ACTA NÚM. 05/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 6 D’ABRIL DE 2017.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis d’abril de dos mil
disset, essent les 19:00 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

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

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

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

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

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

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

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

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(C’s)
(C’s)
(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

JULI CUÈLLAR I GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

(CUP)
(CUP)

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

(PxC)

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita
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(PP)
(PP)

(ICV-EUiA)

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
2954/2017 de 3 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 d’abril de 2017
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper
dijous 6 d’abril de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per
deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1

Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 16 de febrer de 2017
i ordinària del 2 de març de 2017.
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DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, presentada pel grup municipal VOLEMataró a petició de la Plataforma per la
Honestidad.

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals per sol•licitar al Govern de la Generalitat
de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi al Sr. Rafael Juncadella i Urpinas

2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en
matèria de traspàs de beques i ajudes a l’estudi a la Generalitat de Catalunya i per exigir
el pagament immediat de les beques als estudiants de Catalunya.
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2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, presentada pel grup municipal Socialista en favor que s’implementin els
recursos i instruments en la lluita contra la usurpació de béns immobles indiscriminada i
injustificada que està minvant el parc d’habitatges públics de lloguer social.

2.5

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals sobre l’adopció de mesures per a
millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.

2.6

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa en suport a la creació d’un marc legislatiu pel respecte dels drets
humans dels treballadors de les empreses catalanes que operen a l’exterior.

2.7

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
3-4-2017, presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de
suport a la necessitat d’una llei que reculli el dret a una mort digna.

DICTAMENS
ALCALDIA
3

Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en el Consell
d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

4

Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme.

CIM ÀREA DE
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

Servei de Secretaria General
5

Acceptar la donació gratuïta de la documentació històrica de l’extint Orfeó Mataroní,
cedida pel Foment Mataroní.

6

Acceptar la donació gratuïta de la documentació sobre guions radiofònics de l’esport
mataroní escrits pel senyor Josep Gomà i Carol, cedida pels seus fills Srs. Antoni i Josep
Gomà Nassarre.
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

7

Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat municipal de la
Plaça de Cuba
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Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
8

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1778/2017 de 28 de febrer, d’aprovació de la
Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.

9

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

10

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

11

Cessió d’ús a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
d’una porció de 3.500 m2 de la finca municipal, qualificada d’equipament educatiu
(Eed), situada a la Ronda Rafael Estrany núm. 52 per a la implantació d’un centre
d’educació secundària.

contra la
Morositat
Ministeri
l’exercici

Servei de Compres i Contractacions
12

Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per a l’any 2016.

13

Adjudicació de la subscripció d’un acord marc amb tres empreses, del servei a domicili
de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
14

Aprovació provisional de l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i modificació
del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

15

Donar compte de l’aprovació del Programa d’inspeccions d’habitatges buits de 2017
(article 6 de l’Ordenança verificació habitatges buits).

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura
16

Aprovació inicial del Reglament de les Colles Institucionals.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
17

Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES, Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

18

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per
tal que s’acondicioni el solar de les antigues pistes d’examen de conduir per tal de
millorar el seu estat i es converteixin en un aparcament gratuït.

19

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía sol•licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de
comunicació (SAAC) a través de símbols en el municipi de Mataró i la celebració del dia
mundial per a la conscienciació sobre l’autisme.

20

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
perquè l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya.

21

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar la
segregació escolar a la nostra ciutat.

PRECS I PREGUNTES
22

Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la xarxa de
tràfic d’armes de guerra que operava des de Mataró

23

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de la
proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple municipal.

24

Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa perquè els festius en què la platja acull esdeveniments de gran afluència de
gent es reforci el servei del transport públic.

25

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i
acompanyi les pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord.

26

Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’adjudicació
d’un contracte de serveis de vigilants i controladors d’accés.

27

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es faci un
manteniment adequat i es millorin els accessos al Tecnocampus des de l’estació de
Mataró.

28

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la coordinació
dels diferents cossos d’emergència durant un gran esdeveniment.
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29

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de
sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest Ajuntament
en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat de Mataró dita
coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament sobre l’esmentada
àrea.

30

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’ampliació de Mataró Parc.

31

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’actualització de la normativa municipal de tinença d’animals domèstics.

32

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el nou institut.

33

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre
l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí

34

Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó.

35

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per informar de
com es pot fer la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

36

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per constituir
una taula mixta al barri de Rocafonda.

37

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’estat de l’antiga seu de Caixa Laietana.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que s’ha conegut el
contingut de la sentencia que condemna al exmarit d’una dona que va morir a Mataró i donant
compliment al acord del ple farem un minut de silenci.

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la dona
assassinada pel seu marit. Després de guardar els presents un minut de silenci es 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:

EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE FEBRER DE 2017 I ORDINÀRIA DEL 2
DE MARÇ DE 2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

2 - DESPATX OFICIAL
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte de la sol·licitud de la ciutat
de Mataró per acollir una de les oficines per desplegar la nova llei d’habitatge i per
ajudar a les persones que es troben en situació de sobreendeutament. Una petició
que s’ha adreçat a la Generalitat i que esperem sigui resposta de manera afirmativa
per poder tractar amb més proximitat tots els casos d’aquelles persones en aquesta
situació que visquin a la ciutat.

JUNTA DE PORTAVEUS
2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal VOLEMataró a
petició de la Plataforma per la Honestidad.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017, amb els vots favorables
(12): de ERC-MES (4) C’s (3), VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1) i les
abstencions (15) de l’Alcalde i dels grups municipals de PSC (6), CIU (5) PPC (2) i
PxC (1).
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal de VOLEMataró, llegeix la
part dispositiva dels acords:
“PRIMER.L'Ajuntament de Mataró es mostra favorable donant suport, al desenvolupament
d'una Llei Orgànica que defineixi l'Estatut del denunciant de casos de corrupció,
que almenys les següents 4 seccions, aplicables tant a nivell internacional com a
nivell nacional a través d'un "Observatori de la Corrupció ", regulant la reserva de
la identitat del denunciant, i que desenvolupi els articles 32 i 33 de la Convenció de
les Nacions Unides contra la CORRUPCIÓ
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1.- Compensació.
L'Estat haurà de compensar aquests denunciants amb uns ingressos que li
permetin menjar, roba, habitatge i atenció mèdica i psicològica, mentre estiguin
oberts els procediments judicials derivats de les seves denúncies, així com en el
futur si es veuen desposseïts del seu mitjà de vida com conseqüència de la seva
denúncia, fins que recomponguin les seves vides almenys al mateix nivell del que
gaudien abans de denunciar.
2.- Protecció legal.
En la majoria dels casos, els denunciants ni tan sols van tenir una ajuda legal
bàsica, per això l'Observatori de la Corrupció a Espanya prestarà tota l'ajuda legal
necessària per a protegir-se d'autoritats hostils.
3.- Censura.
-Observatori de la Corrupció a Espanya- disposarà d'un equip d'experts per
verificar la informació denunciada i la publicarà juntament amb la seva anàlisi
pericial en un lloc web totalment protegit. Aquest equip serà anònim i formaran part
d'ell una comissió imparell amb tècnics diversos (juristes, urbanistes, metges,
economistes, etc.) que rendeixi comptes cada any a la Fiscalia Anticorrupció, a la
UCO i al Defensor del Poble.
4.- Aplicació.
A fi d'incompliment de la llei de Protecció al Denunciant de Corrupció, es proposen
una via de sanció econòmica a través del Tribunal General de la Unió Europea. A
nivell nacional, inhabilitació per a càrrec públic i una multa (en quantia a
determinar en proporció a com més gran el càrrec major la multa) als directius i
polítics que incompleixin aquesta Llei.
TERCER. L'Ajuntament de Mataró mediarà a través de les eines existents i si hi
hagués la possibilitat d'incloure en una bossa de treball als denunciants residents
al seu municipi, després d'haver constatat la impossibilitat de reinserció en els
seus treballs o en altres de la seva categoria, requerint per a això el finançament
de l'Estat en previsió a l'apartat 2 del punt 3r, amb tots els requisits establerts i
garanties de la normativa laboral i seguretat social.
QUART. L'Ajuntament, assabentat dels casos públics de l'ex funcionària de
l'Ajuntament de Boadilla, Ana Garrido, de l'exdirectora dels treballs de
descontaminació de Flix, Azahara Peralta, i l'extinent Luis Gonzalo Segura, mostra
la seva solidaritat cap a ells, i la resta dels casos similars no tan públics, (valorant
encomiable la feina de la Plataforma per la Honestedat en defensa de l'estat de
dret i de les llibertats individuals.)
CINQUÈ. Donar trasllat dels anteriors acords a la Mesa del Congrés dels Diputats,
al govern de la nació, a la Federació de Municipis, el Defensor del Poble, Amnistia
Internacional i la Plataforma per la Honestedat. "
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2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals per
sol•licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu
de Sant Jordi al Sr. Rafael Juncadella i Urpinas
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
El senyor David Bote, Alcalde president, llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament de Mataró es sumi a la sol·licitud al Govern
de la Generalitat perquè li concedeixi la Creu de Sant Jordi al Sr. Rafael
Juncadella i Urpinas, en reconeixement a una llarga i fecunda trajectòria de
compromís cívic i de treball al servei de les persones més desfavorides del nostre
país.
SEGON.- Promoure aquest acord entre les entitats i associacions de la ciutat de
Mataró per tal que aquelles que així ho consideren puguin adherir-se a la
sol·licitud.
TERCER.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya i al
Conseller de Cultura.
QUART.- Difondre aquest acord per a que pugui rebre el suport dels ciutadans i
les entitats de Mataró.”

2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES en matèria de traspàs de beques i ajudes a
l’estudi a la Generalitat de Catalunya i per exigir el pagament immediat de les
beques als estudiants de Catalunya.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017, amb els vots favorables
(22): de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC-MES (4),
VOLEMataró (2), CUP (2), ICV-EUIA (1) i PxC (1), l’abstenció del grup municipal
de C’s (3) i el vot en contra del grup municipal de PPC (2).

