sempre han estat 

contraris a la Festa del Cel, i als últims pressupostos generals ja demanàvem la supressió de 

la partida de Festa del Cel, entenent que no és aquesta la via que volem per a la promoció de 

la nostra ciutat. Una festa que comporta una exhibició d’avions de guerra, que a més causen 

un impacte ambiental nociu. Vam proposar la celebració d’una altre festa alternativa que fos 

més adient, o bé que la partida es destinés a la partida de benestar social o foment de 

l’ocupació, sent aquestes al·legacions desestimades. Creiem que el cost que es paga és més 

elevat que el retorn que es produeix per a la ciutat. Volem fer menció en que hi ha un nombre 

important de persones contràries a aquesta celebració, fet que s’ha pogut veure en la 

manifestació que hi ha hagut davant de l’Ajuntament. 

 

 

 

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

comparteix el posicionament del Partit Popular, sent coneguda públicament aquesta postura. 

Creiem que és important per a la nostra ciutat tenir un esdeveniment que aporti un valor afegit 

a Mataró, i així situar la ciutat en el mapa, fet que considerem important en matèria de 

promoció. En aquest sentit, ho veiem com una aposta per la ciutat, i no com una despesa. En 

definitiva, nosaltres donarem ple suport a aquesta proposta. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que 

la Festa del Cel no s’ha de celebrar més a la ciutat. En primer lloc, perquè suposa un 

malbaratament de diner públic en un espectacle que no contribueix en la promoció de la ciutat, 

ja que el sector aeronàutic no compte amb cap infraestructura  i no té cap relació amb el teixit 

productiu de la ciutat. Aquest esdeveniment l’únic que comporta és una massificació de la 

platja, amb visitants que en la seva majoria es porten l’entrepà de casa. El balanç econòmic 

oficial no es correspon amb la percepció del sector de restauració i comerç de la ciutat, no 

compartint les xifres de benefici presentades pel govern municipal. Estem segurs que hi ha 

altres alternatives per a la promoció de la ciutat, més redistributives. Més enllà de les 

motivacions estrictament econòmiques, des de la CUP diem no a la Festa del Cel per tractar-

se d’un esdeveniment antiecològic, per el soroll i la contaminació; espanyolista, perquè obre 

les portes a membres de les forces d’ocupació espanyola; i militarista, al tractar-se d’avions de 

guerra, és a dir, màquines de mort que destrueixen vides i ciutats. En resum volem defensar 

valors com la pau, fet incompatible amb aquest esdeveniment. Trobem molt desafortunat que 

l’Ajuntament financi aquesta festa i convidi a nens a assistir-hi. Fem una crida a la ciutadania 

per a manifestar la seva disconformitat. 
 

 

 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que de cap manera 

pot estar d’acord amb la celebració de la Festa del Cel. Pensem que no es una festa rentable, 

que contamina i patrocina un exemple de ciutat discutible. El model militar és obsolet, i caldria 

replantejar-ho dins dels pressupostos estatals, fet que no està a les nostres mans, però si el 

pressionar a l’Estat per a que ho faci. Tan el Partit Popular com els Convergents, ens volen fer 

creure que aquest esdeveniment és una bona forma de promoció, i nosaltres creiem que el 

que hi ha és una manca important de creativitat. En un context d’extrema necessitat per a 

molts mataronins, entre la Festa del Cel i les Santes, apostem per la segona opció, la qual té 

un impacte econòmic reconegut. Si el que es vol és embriagar-se de militarisme, ja hi ha el 

dotze d’Octubre a Madrid. Per tant, nosaltres el que plantegem és un referèndum i que sigui la 

gent de la ciutat la que digui si en aquest context de crisi, la millor sortida econòmica és la 

celebració de la Festa del Cel.  
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, creu que aquest debat és poc oportú i es fa un ple si i un altre també, i no són 

més que un plantejament d’ excuses. El problema és pot resumir en que els d’esquerres no 

volen la Festa del Cel perquè venen militars i la patrulla àguila, i els de dretes estan a favor 

per aquests mateixos motius. Ciutadans no votarà en contra pel fet que vinguin militars, ja que 

per desgracia, és previsible que durant molt temps es continuï necessitant forces militars. Però 

tenim clar que no votarem a favor només pel fet que vinguin militars, evidentment sento 

empatia donat que també són el meu exèrcit, però nosaltres prioritzem els interessos de la 

ciutat de Mataró. El nostre plantejament, és que en termes de cost benefici, la celebració de la 

Festa del Cel és inassumible, que no guarda relació el que val amb el que és pot treure d’ ella. 

En aquest sentit podríem votar en contra, però el que ha dit el govern, i nosaltres hi confiem 

en que així sigui, sobre el patrocini de la festa, rebaixar el cost de cent milions de les antigues 

pessetes a un cost molt més assumible. Davant d’aquesta postura, que ens situa davant d’un 

cost com pot ser el de moltes obres públiques que s’han dut a terme, es a dir, un cost realista, 

nosaltres estarem a favor. Com el govern ha adquirit aquest compromís, i ens ho creiem, no 

veiem convenient la postura d’Esquerra de posar dates, nosaltres diem que si en finalitzar 

aquest exercici, les dades demostren que s’ha assolit els objectius, ens preguntem, ¿perquè 

no? En els altres arguments no vull entrar. Davant d’aquesta situació, nosaltres avui votem sí, 

votem en la línea del que diu el govern, i si diu que busca patrocini per la Festa del Cel, jo ho 

crec, i si no és així, en finalitzar l’any adoptaríem una altre postura, però mentrestant els hi 

donem un vot de confiança, en comptes d’abstenir-nos. Votem a favor del que diu el govern, i 

sinó compleixen el que han dit, prendrem la decisió en coherència.  

 

 
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que no 

recolza aquesta proposició, i voldria afegir una dada al senyor Lopez, ja que ha parlat de les 

Santes. Aquesta festa té un pressupost de 518.000 euros, i la festa del cel de 520.000 euros 

que es ventilen en un dia, mentre que la de les Santes a més d’estar molt arrelada, dona 

molts llocs de treball. Crec que no hi ha lloc a la discussió. Per un altre banda, tampoc 

reiteraré arguments ja exposats com que no hi ha industria aeronàutica, no ens agraden els 

avions militars, la contaminació etc. Però hi ha una cosa de la que encara no s’ha parlat, i és 

la creació de consens en la ciutat, la manca de consens en aquest cas. No podem gastar 
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aquesta quantitat de diners en una festa en la que no hi ha unitat, i presentant aquesta moció  

el que es fa és agreujar aquesta divisió. Nosaltres no hi estem a favor. La senyora Morón 

parlava sobre qui estava a favor, anomenant el Partit Popular, Ciutadans i Convergents, i jo 

afegiria també el PSC, en definitiva tot el govern està a favor de la Festa del Cel, i no entenem 

aquest forma de persistir en el que nosaltres considerem una errada, una festa que no crea 

cohesió en la ciutat, en un moment en el que hi ha moltes necessitats, i jo crec que pot ser 

degut a un pacte que deuen tenir, i els socialistes en sou corresponsables de tirar endavant 

aquesta celebració. 

 

 

 
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, remarca el 

fet de que els acusin de fer ostentació de guerres, bombardejos i de matar gent, sent una 

falta de respecte i educació i completament demagògic, contra aquest govern i contra tots el 

tècnics que treballen en aquesta festa. Vull reconèixer al senyor Lopez el seu suport des del 

primer moment, i el suport donat per a la promoció de la ciutat, així com per posar els 

interessos de Mataró per davant dels ideològics. Demano confiança en aquesta Festa del 

Cel. És un aparador del millor que té la ciutat, de la seva proximitat a Barcelona, de les seves 

comunicacions, de les platges, el Tecnocampus, un passat arquitectònic com la Nau Gaudí o 

Puig i Cadafalch, un bon comerç, bons productes i un bon lloc per viure. Aquest 

esdeveniment de primer nivell serveix per que es fixin en nosaltres. És evident que com 

nosaltres impulsem la Festa del Cel el nostre vot serà positiu. 

 

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

manifesta que està cansat que prenguin la paraula en el Ple entitats no registrades ala ciutat 

perquè una altre entitat li cedeix el seu torn de paraula, a més es repeteixen les cares i em 

sembla una vergonya. He mantingut la proposta per desemmascarar aquells que s’abstenen 

en la mesa de contractació. Dissabte passat van donar puntades de peu a dues noies a 

Barcelona només per defensar que es poses una pantalla gegant per veure la selecció 

espanyola i hi ha un partit polític que no ha condemnat el fet i que nomes condemna 

selectivament, així que lliçons les justes.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i 
corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (1),   

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 
la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES PER LA CONTINUÏTAT DE LES 

INICIATIVES I ACCIONS MUNICIPALS QUE PERMET LA LLEI 24/2015. 

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

resolució següent: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els 
drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. 
Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de 
recursos presentats pel govern en funcions davant aquest  tribunal. 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, 
la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els 
embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la 
Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com 
la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de 
l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el mode l de país acordat a la 
cambra legislativa catalana.  