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la
part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Exigir al Ministeri d’Educació el pagament immediat dels ajuts
econòmics als estudiants catalans.
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SEGON.- Instar el Govern de l'Estat a donar exemple, acomplint les diverses
sentències que sobre aquesta matèria ha dictat el Tribunal Constitucional en els
darrers 20 anys, i transferir de forma definitiva a la Generalitat de Catalunya la
competència en matèria de beques i ajudes a l'estudi.
TERCER.- Informar d’aquests acords al Ministeri d’Educació, la Generalitat de
Catalunya, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels
Diputats i del Senat. “

2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal Socialista en
favor que s’implementin els recursos i instruments en la lluita contra la
usurpació de béns immobles indiscriminada i injustificada que està minvant
el parc d’habitatges públics de lloguer social.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017, amb els vots favorables
(18) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), C’s (3), PPC (2) i PxC
(1), i les abstencions (8) dels grups municipals de ERC-MES (4), VOLEMataró (2) i
CUP (2), i el vot en contra del grup municipal d’ICV-EUIA (1).
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, amb el suport de
Convergència i Unió, llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Que aquest Consistori mostra el seu suport a l'aprovació de la
proposta de llei de modificació de la llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament
civil, pel que es regula un procediment específic per garantir la possessió de
habitatges titularitat de propietaris de persones físiques i per assegurar a les
entitats socials i a les administracions públiques la disponibilitat de les habitatges
que tinguin destinades a lloguer social, proposta que va ser presentada en data de
19 de gener de 2017 i que va ser aprovada pel Congrés dels Diputats en data de
14 de març de 2017. Suport que fem sense perjudici de les millores que sobre la
mateixa es puguin introduir en la seva tramitació parlamentària fins a la seva
aprovació definitiva.
SEGON.-Es demana al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya la creació immediata d'un nou Jutjat Civil al Partit Judicial
de Mataró, que serà el número 9, i que ha de ser possible dins d'aquest 2.017, i en
aquest sentit promourem i executarem les actuacions adients per tal d'assolir
aquest objectiu.
TERCER.-Que el departament d'interior de la Generalitat, juntament amb la resta
de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat elaborin amb urgència un Pla Especial
de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen.
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QUART.- Que tant el CGPJ, com TSJ de Catalunya, i les pertinents Audiències,
estableixin uns criteris interpretatius clars, mentre no es produeix una modificació
legislativa sobre la matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita
contra les ocupacions, que determini que s'entén per ocupació no delictiva (Llei
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciudadana. Art 3719
) i quan és delictiva.
CINQUÈ´.- Que la Fiscalia General de l'Estat prengui consciència de la
problemàtica, l'abasti i dicti unes instruccions clares als Fiscals de zona per tal que
formulin acusació publica en aquells supòsits d'ocupacions delinqüencials
expressades.
SISÉ .- Que en aquells partits judicials, en els que la problemàtica sobre les
ocupacions suposi una sobrecàrrega de treball, és creí la figura del Fiscal
especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o econòmics atès
les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, el blanqueig etc etc).
SETÉ .- Que aquesta moció es faci arribar pel seu coneixement i amb el màxim de
respecte a les institucions implicades, Parlament Espanyol, Parlament Català(
Departament d`habitatge i millora urbana), Departament de justícia de la
Generalitat, Fiscalia General de l'Estat, Consejo General del Poder Judicial,
Ministerio de l'interior de l'Estat Espanyol, i Departament d'interior de la
Generalitat de Catalunya i Jutjat Degà de Mataró, Fiscal de Zona de Mataró i

Maresme.”

2.5

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals sobre
l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones
celíaques.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part
dispositiva dels acords:
“PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a implementar les mesures per
augmentar la qualitat de vida dels celíacs en compliment de la resolució 879/X.
SEGON: Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que impulsi l’aprovació d’ajudes
directes o de beneficis fiscals per a persones celíaques, com reducció de l’IRPF, o
de l’IVA dels productes sense gluten.
TERCER: Instar la Generalitat de Catalunya que creï un sistema d’ajuts econòmics
directes a les famílies dels celíacs i que destini recursos per a la investigació
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pública, prevenció i tractament relacionat amb la malaltia celíaca, així com un
seguiment adequat. Tot plegat, en base al Document de Consens sobre la Malaltia
celíaca a Catalunya, elaborat per l’Agència de salut Pública de Catalunya, publicat
al febrer de 2016 amb la col·laboració de associacions mèdiques i l’ Associació de
Celíacs de Catalunya.
QUART.- Manifestar el suport i el reconeixement per part de l’Ajuntament de
Mataró a tota la població celíaca de la ciutat
CINQUÈ.- Col·laborar i/o donar suport a l’Associació de Celíacs de Catalunya
amb les accions següents:
•
•
•
•
•
•

campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació
foment de l’obtenció de l’acreditació “Servei Sense Gluten” del sector de la
restauració mitjançant l’organització de les jornades formatives dirigides al sector
que ofereix de manera gratuïta l’Associació de Celíacs de Catalunya,
realitzar campanyes informatives de seguretat alimentària per l’elaboració i
manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats (restauració,
obradors, etc.).
facilitar aliments sense gluten als beneficiaris del programa d’aliments de benestar
social,
oferir alternatives adients per als ciutadans afectats de celiaquia en festes i
esdeveniments impulsats per l’Ajuntament, en la mesura de les possibilitats
(caramels sense gluten, cervesa sense gluten, aliments aptes envasats...).
Informar en el portal web de l’ajuntament de l’oferta de restauració “sense gluten”.
SISÈ. - Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Consell de Ciutat i a l’Associació de
Celíacs de Catalunya.”

2.6

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa en suport a la creació d’un
marc legislatiu pel respecte dels drets humans dels treballadors de les
empreses catalanes que operen a l’exterior.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
El senyor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords:
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“Primer.- Adherir-se a la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel
respecte dels drets humans de les empreses catalanes que operen a l’exterior que
va aprovar el Parlament de Catalunya el proppassat 3 de novembre en la
Comissió d’Acció Exterior i cooperació del Parlament de Catalunya, en els
mateixos terme en què es va aprovar.
Segon.- Fer arribar aquesta resolució a la Comissió d’Acció Exterior i cooperació
del Parlament de Catalunya , al Departament d’Afers Exteriors, Relacions
Institucionals i Transparència, al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, al Departament d’Empresa i Coneixement, al Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i a Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global. “

2.7

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía de suport a la necessitat d’una llei que reculli el
dret a una mort digna.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 d’abril de 2017, amb els vots favorables
(24) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC-MES (4), C’s (3),
VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1), i el vot en contra dels grup municipals
PPC (2) i PxC (1).

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía, amb la incorporació de l’esmena presentada pel grup
municipal Socialista, llegeix la part dispositiva dels acords:
1. “Reconocemos el derecho de los pacientes ser asistidos al final de la vida
según los deseos íntimos expresados en un testamento vital o a través de un
representante previamente designado en caso de que no tengan capacidad de
manifestar su decisión.
2. Reconocemos el derecho a recibir una información asistencial completa, clara y
comprensible sobre su situación y los tratamientos propuestos y sus posibles
consecuencias.
3. Reconocemos el derecho al respeto de su intimidad personal y a estar en
compañía de sus familiares en los momentos finales de su vida.
4. Reconocemos el derecho de los pacientes a poder rechazar tratamientos y
medidas de soporte vital que puedan prolongar su sufrimiento cuando no exista
ninguna posibilidad de recuperación.
5. Reconocemos el derecho de acceso de todos a cuidados paliativos integrales y
el tratamiento del dolor y los síntomas, incluyendo el derecho a sedación, en
centros hospitalarios o en su domicilio (incluso cuando ello pudiera implicar un
acortamiento de la vida).
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6. Reconociendo los derechos referidos en los puntos anteriores, solicitamos una
norma que los desarrolle y los concrete en el ordenamiento jurídico y en ese
sentido sea de aplicación general.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part
final dels acords:
7. Manifestem la necessitat d’instar al Congrés dels Diputats a modificar la
legislació actual mitjançant reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi Penal, per a la despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al
suïcidi, d’aquelles persones que patint malaltia greu que conduiria necessariament
a la mort o de patologies sense cura possible que provoquen un greu patiment
físisc i/o psíquic de caire permanent
8. Notificar el acuerdo de este Pleno a la Mesa del Congreso de los Diputados, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Associació pel Dret a Morir Dignament, y
a los medios de comunicación locales.”

DICTAMENS
ALCALDIA

3 -

CANVI

REPRESENTANT

DEL

GRUP

MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA PER CATALUNYA EN EL 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 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 (Parc TCM), segons disposen els
seus estatuts.
En data 27 de febrer de 2017, el grup municipal de Plataforma per Catalunya comunica el
canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
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Primer.- Designar al Sr. Xavier Simó Castells com a representant del grup municipal de
Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat
Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució de la Sra. Amelia Dominguez
Pizarro.
Segon.- Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4 - CANVI

Unanimitat. (27).