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten 
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es 
troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la 
coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén 
mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre 
país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació 
d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la 
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders 
públics. 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que 
afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i 
del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa 
i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres a l’Ajuntament de 
Mataró proposa l’adopció dels següents ACORDS 

Tercer. Continuar desenvolupant des de l’Ajuntament de Mataró les iniciatives que permet la 

llei 24/2015, mantenint, com altres ajuntaments, el compromís de continuar impulsant accions 
per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar 
mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 

Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 

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

representació de la Unió General de Treballadors (UGT), qui expressa que desitjaria que 
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aquesta resolució que acaba de presentar ERC fos aprovada, com també va ser aprovat en el 

seu dia en Junta de portaveus, el 6 de juny, la declaració institucional presentada per Volem 

Mataró i Iniciativa, que també fa referència a la llei 24/15 per lluitar contra la pobresa  

energètica i la emergència habitacional. Dit això, m’he permès portar un dossier per cada grup 

municipal on he inclòs la llei 24/15, un resum d’aquestes mesures que han estat suspeses pel 

Tribunal Constitucional i l’afectació que això té, i per últim la guia de mesures que estan 

destinades a  persones i famílies que tenen aquesta necessitat de recursos per fer front a les 

escomeses de aigua, electricitat, etc. La intervenció que us llegiré esta compartida per moltes 

entitats socials i sindicals i forces polítiques de tot de Catalunya. En aquest context el consell 

de ministres va aprovar fa un mes recórrer al Tribunal Constitucional alguns articles de la llei 

catalana 24/15, per que consideren que excedeixen les competències de la Generalitat i que 

poden perjudicar la igualtat dels espanyols; però el més indignant és que faci servir en la seva 

lluita contra les institucions catalanes, a les persones més vulnerables. Els drets socials són la 

primera pedra del futur que volem assegurar, i només la seva defensa valenta es farà 

mereixedors d’un país millor. Per aquest motiu ens hem unit les entitats socials, sindicals, 

culturals i sobiranistes, exigint amb conseqüència la plena aplicació de les lleis d’emergència 

habitacional i energètica i la llei d’igualtat que han estat suspeses pel Tribunal Constitucional. 

Defensem la reversió de las retallades començant per la reforma laboral que ja s’ha demostrat 

ineficaç contra l’atur. També exigim la retirada immediata de la LOMCE que posa en perill la 

plenitud del dret a la educació publica de qualitat. Considerem urgent l’aprovació de la ILP de 

la renda garantía de ciutadania. I tots els canvis per garantir que avancem a una societat més 

lliure i més justa amb la igualtat de gènere. Per això entenem que ens uneix la bandera social, 

perquè la plenitud nacional de Catalunya només s’assolirà si hi ha justícia social per a tothom. 

Ens unim per dir que els drets no es suspenen, els drets es defensen i es reclamen. I acabo 

amb un desig, que no suspenguin la justícia social i que no es suspengui la democràcia ni les 

llibertats. 

 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, agraeix al Sr Torrents el dossier 

facilitat. Donem el ple suport als acords proposats per ERC amb especial atenció en aquell 

relatiu al recolzament de les iniciatives legislatives que donin resposta a les emergències 

socials. Donem suport especial al compromís de continuar impulsant accions per evitar els 

desnonaments per impagament d’hipoteca i de lloguers, els quals han estat propiciats per la 
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mala praxis dels bancs i entitats financeres que han participat en aquesta bombolla 

immobiliària, quan realment ha estat una estafa immobiliària que s’ha girat en contra dels 

drets de tots, com són el dret a la vivenda i al treball. Per això el nostre vot serà favorable. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que després d’aquesta proposta de resolució que 

acaba de presentar ERC, que és si m’ho permeteu una mena de suplement o un apèndixs de 

l’altre o al revés, però que és complementen absolutament, i després de la intervenció 

magnífica del Sr.Torrents, no afegiré ni més ni millors arguments, per tant donem tot el suport.  

 

 

 

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

comparteix una mica l’opinió del portaveu d’Iniciativa. La proposta de resolució que ha 

presentat ERC, i amb la intervenció que ha fet el representant de UGT crec que és més que 

suficient, i nosaltres donem recolzament. 