REPRESENTANT

DEL

GRUP

MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA PER CATALUNYA EN LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 8 de juliol de 2015, va procedir la
designació de representants municipals en entitats públiques o privades en les quals
l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.
El Ple municipal de 4 de febrer de 2016 va procedir a la designació de representants de
l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Es va delegar a
l’Alcalde-President el nomenament del vocal de Plataforma per Catalunya que restava per
cobrir a proposta del grup polític municipal.
Per Decret de l’Alcalde núm. 1192/2016 de 15 de febrer, es va designar a la Sra. Amelia
Domínguez Pizarro representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en la
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
En data 27 de febrer de 2017, el grup municipal de Plataforma per Catalunya comunica el
canvi de representant a la Fundació Tecnocampus.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
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Únic.Designar al Sr. Xavier Simó Castells com a representant del grup municipal de
Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Tecnocampus MataróMaresme, en substitució de la Sra. Amelia Domínguez Pizarro. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Secretaria General

5 - ACCEPTAR LA DONACIÓ GRATUÏTA DE LA DOCUMENTACIÓ
HISTÒRICA DE L’EXTINT ORFEÓ MATARONÍ, CEDIDA PEL FOMENT
MATARONÍ.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, presenta
la proposta següent:

“En data 7 de març de 2017, el senyor Ramon Salicrú i Puig, com a president de l’entitat
Foment Mataroní, s’ha adreçat a aquest Ajuntament demanant que s’accepti la donació de la
documentació històrica de l’Orfeó Mataroní.
L’Orfeó Mataroní fou una entitat que va desenvolupar la seva activitat musical des de la seva
fundació l’any 1903 fins a la dècada de 1990 i que, als últims anys, va actuar sota l’aixopluc
del Foment Mataroní. És per aquesta raó que part de la documentació de l’orfeó es troba
dipositada al Foment.
Es tracta d’un fons documental amb una cronologia entre 1951 i 1990, que ocupa
aproximadament uns 7 metres lineals i que està integrat per llibres d’actes, correspondència,
relacions de socis, programes de concerts, fotografies, retalls de premsa i partitures impreses,
entre altres documents. L’estat de conservació és acceptable.
Tot i que el fons és incomplet, es tracta d’una entitat mataronina històrica, per preservar la
documentació i perquè pugui ser consultada pels estudiosos, es considera convenient
acceptar la donació.
L’Ajuntament de Mataró reconeix que l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquest fons
documental són importants per a la ciutat, pels investigadors i per a la societat en general, raó
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per la qual té la voluntat d’acceptar la donació oferta pel senyor Ramon Salicrú i Puig, com a
President de l’entitat Foment Mataroní, en la seva qualitat de cedent.
En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la
possessió i propietat de la documentació històrica de l’Orfeó Mataroní, així com els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en
qualsevol modalitat d’explotació.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció
o explotació de la col·lecció documental de l’extint Orfeó Mataroní cedida pel Foment
Mataroní, que n’és el dipositari.
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació de la documentació històrica del
desaparegut Orfeó Mataroní” que s'adjunta en aquesta proposta d'acord i procedir a la seva
signatura.
Tercer.- Facultar l'Alcalde de Mataró, senyor David Bote Paz, per a la signatura del contracte
de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que implica l'adquisició del ple
domini de la col·lecció documental històrica.
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu al Foment Mataroní
representat pel senyor Ramon Salicrú i Puig, president de l’esmentada l’entitat, per la mostra
d’afecte i liberalitat que en aquest acte de donació fan a la ciutat”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

6 - ACCEPTAR LA DONACIÓ GRATUÏTA DE LA DOCUMENTACIÓ
SOBRE GUIONS RADIOFÒNICS DE L’ESPORT MATARONÍ ESCRITS
PEL SENYOR JOSEP GOMÀ I CAROL, CEDIDA PELS SEUS FILLS
SRS. ANTONI I JOSEP GOMÀ NASSARRE.

El senyor Josep Maria Font, regidor delegat d’Esports, presenta la proposta següent:
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“En data 8 de febrer de 2017 els senyors Antoni i Josep Gomà Nasarre s’han adreçat a
l’Ajuntament de Mataró per oferir en donació els guions radiofònics de l’actualitat esportiva
mataronina escrits pel seu pare, el senyor Josep Gomà i Carol, al llarg de més de vint anys.
Aquests guions radiofònics són una crònica periodística esportiva recopilats en 111 volums
mecanografiats, amb dades molt detallades sobre jugadors, equips, partits i resultats, i es
complementen amb uns índexs exhaustius que en faciliten la recerca i són els que s’ofereixen
en donació.
A la vista de les característiques de la col·lecció documental, -imprescindible per la història de
l’esport mataroní per la gran quantitat d’informació que aporten i per la precisió de les dades
que contenen-, es considera convenient iniciar els tràmits per a l'acceptació d'aquesta
donació.
L’Ajuntament de Mataró reconeix que l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquests guions
radiofònics són importants per a la ciutat, pels investigadors i per a la societat en general, raó
per la qual té la voluntat d’acceptar la donació oferta pels senyors Antoni i Josep Gomà
Nasarre, en la seva qualitat de cedents.
En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la
possessió i propietat dels guions, així com els drets de reproducció, distribució i comunicació
pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat d’explotació.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció
o explotació dels guions radiofònics del senyors Antoni i Josep Gomà Nassarre, que en són
els propietaris.
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació de la col·lecció documental dels guions
radiofònics" que s'adjunta en aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura.
Tercer.- Facultar l'Alcalde de Mataró, senyor David Bote Paz, per a la signatura del contracte
de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que implica l'adquisició del ple
domini de la col·lecció documental de temàtica esportiva.
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu als senyors Antoni
Gomà Nassarre i Josep Gomà Nassarre per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte
de donació fan a la ciutat”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).
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Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

7-

LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA

PARADA NÚM. 19 DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada el 2 d’octubre de 2014, va convocar la
licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu i explotació de les
parades 19, 20, i 23 del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba. Respecte la parada núm. 19
no es va presentar la documentació requerida, el que va provocar que aquesta parada restés
deserta.
En data 30 de juny, el regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, per decret núm.
5220/2015, va aprovar l’ inici de l’expedient de licitació de la parada 19 del mercat de la Plaça
de Cuba, en aquest cas en règim de llicència, per un termini de 3 anys i únicament per la
denominació: aliments dietètics, herboristeria i parafarmàcia, la qual va resultar deserta.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2015, va tornar a convocar la
licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu i explotació de la
parada núm. 19, per un termini màxim de 15 anys i obert a totes aquelles denominacions
previstes al Reglament d’organització i funcionament del Mercat Municipal de la Plaça de
Cuba de Mataró i no presents al mercat, essent el resultat final, que només va presentar-se un
oferta que finalment va renunciar a l’adjudicació.
L’Ajuntament de Mataró en Ple en data 8 de setembre de 2016, va aprovar iniciar un nou
procediment de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu i
explotació de la parada núm. 19 del Mercat de la Plaça de Cuba, el termini de la qual era fins
el 25 de gener de 2031, i oberta a totes aquelles denominacions previstes en el Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró i no
presents en el mercat. Tanmateix per tal de fomentar el coneixement ampli de la licitació fora
del municipi, es va realitzar una campanya de comunicació de gran abast, però la licitació va
resultar deserta.
El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç va consultar a les persones que prèviament
s’havien interessat per aquesta parada, els motius pels que finalment no s’havien presentant
a la licitació, essent el motiu principal, la limitació de les denominacions incloses en el
reglament però no presents al mercat.
Per aquesta raó, es considera convenient iniciar un nou procés de licitació de la parada 19,
obrint la participació a tots aquells projectes que es refereixen a la venda de productes
inclosos en qualsevol de les denominacions previstes en el Reglament d’organització i
funcionament del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba de Mataró. Paral·lelament es farà una
campanya de comunicació de gran abast per arribar també al públic forà.
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Consten a l’expedient informe jurídic de data 17 de març de 2017, respecte del contingut del
plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà la concessió, així com de la
tècnica superior economista de data 10 de març de 2017, respecte del càlcul del preu de
sortida proposat per a la concessió de la parada.
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants del
Reglament de patrimoni dels ens locals.
Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic contenen la regulació
del procediment obert en els contractes administratius.
En ús de les facultats que m’atorga la resolució de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2016,
qui subscriu, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, PROPOSO AL PLE
MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:
Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió administratives de l’ús privatiu i
explotació de la parada 19 del Mercat municipal de la Plaça de Cuba.
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert.
Tercer. En compliment del que disposa l’article 232.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’hauran de sotmetre
els esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de
20 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin
pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran definitivament aprovats.
Quart. Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva d’aquest
acord, i obrir als efectes un termini de 20 dies a comptar a partir del següent al de la publicació
de l’anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de
proposicions pels interessats, si bé la licitació s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es
formulin reclamacions contra els plecs aprovats.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que la parada número 19 del mercat de la plaça de Cuba s’ha licitat quatre vegades
i sempre ha quedat deserta. Sembla que ningú té interès. L’actual licitació és oberta a tots els
tipus, a tretze anys i mig de concessió fins el 25 de gener del 2031. I dins els tipus que
s’ofereixen podrien incloure oficines bancàries, caixers automàtics i màquines expenedores.
Nosaltres pensem que no tot s’hi val i que l’Ajuntament hauria d’orientar amb claredat quin
model comercial vol per la ciutat i en concret per a la plaça de Cuba i els seus entorns. No es
admissible la deixadesa de funcions i que tot es deixi en mans privades. Cal explorar vies en
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el món cooperatiu o pagesia. Cal aprofitar els recursos que tenim per afavorir un model de
proximitat i qualitat. Trobem a faltar imaginació i empenta a l’àrea de promoció econòmica de
l’ajuntament de Mataró i per aquest motiu votarem que no en aquest punt.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que votaran a favor perquè no te sentit que no hagi una parada oberta. Però fer la
reflexió que normalment els mercats municipals son els que fan de motor al comerç de
proximitat a totes les ciutats on hi ha un comerç de proximitat potent. Sembla evident que aquí
no està passant això i per tant el mercat no està fent la funció de locomotora comercial. Estem
igual que amb les finques per la pagesia i pensar que estem fent i que si continuem fent el
mateix seguirem tenint els mateixos mal resultats de sempre. No obstant això votarem que sí.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que no volia intervenir però com el representant de la CUP ha entrat en el
tema de la plaça de Cuba i el Sr López ha fet menció a la remodelació de la plaça com un acte
fallit i sense la repercussió esperada. Un dels motius pels quals la remodelació del mercat no
ha donat els resultats esperats és perquè els agents polítics que ho havien de fer tenien una
espasa de Dàmocles a sobre perquè la CUP no deixa tocar ni una pedra del que considera
patrimoni històric arquitectònic de la ciutat. La remodelació no es va fer com s’hauria d’haver
fet perquè l’estructura era intocable, i es van haver de rebutjar propostes més innovadores per
això. La CUP hauria de reconèixer que part del fracàs és per aquesta raó i ser conseqüents.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran
que sí perquè no està bé que quedin parades buides al mercat, tot i així posem en dubte la
política de comunicació de l’oferta tot i la campanya realitzada. Els 10.000 euros de sortida
que, aproximadament, té aquesta parada a repartir en gairebé 14 anys dona una quota de 70
euros al mes. Creiem que els bens municipals han de ser valorats amb un preu just i pensem
que aquesta valoració és excessivament baixa. Tot i així per que no quedi buit i el mercat
funcioni a ple rendiment votarem que si.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1).

Vots en contra:

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

Abstencions:

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

2,

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a
la regidora no adscrita (1).