 

 

 

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

que la sobirania no és una qüestió abstracta, la sobirania té a veure amb la defensa dels drets 

i interessos col·lectius amb front dels interessos privats i en aquest cas en front dels 

especuladors i de la gran banca. El dret a l’habitatge és paper mullat si no ens dotem de 

normes per regular el mercat en beneficis dels més febles. La equitat és bàsica per garantir 

una societat més justa, per això cal fer pinya. Defensar la sobirania del Parlament de 

Catalunya davant de l’ofensiva centralitzadora i neoliberal del Govern Español, i en front de la 

instrumentalització partidista del Tribunal Constitucional. Ara i aquí, fer pinya vol dir desobeir a 

l’Estat espanyol i obeir al mandat del poble expressat democràticament a través del Parlament 

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

que votaran favorablement, fent que aquest Ajuntament continuï fent el que ja estava 

realitzant fa anys. Aquí no s’ha tallat aigua a ningú, ja que es va crear fa temps una partida per 

ajudar a la gent sense recursos a tenir aigua, i a Mataró no se li talla l’aigua a ningú.  Crec que 

estem parlant de dues coses diferents, una d’elles és la part expositiva d’aquesta proposta, li 

treu a l’Estat Espanyol la possibilitat de recórrer al Tribunal Constitucional. I en recórrer lleis al 

Tribunal Constitucional guanya la Generalitat 51 a 32. El que em sembla malament, és que a 

Catalunya hi ha una llei des del 2007 que permet a la Generalitat intervenir sobre pisos buits i 

que la Generalitat no hagi fet res sobre l’especulació d’aquestes vivendes. Em sembla 

indecent que la Generalitat és fixi tant en Madrid i no en Gas Natural Fenosa, ja que hi ha 

molta gent que ho passa malament, i s’utilitza això com a arma política. Nosaltres, reitero, 

votarem a favor. Per no allargar més, si miren la declaració Institucional aprovada pels grups 

de Volem Mataró i Iniciativa, veurem que només una fa referència a actuacions que fa el 

Govern Central. Hem de deixar de buscar enemics fora de Catalunya i mirar dins i fer acords. 

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

vergonya que alguns jutges tinguin dificultats per empresonar a corruptes i ens toquin la Llei 

24. Una llei que protegeix a les famílies més vulnerables, això es criminalitzar la pobresa i un 

atac contra els drets fonamentals de les persones. Des del nostre grup ens declarem 

insubmisos davant aquesta resolució judicial i agraïm a la regidora de benestar social els 

esforços fets, ja que els recursos son molts limitats. Fa poc vam perdre una companya 

sindicalista, i penso que avui és un bon punt per fer un petit homenatge. Hem de mirar a tots 

els costats, tant a dins com a fora, Sr. López. 

 

 

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

Ciudadanía, diu que s’afegeix als comentaris del Sr. López. Votarem a favor. No entraré dins 

de la part expositiva. L’únic a dir, és que realment no son conscients que això és una simple 

instrumentalització de les forces soberanistes de l’Esquerra, que vol dinamitar l’ordre 

constitucional d’aquest país, la base del nostre sistema de llibertats, i encara que és llegítima 

la defensa d’aquesta llei, hi ha una cosa que és el sistema constitucional i només pot ser 

aprovat per les Corts Generals perquè afecta a lleis fonamentals. Utilitzar això per dinamitar 

l’ordre constitucional és un acte reprovable de les forces soberanistes. 
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La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política 

Social d’Habitatge, agraeix l’exposició del Sr. Torrent. I agrair el reconeixement a la feina dels 

tècnics que fan front a una situació d’emergència que s’ha incrementat quasi un 50% en els 

últims anys amb la mateixa plantilla. Reafirmo que tota persona té dret a un habitatge digne i 

garantit amb uns drets públics i per això estem treballant tots els companys regidors. Amb la 

Llei 24/2015, on s’han suspès els articles 2, 3, 4, 5 i 7 d’emergència ocupacional, va suposar 

pels ciutadans en risc d’exclusió residencial un respir i una segona oportunitat per sortir del 

cercle de vulnerabilitat. Aquesta llei va ser fruit de les lluites ciutadanes per la magnitud del 

problema d’emergència habitacional que pateixen molts ciutadans de Catalunya. Els meus 

tècnics i jo hem estat en contacte directe amb els municipis, amb la Generalitat per recuperar 

els mecanismes de rescat i protecció que la llei contemplava. Hem tingut molt present la llei 

18/2016 de l’habitatge i el decret llei 1/2015 de mesures extraordinàries per la mobilització 

dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Aquestes lleis son plenament 

vigents. Estem començant també els tràmits per portar a terme l’ordenança l’adjudicació 

d’habitatges buits. Crec que coneixeu que vam dotar una partida pressupostària de 150.000€ 

per la rehabilitació d’habitatges buits i per la compra amb tempteig i retracte. Vam portar a 

terme una plataforma amb diferents organismes per si es detecta un desnonament es faci 

saber a Benestar Social i activar els mecanismes d’actuació. Estem millorant la comunicació 

amb aquests organismes. Actualment estem fent reunions a tres nivells: polític, tècnic i 

sectorial. Volem una millora: per l’ ocupació d’habitatge buits, millores en l’accés social, que 

cap família estigui sense subministraments bàsics, més i millor educació pels infants i tot això 

s’ha de fer des de l’Administració i entre tots. 