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1778/2017 DE
28

DE

FEBRER,

PRESSUPOSTÀRIA

D’APROVACIÓ
DE

L’AJUNTAMENT

DE

LA

LIQUIDACIÓ

CORRESPONENT

A

L’EXERCICI 2016.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent
Decret

“DECRET
1778/2017 de 28 de febrer
Assumpte: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Mataró
Òrgan: Direcció Econòmica
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Vista la Proposta del Regidor delegat de Serveis Centrals, i en ús de les
competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 191.3
del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons
Municipal, pel que fa referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2016 corresponent a
l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 7.598.249,62 euros.
SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de
l’exercici 2016 corresponent a
l’Ajuntament de Mataró, amb un import de
21.097.093,35 euros.
TERCER.Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2016
corresponent a l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports:
Romanent de tresoreria total (I) :

26.250.243,01 euros

Excés de finançament afectat (III):

2.391.715,76 euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) :

2.761.433,90 euros

QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de
març, es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la
primera sessió que tingui lloc.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, aprofita
per argumentar la postura en relació amb els informes trimestrals de morositat i estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera. El considerem un balanç clarament negatiu per a la
nostra ciutat. La CUP vam votar no al pressupost pel seu caràcter antisocial, on la principal
despesa d’aquest ajuntament ha anat destinada a reduir deute. Un deute xifrat en 201 milions
d’euros a finals del 2016, any en que vam pagar 22 milions d’euros en deute. Nosaltres ens
preguntem si no hi ha altres necessitats més urgents d’atendre, si hem de ser morosos,
hauríem de ser-ho amb les entitats financeres. Considerem que cal replantejar el deute, i
plantejat una moratòria en el seu pagament. Rebutgem el pla d’ajust al que està subjecte
l’Ajuntament de Mataró des de l’any 2012.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que van votar que si al pressupost i vol posar atenció al increment sobre el
pressupostat en 400.000 euros pel que fa a multes i sancions. L’Ajuntament és molt eficient
pel que fa a la recaptació d’ingressos, està en un 120%, un 20% per sobre del previst, un
esforç que ha fet la ciutat i no tant l’organització per treure a la ciutat del pou sense fons en
que es trobava. Ens ha sorprès negativament que hi hagi un decrement a la inversió en
despesa pel que fa al nostre comerç, així com a les nostres polítiques de foment de
l’ocupació. A la ciutat on es presenta una taxa d’atur més elevada de Catalunya, que hi hagi
aquest decrement és per mirar-ho.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, respecte l’execució del pressupost la veu correcte i força ajustada l’estimació
d’ingressos sobre el que realment s’ha obtingut, així com amb les despeses. Creiem que les
desviacions que s’han donat a les despeses són correctes. Gràcies a l’encertada decisió de
l’alcalde de suspendre la Festa del Cel, ha millorat el nostre marge pressupostari, i s’ha
d’agrair públicament. Creiem que anem pel bon camí, i en aquest any 2017 comencem a
veure la llum en el tema del desapalancament financer.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que cal felicitar els
serveis tècnics de l’àrea econòmica per la qualitat del document. Els ingressos per llicencies
han crescut quasi un 50%, bona senyal, però també una alarma per no repetir errors passats.
Els ingressos per IBI i plusvàlues també han estat superiors a les previsions, pel que serem
reticents a propostes de puja. Cal examinar, respecte a la despesa, algunes desviacions del
pressupost, sobretot a les àrees d’habitatge i la de comerç, turisme i empresa. Entenem que
una d’elles vindria de l’estalvi per la no celebració de la Festa del Cel, és va dir que aquests
diners s’invertirien en l’àrea.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que l’ evolució de les
finances municipals són positives, remarcant que el volum de les transferències de l’Estat i de
la Generalitat són molt insuficients. Hem d’examinar les desviacions produïdes tant en els
ingressos sobretot en multes i plusvàlues, així com s’ha d’estudiar les taxes deficitàries,
sobretot la de la brossa comercial.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9 i 10 per venir
referits a temàtiques coincidents.

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

PÚBLIQUES,

CORRESPONENT

AL

QUART

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar
al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la
Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 4t trimestre de
2016.
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Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el
seu estat de tramitació, amb el contingut següent:

1.

Pagaments
trimestre:

realitzats

en

el

4t
Pagament realitzats en el trimestre

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

Període mig de
pagament
(PMP)(dies)
50,87
24,48
57,69
39,93
35,23
6,31
33,36
16,66
20,40
53,28
16,13
41,01

Dins del període legal de pagament
Núm. de pagaments
3.515
14
31
13
705
150
808
31
75
135
616
6.093

Fora del període legal de pagament

Núm. de pagaments
Import total
6.587.632,23
381
19.160,31
0
23.006,30
4
5.341,16
0
2.655.267,40
157
169.479,80
4
1.595.321,80
39
11.310,42
0
70.929,25
2
324.670,27
17
1.423.906,17
68
12.886.025,11
672

Import total
683.883,54
0,00
3.158,80
0,00
752.617,05
6.725,40
148.939,16
0,00
1.023,69
83.397,27
16.861,32
1.696.606,23

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 41,01 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.093 pagaments,
d’import global 12.886.025,11 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 4t trimestre de 2016, no s’han pagat interessos de demora.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:

Pendents de pagament al final del trimestre
Resum de factures o documents
Dins del període legal de pagament al final del Fora del període legal de pagament al
Període mig del
justificatius pendents de pagament al final
trimestre
final del trimestre
pendent de pagament
del quart trimestre
(PMPP)(dies)
Núm. d'operacions
Import total
Núm. d'operacions
Import total
Ajuntament de Mataró
20,11
3.041
7.700.920,50
35
21.808,31
Consorci TDT
15,50
7
6.254,04
0
0,00
CMAC
13,37
9
9.371,98
1
467,21
Consorci Xarxa Act. Culturals
24,24
15
24.982,47
0
0,00
Aigües de Mataró
55,66
211
1.033.823,44
85
343.773,86
Fundació Hospital
31,17
8
7.318,69
0
0,00
Fundació Tecnocampus
31,75
184
234.847,19
23
11.577,63
Fundació Unió de Cooperadors
27,33
2
1.063,86
0
0,00
Mataró-Audiovisual
7,73
22
6.190,09
0
0,00
Parc Tecnocampus
21,79
55
181.355,03
0
0,00
PUMSA
22,60
130
329.563,87
2
227,79
TOTAL
25,45
3.684
9.535.691,16
146
377.854,80

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 25,45 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir
de 3.684 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 9.535.691,16 €.
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4. Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014:

2014

*

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

Evolució PMP global
PMP global
20,35
21,05
21,71
16,97
PMP global
17,98
26,91
19,42
-0,08
6,19
12,89
13,67
19,12
17,98
8,31
8,67
1,65
PMP global
15,27
8,11
2,02
5,57
5,40
4,98
3,65
4,57
11,57
4,40
3,87
-4,41

variació
0,70
0,66
-4,74
variació
8,93
-7,49
-19,50
6,27
6,70
0,78
5,45
-1,14
-9,67
0,36
-7,02
variació
13,62
-7,16
-6,09
3,55
-0,17
-0,42
-1,33
0,92
7,00
-7,17
-0,53
-8,28

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

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

10 - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D’ABRIL,

D’ESTABILITAT

PRESSUPOSTÀRIA

I

SOSTENIBILITAT

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

11 - CESSIÓ D’ÚS A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UNA PORCIÓ DE 3.500 M2
DE LA FINCA MUNICIPAL, QUALIFICADA D’EQUIPAMENT EDUCATIU
(EED), SITUADA A LA RONDA RAFAEL ESTRANY NÚM. 52 PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent

“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la finca municipal situada a la Ronda Rafael Estrany
núm. 52 de Mataró.
En sessió de data 2 de setembre de 2010, un cop tramitat el procediment administratiu
corresponent, l’Excm. Ajuntament en Ple va acordar cedir el domini d’aquesta finca a favor de
la Generalitat de Catalunya per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un
centre educatiu. No obstant, aquesta cessió no va ser mai acceptada per la Generalitat i no es
va arribar a realitzar cap actuació sobre la finca, havent-se declarat la finalització del
procediment.
Actualment, aquesta finca consta incorporada a l’Inventari Municipal de Béns de la corporació,
a la fitxa 31-243. Té qualificació jurídica de bé de caràcter patrimonial atès que en el marc del
procediment tramitat l’any 2010 (Exp. GE Patrimoni 22/2010) es va acordar la seva
desafectació del servei públic municipal per poder alienar-la a l’administració autonòmica.
D’altra banda, en sessió de data 2 de febrer d’enguany, l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar
el document “Criteris de planificació i proposta de mapa escolar 2017-2022. Renovació del
mapa escolar per a la innovació educativa” on es preveia la creació d’un nou institut de
secundària en un nou edifici a la Ronda Rafael Estrany.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat, mitjançant ofici
de data 6 de març de 2017, la cessió d’ús d’una part d’aquesta finca, que es concretava en
una porció de 3.500 m2, amb la finalitat d’instal·lar mòduls prefabricats que han d’acollir aules
i pati del nou Institut de les Cinc Sènies.
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Mitjançant comunicació electrònica de data 5 d’abril de 2017, s’ha avançat que finalment la
porció necessària per a la implantació dels mòduls prefabricats serà de 3.972,57 m2 i que
l’acreditació d’aquesta necessitat es formalitzarà amb el corresponent ofici que farà arribar el
Departament d’Ensenyament.
S’han incorporat a l’expedient l’informe del servei municipal d’ensenyament, informe de
valoració tècnica de la cessió, informe jurídic i restant documentació necessària per a
l’adopció dels presents acords.
Aquest expedient està sotmès al tràmit d’informació pública durant un termini de 20 dies, de
conformitat amb el què disposen els articles 75.3 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova al Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
Atès que s’ha constituït un dret real d’aprofitament (cessió d’ús) sobre un bé de caràcter
patrimonial i que aquest aprofitament ha estat valorat en més de 100.000 € s’ha sol·licitat
informe previ a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el què disposa l’article 209.1 a) 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, sense que
s’hagi rebut a dia d’avui resposta de l’administració autonòmica.
Resulten d’aplicació a més dels preceptes assenyalats, els articles 73, 74 i restants preceptes
de l’article 75 , els articles 209 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els preceptes
bàsics de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
reguladors de l’ús dels béns de caràcter patrimonial.
Per tot això, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament), amb domicili a efectes de notificacions a Mataró, c/ Churruca núm. 90
(oficines dels Serveis Territorials del Maresme- Vallès Oriental del Departament
d’Ensenyament) l’ús d’una part de la finca que es descriu a continuació a l’apartat A) i que es
concreta en la porció que es descriu a continuació a l’apartat B) per destinar-la a la
construcció i/o instal·lació i posada en funcionament d’un centre d’estudis d’educació
secundària:
A) Descripció de la finca municipal
FINCA DE NATURALESA URBANA, situada al Barri de Rocafonda proper a la riera de
Sant Simó i al polígon industrial Mata-Rocafonda, avui amb front a la Ronda Rafael
Estrany núm. 52 de Mataró, de forma irregular i que té una superfície de catorze mil
quatre-cents setanta-dos metres vuitanta-cinc decímetres, tots quadrats. LIMITA, al Nord,
amb el carrer de la Foneria i en part amb la finca que s’ha segregat d’aquesta; al Sud, amb
la finca urbana situada a la Ronda de Rafael Estrany número 16, amb referència cadastral
42032-06, qualificada d’espai lliure; a l’Est, amb la Riera de Sant Simó, mitjançant la fina
urbana que afronta a la Ronda Rafael Estrany número 1, amb referència castral 43032-06,
qualificada d’espai lliure, i en part, amb la porció de terreny de forma triangular qualificada
de sistema de parcs i jardins urbans que s’ha segregat de la finca d’aquest número; i a
l’Oest, amb la carretera de Valldeix, la plaça Pintor Cusachs i amb la Ronda Rafael
Estrany.
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Les dades registrals de la finca són: finca registral 3081 inscrita al Registre de la Propietat
núm. 4 de Mataró, al volum 2971, llibre 52 de Mataró, foli 105.
Les dades cadastrals de la finca són: 4303208DG5040S0001OM
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut de títol d’ocupació directa i cessió
mitjançant certificació emesa pel secretari general de l’ajuntament de Mataró de data 15
d’octubre de 2009.
B) Descripció de la porció de la finca l’ús de la qual es cedeix al Departament
d’Ensenyament
PORCIÓ DE TERRENY de forma rectangular, amb una superfície de tres mil nou-cents
setanta-dos metres amb cinquanta-set centímetres quadrats (3.972'57 m2) i front a la
Ronda Rafael Estrany. Limita al Nord, Est i Sud amb la finca de la què forma part; i a
l’Oest, amb la Ronda Rafael Estrany.
Les dades registrals i cadastrals corresponen a les de la finca descrita a l’apartat A).
S’adjunta com a document annex núm. 1 plànol de delimitació gràfica de la porció l’ús de
la qual es cedeix.
Aquesta porció de 3.972,57 m2 podrà ser ampliada o reduïda en un percentatge del 10% com
a màxim, concretant-se la superfície en aquest cas amb l’amidament real que resulti de l’acta
de comprovació del replanteig de les obres.
La porció de la finca cedida en ús podrà ser ampliada en funció de les necessitats que pugui
generar el creixement de l’alumnat del centre.
SEGON.- Disposar que la cessió d’ús es farà en les següents condicions:
1) Finalitat: La finalitat d’aquesta cessió en ús és la construcció i/o instal·lació i posada en
funcionament d’un centre educatiu, per part del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Aquest solar és apte per a la ubicació temporal de mòduls
prefabricats per acollir les aules del centre i el seu pati, sens perjudici de la posterior
construcció del centre amb caràcter definitiu a la mateixa finca.
2) La finca objecte de la cessió en ús no tindrà cap condicionant mediambiental,
disposant de les condicions higiènico-sanitàries adients per a la implantació del centre.
El solar està urbanitzat i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües per
gravetat, subministrament d’energia elèctrica amb els cabals i la potència suficient per
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament, connexió a la
xarxa telefònica i dades, fent constar que el tram de la via davant del solar disposa
actualment d’accés rodat i té les voreres encintades. Correspondrà a l’Ajuntament
qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble
cedit en ús i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí per a què el
Departament d’Ensenyament pugui construir i/o instal·lar i posar en funcionament el
centre, sense cap cost o càrrega per aquest i eliminant qualsevol obstacle que pugui
impedir la correcta execució de les obres.
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3) La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la
construcció del centre, en base a l’article 103 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,
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial
interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per
l’atorgament de la llicència d’obres, com a conseqüència d’aquestes obres, així com
per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
Per tal de fer efectiu aquest acord caldrà habilitar la subvenció municipal corresponent
de les dites taxes acreditades.
4) El solar és propietat del municipi i els mòduls prefabricats que s’instal·lin al damunt
seran propietat del Departament d’Ensenyament respectivament, quedant afectats un i
altres a l’ús públic educatiu a favor del Departament d’Ensenyament.
L’Ajuntament no podrà destinar la porció del solar cedida a una finalitat diferent a
l’educativa, sense l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament d’acord amb el
corresponent expedient administratiu d’autorització prèvia a la desafectació.
5) L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la
normativa vigent.
TERCER.- Sotmetre l’eficàcia d’aquests acords a l’emissió de l’informe preceptiu de la
Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la superació del
tràmit d’informació pública de l’expedient, de conformitat amb els articles 206.1 a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i 75.3 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
QUART.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa, corresponent a la subvenció per
l’import de les taxes i impostos meritats per a la instal·lació i/o construcció i posada en
funcionament del centre d’estudis d’educació secundària, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 310802/322130745000 del pressupost de despeses.
CINQUÈ.- Facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i el Regidor Delegat de Serveis
Centrals, per tal què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui ampliar o reduir, si s’escau, la
porció de la superfície cedida en ús, en el percentatge i en les condicions establertes al punt
primer, així com signar la restant documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que
es disposa en el present acord.
SISÈ.- Notificar aquests acords a Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la direcció municipal d’ensenyament, al servei d’Urbanisme, al servei de
Llicències i al servei d’Ingressos. “

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que votaran a favor. Pensem que desprès de tants anys de
retallades a educació a la nostra ciutat, aquest nou institut públic és una oportunitat. El que no
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pot fer aquest nou institut és amagar reivindicacions, com ara, baixar les ràtios i així millorar la
qualitat al haver menys alumnes per classe, conèixer el calendari del nou edifici Joan
Coromines, i la segona línea de l’escola Angeleta Ferrer. El nou institut no ajudarà a resoldre
tots els problemes que presenta Rocafonda, el que si ajudarà ja d’entrada és a desmassificar
els altres instituts. El que reclamem són molts més equipaments al barri, acompanyat d’altres
mesures socials per evitar l’estigmatització del barri de Rocafonda. Per tant, en aquest sentit,
hem d’exigir a l’Ajuntament un pla de model de ciutat que aposti pel desenvolupament de
barris amb més necessitats. El govern ha de ser exigent amb Serveis Territorials per poder
complir aquest full de ruta establert i satisfer les reclamacions necessàries per part dels barris.
Una de les reivindicacions es poder encabir altres equipaments al solar, dotant el barri amb
més equipaments. Aquest és el gran repte per no desassistir el barri de Rocafonda.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que el
seu vot serà favorable. El que ens preocupa, i per això és que nosaltres voldríem tenir-ho per
escrit, és el termini màxim per a la seva construcció, donat que fins aleshores, els alumnes
hauran d’estar en els anomenats “barracons”. El termini màxim que se’ns va donar va ser de
quatre anys, però per evitar sorpreses ho voldríem per escrit.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que el vot serà negatiu. A la CUP pensem que la planificació educativa i la política
urbanística van lligades. Entenem que el solar de la Fibra és un espai estratègic reivindicat pel
barri i que no interconnecta els barris, sent difícil que sigui un espai de confluència. Estem
d’acord en que un nou espai educatiu és necessari, però s’ha de fer lligant les necessitats
educatives amb les urbanístiques. Trobem que la indecisió en el plantejament del nou projecte
no és correcte per a un projecte tant potent. Per tant denunciem aquestes adjudicacions d’un
dia per a un altre, sense temps a fer una planificació adequada.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que tota la zona es troba mancada d’un centre educatiu, per tant nosaltres creiem
que aquest equipament escolar és necessari. A l’any 2010 tots els grups ja varem votar a
favor, i sap greu que ara els alumnes hagin d’estar en barracons, quan fa set anys que vam
preveure la necessitat d’aquest centre educatiu. El que volem denunciar és que en aquell
moment l’Ajuntament fes la cessió d’ús d’un espai educatiu a dos mesos de les eleccions
autonòmiques celebrades al novembre de 2010, per tant en plena campanya electoral, no sent
la primera vegada que passa. La planificació escolar és imprescindible, però separada d’altres
tipus d’interessos. Per últim, s’ha fet referència a l’espai de “la Fibra”, un espai que era de
“botellon”, el qual vam patir molts veïns ja que allà passaven coses que no haurien de passar.
Per sentir-nos útils a la ciutadania que representem, la planificació escolar hauria de ser
considerada per l’administració que l’ha d’executar. No serveix de res fer un ple extraordinari
per aprovar la planificació escolar si qui l’executa, que no és la ciutat sinó la Generalitat, passa
del que els representants de la ciutat diuen. El sentiment d’inutilitat dels que ens vam creure el
treball de la planificació escolar és força important.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha tingut una actuació lamentable amb aquest
consistori. A dia d’avui encara estem rebent cartes com per exemple sobre els metres
quadrats, etc. I trobem que això és una manca de respecte per a tots el mataronins i per a tots
els que han estat treballant en la planificació escolar. El nostre grup s’abstindrà perquè no ens
queda una altre. Ens posaran barracons a ultima hora i això no és fer una aposta per una
educació pública de qualitat, com es mereix aquesta ciutat. Un cop més es colpeja el barri
Rocafonda. El Departament d’Ensenyament s’ha oblidat dels mataronins, i ha decidit no
respectar-nos. L’educació ha de ser un pilar en qualsevol societat democràtica i en qualsevol
estat de benestar, si no invertim en educació, acabarem pagant presons. No ens podem
permetre regatejar en les inversions en educació.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, s’afegeix al que ha dit la senyora Morón sobre el tracte que ens infligeix la
Generalitat. És necessari un IES en la zona de Rocafonda Palau, però haguéssim preferit una
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altra ubicació. Esperem que la ubicació no sigui determinant, i votarem a favor, esperant que
aquesta sigui la millor decisió per al barri de Rocafonda i per a la ciutat en general.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que primerament,
voldríem conèixer el conveni amb el Departament, de manera que ens permeti comprovar si la
planificació que va sortir del ple s’ha complert. D’altre banda encara no tenim calendari
definitiu de construcció. Entenem, pensant a llarg termini, que es podria fer una planificació de
més d’un equipament que pugui complementar i reforçar l’efecte positiu que tots esperem que
tingui pel barri aquest nou institut. És una bona oportunitat per obrir un debat sobre l’espai
restant, sense qüestionar el futur institut.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que els instituts són
equipaments de ciutat i no de barri. L’acord per escrit diu que els mòduls prefabricats no
poden estar més de quatre anys i treballarem per a que no sigui ni un any. La destinació del
solar es dedicarà a la ubicació dels mòduls, 3.900m2, i a la construcció del nou edifici; la resta
que pugui quedar fins a ocupar el total del solar restarà pendent del pla d’equipaments o sinó
dins del pla de solar buits. Pel que fa al solar i la urbanització, l’ajuntament haurà de fer tot el
possible per tal de que la zona quedi neta i digne. D’altra banda, i encara que no tingui a veure
amb el solar, hi han hagut 69 inscripcions gairebé el 80% de les places que estaven previstes
com a primera opció, i més del 80% no són alumnes de la zona d’influència de Rocafonda de
Palau sinó d’altres barris, per tant no hi haurà segregació.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
demana que tots el portaveus reflexionin sobre el que han dit en aquest debat respecte a que
el barri de Rocafonda està “estigmatitzat”, ja que sempre es diuen coses negatives d’ ell. Hem
d’anar en compte amb els discursos que fem en relació a aquest barri per tal de no donar-li un
mal nom; fa 25 anys que hi visc i no tinc cap intenció de marxar, hi ha coses bones i dolentes
com ha tot arreu. El barri està canviant, i on abans hi havia un descampat de mala mort, ara hi
ha un parc.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que la realitat és
la que és, ningú està estigmatitzant el barri, sinó que simplement s’estan discutint realitats,
demanant que hi hagi una resposta per part dels organismes públics ja que manquen
polítiques socials. Aquest és un barri dels més afectats, tinc família al barri de Rocafonda, és
un barri amb molta diversitat i molta vida però també és un barri amb molts problemes. Tots
coneixem centres educatius que han començat els primers anys amb totes les matrícules
cobertes, però que al llarg de temps es deterioren. Es necessita una bona aposta educativa, i
acords. A Catalunya hi ha 1.010 barracons escolars amb una mitjana de 7 anys.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que el senyor
Jérez feia menció de que això era un equipament de ciutat i no de barri. Justament els
governs intenten repartir entre alguns punts de la ciutat, amb l’objectiu de dinamitzar i
positivitzar aquest llocs amb aquest equipaments, i que amb les dades d’inscripció, s’està
aconseguint aquest objectiu, gràcies al projecte educatiu, amb una directora de gran prestigi,
una bona feina de promoció i gràcies a les famílies que han cregut.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (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).

Vots en contra:

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

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, aprofita per recordar que en el debat de
pressupostos es va aprovar una partida pel barri de Rocafonda per reactivar la llei de barris
que era de gairebé un milió d’euros i que això és un acord prou concret.

Servei de Compres i Contractacions

12

- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MATARÓ BUS PER A

L’ANY 2016.
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 28 de febrer de 2017, 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 2016, i es proposa aprovar
l’aportació municipal de servei Mataró Bus per a la l’any 2016 d’import total 3.331.688,55 € i
l’import de 341.949,76 € en concepte de liquidació definitiva de l’exercici 2016.
Per informe de data 15 de març de 2017, 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 2016 per a l’Ajuntament ha ascendit a
3.331.688,55 €, que constitueix un decrement del 1,8 € respecte a l’exercici 2015.
• Que el crèdit pressupostat per l’exercici 2017, d’import 3.261.504,60 €, és suficient per
cobrir la liquidació de l’exercici 2016, d’import 341.949,76 €, més les entregues a compte
del 80 % del pressupost 2017, quantificades en 2.701.761,60 €.
• Que es preveu un estalvi d’aquesta partida a final d’any per import aproximant de 200.000
€.
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 2016, ambdós inclosos, pels següents imports:
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Aportació municipal: 3.331.688,55 €
Abonat a compte:
2.989.738,79 €
Pendent d’abonar:
341.949,76 €
SEGON.- Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2016 de 8,17.
TERCER.- Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 341.949,76 € en
concepte de liquidació de l’exercici 2016, a càrrec de la partida 700300/441110/47900 del
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2017. (op. ADRC núm. 7380).”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que en el seu moment ja es va manifestar contrari a aquesta
prorroga; va demanar una prorroga més curta, d’un any, amb altres millores que fessin una
ciutat més sostenible, per això va votar en contra d’aquella pròrroga. Ara els números milloren
però el que es desprèn de les converses mantingudes amb l’empresa, treballadors i regidora,
és el deteriorament de les condicions laborals. La possibilitat de pèrdua del contracte a finals
d’anys ha pogut comportar una situació de pressió inacceptable als treballadors, havent
denuncies preparades davant foment de treball. Aquestes pressions fan molt difícil realitzar la
seva feina adequadament, degut que es troben en una situació d’estrés que els perjudica
psíquica i físicament. Per tant, pensem que és un tema a tractar urgentment, per tal de no
haver de lamentar algun succés desagradable, i així ho reclamem a l’ajuntament. Ens alegrem
que els números millorin, però no ens agrada gens que les relacions laborals empitjorin
d’aquesta manera. Per tot això votarem en contra.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que no poden votar favorablement. Entenem que el que es porta a votació és la liquidació
però creiem que no podem donar el servei que don Mataró Bus. Esperem que les queixes dels
treballadors siguin escoltades d’una vegada ateses i resoltes. No podem tenir treballadors que
presten un servei públic en aquestes condicions. Les queixes que se’ns han fet són molt
preocupants, i també ho és que, arribant als ciutadans, decideixin no utilitzar el servei.
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa
que el contracte amb el grup “Avanza” data del 2008 i s’extingeix l’octubre del 2017 després
d’una pròrroga. Al 2016 es va aprovar una aportació municipal de 3.331.688,55 euros que
representa un 1,8% de rebaixa respecte a 2015. D’aquests diners resten pendents 341.949,76
euros que és el que ara se’ns porta a aprovació. A més d’això es pretén que aprovem un
índex de qualitat on l’empresa Mataró Bus es penja medalles injustificades, posant-se un
notable a sí mateix, fet que trobem vergonyós i que no reflecteix en cap cas el servei que
s’està prestant. Estem davant d’una situació molt precària, pensem que el servei de transport
no dona resposta a les necessitats de mobilitat dels ciutadans. Sospito que s’acabarà la
legislatura i encara estarem empantanegats amb el pla de mobilitat. Continuem en dèficits pel
que fa als horaris als caps de setmana, a la freqüència insuficient, zones estratègiques de la
ciutat que encara no estan cobertes, com el Tecnocampus. A més, la flota d’autobusos està
molt envellida, i les tarifes de transport metropolità son molt elevades, sobretot per la gent que
només l’utilitza per bellugar-se per la ciutat, amb el que caldria plantejar la possibilitat de crear
un abonament local, sense excloure els títols de l’entitat metropolitana del transport. També hi
ha la qüestió del conflicte dels treballadors amb l’empresa. Els treballadors han denunciat la
pressió de l’empresa i el règim disciplinari a que estan sotmesos. A la CUP apostem per una
gestió municipal directa del servei del Mataró Bus. Votarem no.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que el que es vota es complir amb l’acord del 2008. Si volem un millor servei del
Mataró Bus, haurem de gastar-nos més diners. És a dir, el problema no és que la gestió sigui
privada o pública. No entenem perquè s’ha de criminalitzar a l’empresa privada, res és
garantía. El que donarà un millor servei a la ciutadania i garantirà unes millors condicions
laborals, és quant ens gastem, independentment del tipus de gestió. A nosaltres ens sembla
insòlit que la durada d’un contracte sigui de 9 anys, no es poden fer contractes tant llargs. Les
condicions des del 2008 han canviat, i comporta costos molt elevats per a l’ajuntament en cas
de voler variar aquestes condicions. El govern ens demana que valorem unes enquestes de
qualitat, que partint de les converses mantingudes amb les parts actores en la prestació
d’aquest servei, s’haurien d’esclarir. Ja vam demanar fa setmanes una documentació, que
aprofitem per reclamar-la. És feina de l’ajuntament donar explicacions a la ciutadania sobre el
que està succeint, ja que és una situació que pot portar a la desacreditació del servei.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que la pròpia
empresa “Avanza” fa campanya per a reduir la sinistralitat a la seva web. A Mataró s’han
comptabilitzat 49 sinistres i no s’han assolit els objectius de seguretat. No ens agrada com
funciona el Mataró Bus, que no s’hagin implementat les línies previstes, que no hi hagi els
relleus corresponents, que els treballadors vagin estressats, les pressions que sabem estan
rebent. La resposta que ens va donar el gerent a la reunió que vam tenir, i encara no se’ns
hagi donat la documentació amb les fulles de rutes demanada fa més de dues setmanes.
Tampoc ens agrada que quedin barris incomunicats els caps de setmana. No avalarem
aquestes formes de fer i treballar per part del consistori. El contracte acaba aquest any i
encara estem esperant l’informe sobre el Mataró Bus. Trobem que els ciutadans es mereixen
un servei públic en condicions.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que el tema a votar és l’acceptació pressupostaria del Mataró Bus, i en aquest
sentit nosaltres opinem que aquest contracte llarg està gairebé finalitzat i que hi ha hagut un
estalvi. Un altre tema és el pla de mobilitat, el qual s’haurà de remodelar, però no és moment
de plantejar-ho. Del que parlem és del contracte que s’acaba. Pel que fa al conflicte intern que
està patint l’empresa Mataró Bus, independentment de que pressionem al govern per a que
trobi una solució, al que el nostre grup s’uneix, no és motiu per obviar el tema de la liquidació
pressupostaria. Per tant, nosaltres votem a favor.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que alguna de les
condicions que es van posar a l’empresa concessionària quan va tenir lloc la prorroga, s’han
complert, creant una bona aplicació, revisant la web, incrementant algunes expedicions en
dies laborables, encara que no en festius, s’ha comprat un primer autobús híbrid, s’ha
incrementat el numero de passatgers, tot i que reconeixem que era un objectiu fàcil
d’aconseguir per la pròpia dinàmica econòmica. Per altre banda, creiem que la política de
l’empresa i de l’Ajuntament, pel que implica l’augment de passatgers i conseqüentment de
facturació, no és suficient. No s’ha fet cap revisió de preus, no s’ha pensat en cap tipus
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d’abonament propi ni s’ha proposat cap iniciativa potent. Els grups municipals no podem erigirnos en representants del treballadors, perquè ja tenen organismes propis per reivindicar les
seves postures davant de l’empresa. Tot i això, és evident que el conflicte existent pot arribar
a afectar a la imatge del servei, i en aquest punt sí que hem d’intervenir. Ha coincidit la
finalització del contracte amb la necessitat d’una revisió al pla de mobilitat, el que fa que hi
hagi poc marge per estudiar el tema entre concessió i gestió directa. En aquest cas el nostre
vot serà d’abstenció.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
manifesta que el que portàvem avui era la liquidació d’un contracte, que en principi era per a 5
anys, i que recordem tenia la possibilitat d’una prorroga de 10 anys. Estem treballant en un
pla de mobilitat, com és sabut, sobre la xarxa d’autobusos. Per tant, s’ha fet amb coherència
una prorroga de 2 anys per tal de poder treballar aquest pla de mobilitat. Ens congratulem que
l’aportació de l’Ajuntament sigui cada vegada inferior. Vull recordar que els dos autobusos
adquirits havien estat encarregats en el govern anterior. Referent al tema laboral, l’Ajuntament
com a titular d’aquest servei, el que fem és ser garant de que aquest servei es presti en les
millors condicions possibles per al ciutadà, però no ens podem erigir com a representants dels
treballadors, ni se’ns ha de tractar com si fóssim patronals. Nosaltres vetllem pels interessos
del ciutadà per un servei correcte, i únicament recollim les inquietuds dels treballadors fent de
figura mediadora entre empresa i treballadors. Com a govern hem demanat explicacions a
l’empresa que hem compartit amb tots els regidors. Hem de garantir que la prestació del
servei es faci amb garanties pels treballadors però alhora garantir que el servei es doni amb la
màxima qualitat possible. Som la ciutat que més estem creixent de Catalunya en temes de
billetatge, el que vol dir que quelcom estem fent bé. El tema de la municipalització s’ha posat
en mans d’una auditora que està fent treballs d’estudi.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que és evident que els treballadors tenen molts mecanismes
per a dur a terme les seves reivindicacions, com pot ser mitjançant manifestacions, vagues
etc. Per tant, si presenten queixes sobre la seva seguretat, hauríem de prestar més atenció
del que la senyora Moreno està fent avui. Malgrat que el que es porta a aprovació és el
billetatge no podem defugir el problema existent amb els treballadors. Esperem que no hi hagi
cap fet desagradable, ja que si es dona, algú serà responsable, i estem avisats.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que la
senyora Moreno dona a entendre que com a govern municipal no tenen que representar als
treballadors de Mataró Bus. No obstant això considerem que el govern té l’obligació moral
d’exigir per tal de solucionar aquests problemes. Referent a la documentació que fa esment la
regidora Moreno, agrairíem que ens la fes arribar ja que no la tenim.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que la senyora
Moreno no va trobar adient assistir a la reunió que varem reunir tots els grups municipals amb
els treballadors. El consistori ha de garantir la seguretat i el bon servei públic, i no està sent
així. El canvi de vehicles ha estat motivat per la antiguitat d’aquests, i per la manca de
vehicles, insuficients per a prestar un bon servei. Des del nostre grup, ens preocupa que es
vetlli pels drets laborals, si no, ¿quin sentit té l’establiment de clàusules socials i laborals, si
quan hi ha problemes mirem cap al costat?. Es tracta d’un subcontracte, i per tant, és
problema nostre el que passi amb els treballadors, i el que passi amb les línies del Mataró Bus
és conseqüència d’una pèssima gestió.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, considera que independentment del tema d’objecte avui, la liquidació, és cert que
no ens podem oblidar de la situació de conflicte de la concessió del Mataró Bus. És evident
que nosaltres no podem defensar els treballadors, i hem de mantenir una postura al marge,
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entre cometes, ja que com a institució pública, hauríem de tenir l’obligació moral de intervenir
als conflictes laborals, ja que tenim un comitè econòmic-social per a realitzar aquesta funció. A
més, hem de recordar que no es tracta d’una empresa aliena, si no que està prestant un
servei públic dels més importants a la ciutat de Mataró. En aquest sentit, un conflicte dins
l’empresa pot repercutir en la qualitat del servei, i això sí que ens afecta directament, ja que
una conducció estressada augmenta el risc de col·lisions i atropellament. El govern de
l’Ajuntament hauria d’implicar-se i pressionar l’empresa per tal d’aconseguir un acord amb el
que pacificar el conflicte.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).