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

l’exposició brillant del representant de l’UGT. I per finalitzar, vull comentar alguna cosa 

respecte l’ordre constitucional i els vuit cognoms catalans de Gas Natural, a qui aquests 

cognoms li van impedir quedar-se amb Endesa, una de les companyies que serà més 

multades per tallar la corrent a moltes llars. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu 

que s’està parlant de coses molt diferents. Una és si el Tribunal Constitucional pot intervenir o 

no lleis de la Generalitat i l’altra és la propaganda llegítima que tothom pot fer i les necessitats 

que te la gent en època de crisis. Al mandat passat vam gastar moltes hores amb el tema 

Bankia, va haver una magnifica plataforma en aquesta ciutat vetllant per aquelles persones 

que havien estafat amb les preferents. Va ser mèrit de la ciutat. Tinc una espina clavada, ja 

que van quedar alguns com bons i altres no. Quan tot va acabar, jo mateix vaig fer una 

pregunta per escrit: ¿Quanta gent havia cobrat de Bankia i quanta gent quedava per cobrar de 

Catalunya Caixa? Ho vaig fer per dos motius, un per qui era el president de Bankia i l’altre per 

que era president de CatalunyaCaixa i per que en aquest ple va haver una moció de queixa 

perquè les preferents de Bankia les va arbitrar l’Estat i les de CatalunyaCaixa el Sr. Conesa. 

El 96-97% de la gent afectada per Bankia havien cobrat, i només el 63-64% dels afectats per 

CatalunyaCaixa, arbitrats per l’Agència Catalana del Consum van cobrar. És a dir, els de 

Madrid van cobrar un 30% més que els de Catalunya. 

 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, felicita a la regidora Martinez. Puc verificar que 

aquesta feina per assegurar-nos que les persones més vulnerables tinguin accés a tots els 

seus drets, i per mi aquesta feina no té preu. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. David Bote, Alcalde President, i continua el 

Sr. Joaquim Fernàndez, 1r Tinent d’Alcalde. 
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22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA 

SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 

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

presenta la proposta de resolució següent: 

 
“D’acord amb la ciutat inclusiva que volem assolir, hi ha qüestions com les barreres 
arquitectòniques que cal començar a abordar sense més dilació. En aquest sentit, cal aplicar 
mesures concretes amb caràcter immediat i planificar actuacions a mig termini per eliminar les 
barreres arquitectòniques i facilitar que les persones amb diversitat funcional puguin accedir a 
tots els equipaments i espais públics de Mataró. 
 
Atès que molts actes municipals encara es fan en espais i equipaments públics que no estan 
adaptats per a les persones amb diversitat funcional. 
 
Atès que la informació de les activitats municipals no acostuma a detallar si l’espai està 
adequat i és accessible per a les persones amb diversitat funcional. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró ha iniciat els treballs de planificació estratègica amb l’objectiu 
de definir quina ciutat volem en l’horitzó proper de l’any 2022. 
 
El Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa els acords següents: 
 

1)   Totes les activitats municipals organitzades o que comptin amb el suport de 
l’Ajuntament de Mataró han de garantir l’accés a les persones amb diversitat funcional 
que hi vulguin participar. També cal adequar els entorns per tal de garantir 
l’accessibilitat en aquestes activitats (reservar espais per aparcament, rebaixos de 
voreres etc). 
 

2)    L’Ajuntament de Mataró ha d’especificar en la publicitat de les activitats municipals si 
els equipaments i els espais públics on es realitzen estan adaptats a les necessitats de 
les persones amb diversitat funcional.  
 

3)    L’Ajuntament de Mataró inclourà la supressió de les barreres arquitectòniques dins 
dels objectius de la planificació estratègica Mataró 2022.” 

 
 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que recolzaran la proposta 

presentada per la CUP, incidint en que el nostre ajuntament ha d’anar adequant els espais i 

les activitats municipals, tot aplicant la llei 13/2014 del 30 d’octubre d’accessibilitat. Voldríem 

que el govern adquirís el compromís d’adequar els espais propis, començant per l’ajuntament, 
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ja que no és un exemple d’edifici adaptat a tot tipus de persones, serveixi d’exemple l’entrada 

a la sala de reunions de la segona planta, on hi ha un esglaó que impedeix accedir de manera 

autònoma a tothom.  

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

malgrat quedar molta feina per fer, fa anys que hi estem treballant. Actualment hi ha activitats 

organitzades per l’ajuntament que compten amb espais reservats a persones amb falta de 

mobilitat, tot senyalant els programes les activitats que compten amb aquests espais. Per tant, 

des del govern donem suport a aquesta proposta, ja que som conscients que encara queda 

molta feina per fer, i hem de fer-la.  

 

 
 
 
 

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

 
 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. David Bote, Alcalde President.  
 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió els Sr. David Calzada, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya, la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no adscrita i 

la Sra. Ma Luisa Merchan, regidora del grup municipal Socialista. 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL 

QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CONGELI LES SEVES 

APORTACIONS A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS MENTRE 

NO S’ESCLAREIXIN LES INFORMACIONS APAREGUDES A LA 
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PREMSA SOBRE L’ADJUDICACIÓ POC TRANSPARENT D’UN 

CONTRACTE DE 749.000 EUROS A UNA EMPRESA CONTROLADA 

PER DUES PERSONES VINCULADES A CONVERGÈNCIA 

DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.  

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“Segons unes informacions publicades al diari El País el 9 de maig, l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la qual hi està adherida l'Ajuntament de Mataró, ha adjudicat recentment 
un gran contracte de 749.000 euros a una empresa controlada per dues persones molt 
vinculades amb al partit Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en un concurs que, 
segons aquestes informacions, ha estat poc transparent. La beneficiària d'aquest concurs és 
l'empresa Vectorcat, controlada per Ramon Llastarry i Josep Recaredo Vidiella. Llastarry va 
ocupar fins l'any passat la gerència del Consell Comarcal del Maresme, mentre que Vidiella va 
ser fins al mes de gener assessor en matèria de Transparència i Informació Pública de la 
consellera de Governació de la Generalitat. 
 
Segons les informacions aparegudes al citat diari, el servei adjudicat correspon a la 
intermediació en els contractes que l'ACM signa amb empreses privades per oferir serveis als 
seus afiliats, una espècie de central de compres que permet als municipis obtenir més bons 
preus. El contracte adjudicat té una vigència de quatre anys, prorrogables a dos més. La 
tramitació del concurs, que va tenir escassa publicitat en ser només anunciat a la pàgina web 
de l'ACM, presenta diversos fets cridaners. El primer és que, malgrat la quantia de l'import 
licitat, només s'hi van presentar dues empreses. El segon és l'escassa entitat de les 
companyies aspirants. La perdedora, Metallurgical Corporation (amb seu a Salamanca) és 
una empresa amb només un treballador i que ni tan sols ha presentat al Registre Mercantil els 
comptes corresponents a l'exercici 2014. L'empresa guanyadora, per la seva banda, va ser 
constituïda el 26 de novembre passat, només quatre setmanes abans que el concurs fos 
publicat, el 23 de desembre, i per tant no tenia cap experiència. El tercer fet significatiu fa 
referència a les persones que estan darrere de l'empresa Vectorcat. En el moment de ser 
creada, va ser nomenat administrador únic José Recaredo Vidiella, que llavors era assessor 
de la consellera de Governació. Anteriorment, Vidiella havia estat coordinador d'Espais 
Naturals a la Diputació de Barcelona. El 19 de gener, en l'últim canvi de Govern a la 
Generalitat i amb el concurs encara tramitant-se, Vidiella va deixar el lloc d'assessor de la 
consellera de Governació. Tot plegat, molt sospitós. 
 
Segons dades del Registre Mercantil, el passat 25 de febrer, amb el concurs ja guanyat però 
pendent de signatura, Vidiella també va cessar com a administrador de Vectorcat, càrrec en el 
qual va ser substituït per Xavier Llastarry, germà de l'exgerent del Consell Comarcal del 
Maresme. El contracte definitiu va ser signat el 3 de març i només cinc dies després, Vidiella i 
Ramon Llastarry van entrar a la societat amb el càrrec d'apoderats mancomunats, segons el 
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Registre Mercantil. El resultat d'aquest ball de posicions va ser que, malgrat controlar 
l'empresa, cap dels dos càrrecs convergents va haver d'estampar la seva signatura en el 
contracte amb l'ACM. 
 
Cal recordar que la imatge de l'ACM s'ha vist en els últims anys copejada per un greu cas de 
corrupció, destapat pel mateix citat diari el febrer del 2012. Després de dos anys 
d'investigacions, el jutge instructor va considerar acreditat que dos alts càrrecs de CDC (Josep 
Maria Matas i Xavier Solà) es van apropiar de més d'un milió d'euros de l'entitat. El fiscal els 
demana cinc anys de presó pels delictes de malversació i falsedat documental. 
 