Vots en contra:

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).
4, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Abstencions:

Republicana de Catalunya-MÉS.

13 - ADJUDICACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ D’UN ACORD MARC AMB
TRES EMPRESES, DEL SERVEI A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I
ATENCIÓ

A

LA

PERSONA

EN

EL

MUNICIPI

DE

MATARÓ,

MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Per acord del Ple Municipal de data 1 de desembre de 2016 es va iniciar el procediment de
subscripció d’un acord marc amb tres empreses, del servei a domicili de suport a la llar i
atenció a la persona en el municipi de Mataró, mitjançant tramitació ordinària i procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada.
La cap del Servei de Benestar Social, per mitjà d’informe de data 2 de març de 2017, va
procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe
de data 27 de març de 2017 ha valorat les ofertes econòmiques, havent obtingut la puntuació
mínima requerida les tres empreses que van concórrer a la licitació, CLECE, SA, Associació
Benestar i Desenvolupament (ABD) i Gesex Atenció Domiciliària, SL (Dependentia). S’adjunta
al present acord còpia d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 500201/231310/22799 del pressupost municipal per a 2017. Així
mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient per als exercicis futurs de 2018 i 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat
conferides, PROPOSA a l’Exm. Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adjudicar l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i
atenció a la persona en el municipi de Mataró pels següents preus unitaris:
CLECE, SA
Atenció a la persona: 17,04 euros, IVA no inclòs
Suport a la llar: 14,32 euros, IVA no inclòs
ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)
Atenció a la persona: 17,05 euros, IVA no inclòs
Suport a la llar: 14,33 euros, IVA no inclòs
GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, SL
Atenció a la persona: 17,04 euros, IVA no inclòs
Suport a la llar: 14,32 euros, IVA no inclòs
El contracte s’haurà d’executar d’acord amb les condicions ofertes per les adjudicatàries en
les seves proposicions.
SEGON.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris presentin la següent
documentació:
a) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre Mercantil o en
el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per que es regeixi, i
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aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses
les prestacions objecte del contracte.
b) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit comporta el
pagament d’una taxa de 19 €).
c) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una Administració
pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració
local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període
executiu.
d) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
e) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al
Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar inscrit, que
acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats, sigui almenys de 5.100.000 euros.
f) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent import, data i
destinatari, públic o privat.
g) Documentació acreditativa d’haver executat correctament un mínim de 3 contractes de
servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona amb un import anual de
com a mínim 3.400.000 euros. L’acreditació es farà mitjançant la presentació de certificats
que hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el
servei.
h) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per import no
inferior a 600.000 euros, i rebut de pagament.
i) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el
manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte.
j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las persones
amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari,
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa).
k) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de
Mataró, cadascuna d’elles, una garantia definitiva per import de 96.053,94 €,
corresponent a una tercera part del 5% del pressupost màxim aprovat, IVA no inclòs.
Advertint-los que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han retirat la seva
oferta, i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
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TERCER. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi
figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració responsable en que es manifesti
que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat variació.
QUART.- En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo,
en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
CINQUÈ.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, abonin cadascuna d’elles:
• 32,02 €, en concepte d’una tercera part de l’import de l’anunci de licitació al BOPB.
• 155,19 €, en concepte d’una tercera part de l’import de l’anunci de licitació al BOE.
SISÈ.- D’acord amb la Disposició Addicional trenta-quatrena del Reial decret legislatiu
3/2011, aprovar un pressupost màxim, pels dos anys de durada del contracte, de
6.094.040,04 euros, IVA inclòs.
SETÈ.- Disposar a favor de les adjudicatàries l’import de 6.094.040,04 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 500201/231310/22799, de la següent manera:
Any 2017:
Operació AD núm. 26864 per import de 1.418.523,24 €
Operació AD núm. 26814 per import de 612.823,56 €
Anys 2018-2019:
Operació ADFUT núm. 26894 per import de 2.837.046,48 €
Operació ADFUT núm. 26877 per import de 1.225.647,12 €
VUITÈ.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a la
partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per als
exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació
durant les expressades anualitats.
NOVÈ.- Autoritzar les operacions comptables inverses següents:
A/ núm. 26810 per import de 2.996.025,52 €
AFUT/ núm. 26950 per import de 4.194.435,72 €
DESÈ.- Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de tota modificació que no superi els
300.000 €, IVA no inclòs. Quan la suma de les modificacions aprovades per la Junta de
Govern superi el 20% del preu del contracte, serà necessària l’aprovació pel Ple.
ONZÈ.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el DOUE, BOE, BOP i el perfil
del contractant.”
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, exposa que al ple del dia 1 de desembre de l’any passat es va
portar a aprovació el plec de clàusules administratives que havien de regir aquesta
contractació. En aquell moment, ja vam recalcar la importància d’aquest contracte degut al
gran valor social per la feina que realitzen, i amb un import de 100 milions d’euros. Vam
reconèixer l’esforç que el govern va fer a l’hora de condicionar l’oferta econòmica, malgrat que
no ens semblaven suficients els 60 punts i per aquest motiu, vam instar a potenciar les
clàusules de responsabilitat social i empresarial. Tot i que sempre hi ha el compromís de
vetllar pel compliment del contracte, ens trobem que en altres contractes costa molt fiscalitzarlos. Justament avui llegia un article d’un diari escrit per Oriol Illa, president de la taula del
tercer sector social de Catalunya, que explicava que el Departament de Salut ha anunciat una
futura llei que permetrà contractar per tasques sanitàries exclusivament a entitats del tercer
sector i com a aliats prioritaris de l’administració. Destaca que la Unió Europea estableix que
els serveis d’atenció a persones són d’interès general, i per aquest motiu faculta als estats per
poder donar més pes a criteris com l’accessibilitat, la qualitat, la disponibilitat, la protecció de
col·lectius vulnerables, participació dels usuaris o la innovació en detriment del preu. Amb això
vull arribar a la necessitat d’arribar més enllà, no hem donat el pas suficient en aquest
contracte, i per tant no tindrà el nostre suport.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que sempre ha defensat la gestió directe dels serveis municipals per que una de les
raons és l’estalvi que suposa. En aquest cas la prestació del servei a domicili de suport a la
llar i atenció a la persona té un pressupost de 7 milions d’euros, amb el que entenem que és
un contracte major. En referència al que deia el senyor Martínez sobre les paraules d’Oriol Illa,
ell ja va preveure que corríem el risc de que la prestació dels serveis d’atenció a persones
acabessin en mans de multinacionals, i així ha estat. L’administració intenta que les empreses
que liciten ofereixin un bon servei, i per això en el plec de clàusules consten uns principis ètics
i unes regles de conducta. A més, s’estableix un altre filtre que consisteix en la contractació de
tres empreses per tal que l’elecció dels usuaris obligui a realitzar una bona feina. Amb tot això,
continuem pensant que amb la gestió directa això no passaria i el servei seria millor.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que tot i que la
vegada anterior no vam votar a favor del plec presentat, hem decidit donar un vot de
confiança. Soc treballadora familiar i ho conec de prop. El trencament del monopoli establert,
contractant tres empreses, i la reunió amb les treballadores de CLECE que han reclamat els
seus drets laborals, ens fan pensar que a partir d’ara es farà una major fiscalització i es
protegirà als usuaris i als treballadors. Dit això, ens abstindrem.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, vol fer un al·legat a favor del lliure mercat i la competència. Hem adjudicat a tres
empreses, i l’important no és si son privades, sinó el servei que prestin, aquesta és la força del
mercat, el fet que l’usuari pugui triar, millorarà la qualitat del servei. En aquest aspecte, també
milloraran les relacions internes amb els treballadors, ja que el contrari podria empitjorar el
servei. Finalment, amb això volem recalcar la importància del lliure mercat i la competència i la
capacitat d’escollir enfront la municipalització a l’hora de prestar un bon servei.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1).