 
Per tot el que s'ha exposat, el grup municipal d'ICV-EUiA presenta el següent PREC 
 
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Mataró congeli el pagament de qualsevol quota a l'Associació 
Catalana de Municipis (ACM) mentre no s'esclareixin aquests fets. 
 
SEGON.- Que l'Ajuntament de Mataró sol·liciti a l'ACM un dictamen jurídic sobre el 
procediment contractual en qüestió. 
 
TERCER.- Que l'Ajuntament de Mataró sol·liciti un certificat on s'expliciti que l'adjudicació del 
contracte s’ajusta al "Codi de bon govern de l'ACM", i concretament al que s'estipula al seu 
punt número 5, "Principi de transparència en el finançament i de control en la utilització de 
fons". Per incrementar encara més la confiança amb els associats, és important que es 
coneguin els mitjans a través dels quals es finança l’ACM i quines entitats, públiques i 
privades, hi aporten fons. De la mateixa manera és important que es doni a conèixer la 
destinació d’aquest finançament, concretament quant es destina a serveis, gestió i activitats. 
Comptar amb una política d’aprovació de despeses i amb criteris de selecció de proveïdors 
aprovats pels òrgans de govern de l’entitat contribuirà al control de l’ús dels fons. 
 
QUART.- Que l'Ajuntament de Mataró sol·liciti un certificat on s'expliciti que la contractació en 
qüestió s’ajusta al "Protocol d'actuació de l'ACM sobre transparència, eficàcia i eficiència en 
matèria de contractació". El Protocol de Contractació de l’ACM és d’aplicació obligatòria en 
tots els seus procediments de contractació externa i es regeix pels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat, equitat i adjudicació a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa.” 
 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que no poden congelar 

la quota a l’ACM, donat que es tracta d’una quota anual i ja va ser pagada a l’abril. A partir 

d’aquí, el posicionament de l’ajuntament és el d’aclarir que es tracta d’una nota de premsa, no 

estem parlant d’una imputació, ni tan sols de cap investigació. Creiem que els ajuntaments 

associats, entre els que es troba el propi ajuntament de Mataró, el que hem de fer és 

demanar a l’ACM que ho aclareixi, però no deixar de pagar quotes, fet que generaria 

desconfiança i que no es pot permetre que succeeixi només a partir d’una informació 

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

Esquerra Unida i Alternativa, lamenta la resposta doncs en la lluita per la transparència i el 

bon govern, independentment de que sigui un diari qui doni la informació, hem de recavar tota 

la informació necessària, i com a mínim reclamar un informe que esclareixi si aquestes 

noticies son considerades falses. Vull recordar, que l’any passat si es va congelar l’aportació a 

l’ACM sense estar sub júdice. 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ 

PER DEFICIÈNCIES IMPORTANTS EN UN MUR AL CAMP ESPORTIU 

DE FUTBOL CERDANYOLA.   

 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec 

següent: 

 
Al camp de Fútbol de Cerdanyola hi ha un mur amb  una gran esquerda,  per  aquest motiu el  
mur mostra un desnivell dins de l’espai esportiu. (adjunto foto). 
 
Degut això des de VOLEMataro i per les informacions recollides des de  diferents 
organitzacions del barri,  estem preocupats  i sensibilitzats. 
Recordem al govern que aquest espai esportiu es molt visitat tant pels esportistes usuaris 
,molts d’ells menors d’edat,  com per famílies. 
 
Garantir  la seguretat i el manteniment adients son una responsabilitat de tot el consistori Per 
tot l’exposa’t preguem el següent: 
 

1. Sol·licitar urgentment un informe, estudis i valoració per part dels tècnics i arquitectes 
municipals. 

2. Preguem se’ns passi aquest informe el més aviat possible. 

3. Preguem una solució que fixi la data d’execució de l’obra de reparació. 

 
 

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

diu que ja fa un temps que fem visites d’inspecció a aquestes instal·lacions, en coordinació 

amb la direcció d’esports, tenint identificades, a més de d’aquest mur, altres deficiències que 

pateixen les instal·lacions del camp del Cerdanyola. En som coneixedors d’aquestes 
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inspeccions tant a la direcció d’esports, com els representants del usuaris d’aquestes 

instal·lacions. Malauradament, encara no s’han pogut atendre aquestes deficiències per 

manca de recursos i de disponibilitat econòmica que pateix l’ajuntament. Per tant, ja em donat 

instruccions per a que es faci un informe en el que s’identifiquin totes aquestes deficiències 

detectades anteriorment, i que s’actualitzin, així com les necessitats de manteniment de tot 

l’equipament. Personalment, em comprometo a que a la comissió informativa de l’àrea de 

gestió d’espais públics, prevista pel dia 5 de juliol, li donarem als grups municipals un informe 

on es descriuran totes les necessitats que s’hagin detectat a nivell de manteniment normatiu, 

correctiu, preventiu i també l’estimació econòmica necessària per a poder fer front a aquestes 

intervencions. Finalment, quant la data per a executar l’obra, com encara no està 

pressupostat no s’ha licitat ni per tant adjudicat i no puc saber-la. Hem de respectar els 

processos, però en nom meu, del govern i del propi regidor d’esports, ens comprometem a 

prioritzar la inversió sobre aquest equipament una vegada tinguem disponibilitat 

pressupostaria.  

 
La senyora Montse Morón,  portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix que acceptin el 

prec i recordo que l’esport és un complement de l’educació i de la bona salut.  

 

 
En aquests moments s’incorporen a la sessió els Sr. David Calzada, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya, la Sra. Anna Maria Caballero, regidora no adscrita i 

la Sra. Ma Luisa Merchan, regidora del grup municipal Socialista. 
 

 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA ZONA 

D’APARCAMENTS DEL SORRALL. 

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

presenta la pregunta següent: 
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“El passat 28 d’abril, en la Comissió Informativa de Serveis Centrals, ens vàrem assabentar 
que l’Ajuntament de Mataró lloga els terrenys laterals de l’equipament esportiu del Sorrall i els 
cedeix com a zona d’aparcament de vehicles pels seus usuaris. 
 
En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP volem aclarir la informació al voltant de la 
zona d’aparcament del Sorrall i preguntem el següent: 
 

- És cert que l’Ajuntament de Mataró paga un lloguer pels terrenys de la zona 
d’aparcament de vehicles que envolten l’equipament esportiu del Sorrall? 

- Quant es paga de lloguer?  
- Des de quan es paga?  
- Qui són els beneficiaris d’aquesta zona d’aparcament? 
- Quan està previst que l’equipament esportiu del Sorrall tingui una zona d’aparcament 

pròpia?  “ 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que li farà arribar 

per escrit, però com resum, li puc aclarir que es tracta d’un aparcament públic, no 

necessariament del Sorrall, es a dir, que no està restringit per a la resta d’usuaris. El 

contracte de lloguer és de data 1 d’abril de 2011 entre PUMSA i la societat Construcciones 

Maresme Capitel, S.L., per una superfície de més de 10.000 m2 del sector urbanitzable 

programat numero 6 del Sorrall. La durada d’aquest contracte és de cinc anys, posteriorment 

prorrogable cada any. El preu és de mil euros mensuals més IVA, actualitzat cada any 

segons l’ Index de Preus al Consum, sent l’ IBI a càrrec de l’arrendatari. Aquest contracte 

està subarrendat en data 5 de juny del 2012 entre l’ajuntament i PUMSA, amb efectes a 1 de 

gener de 2012, és a dir, que el contracte de PUMSA es reverteix a l’ajuntament. Sota el 

mateix preu, sent la revisió anual. A més, hi ha un llistat en el que indica el que ha costat a 

cada exercici. Per exemple, a 2015 va costar 15.225 euros. El planejament aprovat preveu un 

espai contigu al Sorrall, per a que es pugui fer un aparcament vinculat al complex esportiu, 

sense data encara. 

 
 

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

agrairà al senyor Jerez que li faci arribar l’escrit.  

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna per finalitzat el Ple municipal 
a les 11 hores de la nit,  d’acord amb el que disposa  el  Reglament  Orgànic   
Municipal i el que es va acordar en la Junta de Portaveus de 6 de juny de 2016, 
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en el sentit que, havent començat el Ple a les 18h., una hora abans de l’habitual, 

a les 23h s’acabaria el Ple municipal. 
  
El Sr. Alcalde proposa, respecte les preguntes que queden pendents de 
contestar (núm. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 de l’ordre del dia), 
que cada grup municipal faci arribar un correu a la Secretaria General 
manifestant si volen que siguin contestades al proper Ple de juliol o per escrit.  

 

 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores de la nit, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

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

 

 


	 Assistència a espectacles de música, teatre, dansa i circ, a més de 55 equipaments culturals de Catalunya.
	 Visita a exposicions de museus i centres culturals
	 Activitats participatives
	 Formació en arts escèniques i música per a educadors socials
	(...)
	“Al febrer de 2016, i per millorar la funcionalitat del Consell, es proposa una revisió del Reglament. Es persegueix que el Consell tingui funcions bàsicament participatives i actives en la difusió i coordinació de la FP local. Es vol que en formin pa...