Vots en contra:

4, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i
corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

14

- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’AMPLIACIÓ DEL CATÀLEG DE

MASIES I CASES RURALS I MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.
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 aprova inicialment el Pla especial l’Ampliació
del catàleg de masies i cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable, en el benentès que és un requisit indispensable per a l’aprovació
provisional la justificació de l’existència d’explotació agrícola a les finques objecte de la
modificació.
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
publicació al BOP de 15 d’abril de 2016, al diari La Vanguardia de 8 d’abril de 2016, al tauler
d’edictes electrònic i a la web municipal.
L’11 de maig de 2016, l’Ajuntament concedeix a alguns dels propietaris el termini de 10 dies
per a completar la documentació que falta i és necessària per justificar la inclusió de les cases
rural de pagesos.
La documentació queda complimentada en els mesos de juny i agost.
En tràmit d’informació pública, el 17 de maig de 2016, es presenten les al·legacions següents:
1. La Unió de Pagesos de Catalunya recolza les sol·licituds d’inclusió de les masies Can
Cantallops-Masjuan, Can Canyelles i Can Boix, aporta la mateixa documentació dels
propis interessats presentada en diferents escrits.
2. La Unió de Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, es personen a
l’expedient com a part interessada; al·leguen legitimació i acció pública; recorden els drets
recollits en diferents normatives d’informació i participació, i sol·liciten:
1) En relació a l’Ampliació del catàleg
La inclusió en el Pla especial de les masies Can Cantallops-Masjuan, Can Canyelles i Can
Boix, a fi que estiguin totes les masies i cases rurals existents en el sòl no urbanitzable de
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Mataró, i especialment, totes aquelles masies i cases rurals que conformen els habitatges
dels pagesos de Mataró i les seves famílies, ubicats tots ells en finques destinades a
l’explotació agrícola per evidents motius d’interès social, paisatgístic, i mediambiental, i
quan no també arquitectònic i històric, i d’acord amb allò que disposen els articles 47.3 i 50
del Text refós de la Llei d’urbanisme, i article 55 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
relatius a identificar en el catàleg les masies i cases rural susceptibles de reconstrucció o
de rehabilitació per a la seva preservació per raons arquitectòniques, històriques,
ambientals, paisatgístiques o socials.
Cas contrari al·leguen perjudici en la no inclusió que limita les possibilitats de millora,
ampliació, reconstrucció i rehabilitació. No és útil per a la pagesia un Pla especial que
dóna la possibilitat d’introduir nous usos i més densitat d’habitatges en tot el sòl no
urbanitzable. La inclusió en el Pla especial permet ampliar una masia per ubicar-hi un hotel
o altres usos indeterminats no lligats a l’activitat agrícola, així com ampliar la densitat
d’habitatges fent divisió horitzontal, per contra un pagès no pot ampliar o millorar el seu
habitatge perquè el seu fill pugui viure a l’explotació agrícola.
Consideren que tant l’ampliació com el propi Pla especial de masies i cases rural, no té per
objectiu preservar, potenciar i desenvolupar l’activitat agrícola, tot el contrari, sembla un
instrument que té per objectiu fer fora als pagesos de Mataró dels espais agrícoles que
fins avui s’han conservat del creixement i especulació urbanística gràcies al
desenvolupament de l’activitat agrícola.
2) En relació al Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals aprovat definitivament el
23 d’abril de 2015 (PECMCR) i amb text refós aprovat l’11 de febrer de 2016 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB)
2.1. Modificar tota la normativa del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals
ampliació o modificació i adaptar-la a la inclusió de totes les masies i cases rurals i en
especial la des pagesos.
2.2. Eliminar la regulació i/o règim d’usos i edificació de l’article 7 i concordants del
PECMCR, i substituir-la i modificar-la pel previst en sòl no urbanitzable en el Pla general
d’ordenació (PGO) i del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), fixant un
nou règim d’usos que no impedeixi el normal desenvolupament de l’activitat agrícola, i
garanteixi el seu desenvolupament agrícola, tal com preveu el PGO i el Conveni de
col·laboració i cooperació urbanística signat entre l’Ajuntament de Mataró i la Unió de
Pageses de Catalunya el 18 d’abril de 1996.
2.3. Declarar la nul·litat de ple dret de PECMCR aprovat definitivament per la CTUB per
vulneració de la normativa vigent de les raons previstes a l’article 47 en relació al 50 del
TRLU, a l’empara de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Consideren que té com a principal objectiu introduir i permetre nous usos i activitats, no
agrícoles, en sòl no urbanitzable, que si es desenvolupen totes no tenen cabuda en el sòl
no urbanitzable agrícola i suposaran la seva transformació o eliminació.
Defensen que no compleix amb l’objectiu principal d’identificar les masies i cases rurals
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, justificant les raons que la seva
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preservació o recuperació, que han de ser de tipus arquitectònic, històric, ambiental,
paisatgístic o social (article 47 i 50 de la Llei d’urbanisme)
2.4. Un cop estimades les seves peticions i modificat o redactat un nou PECMCR, es
sotmeti a nova consulta pública, nou tràmit d’audiència i informació pública, per tal que
totes les parts interessades i afectades puguin formular al·legacions en defensa dels seus
interessos
Han estat sol·licitats informes a altres organismes afectats, amb el resultat següent:
-

El 6 de maig 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, presenta informe de no
afectació als terrenys de la seva explotació.

-

El 17 de maig de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i
Sostenibilitat, presenta informe favorable amb un sèrie de consideracions a tenir en
compte.

-

El 17 de maig de 2016, la Direcció General de Turisme, presenta informe amb dues
prescripcions:
a) Cal substituir “turisme rural” per “establiment de turisme rural”, per ser la denominació
de l’article 49 de la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya.
b) Cal excloure l’ús d’establiment de turisme rural de totes les edificacions posteriors a
l’any 1950, d’acord amb l’article 53 del Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatge d’ús turístic, que són:
o Fitxa 13, Can Pera de l’any 2000
o Fitxa 20, Can Bleda de l’any 1996
o Fitxa 85, Can Riera Malet de l’any 1997

-

El 31 de maig de 2016, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, presenta informe amb
recomanacions generals i recordatoris de compliment de normatives.

-

El 6 de juliol de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental, presenta informe amb les prescripcions següents:
a) Cal completar les fitxes de Can Noè 2 i Can Noè 3, amb la protecció derivada de la
seva inclusió als espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000. Recorda que els projectes
i plans derivats seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la Llei
2172013, d’avaluació ambiental.
b) Cal justificar la necessitat de permetre reajustos per al compliment de les condicions
d’habitabilitat de les edificacions de Can Noè 2, Can Noè 3, Can Bleda i Can Valentí,
derivada de la protecció supramunicipal com a sòl no urbanitzable costaner 1.
c) Cal esmenar les fitxes de Can Pera i Can Bleda per a precisar que l’ús de turisme
rural es permet a les edificacions originàries amb antiguitat anterior a l’any 1950, i
suprimir aquest ús de la fitxa de Can Riera Malet, d’acord amb la pròpia normativa del
Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i el Decret 159/2012,
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

-

El 18 de juliol de 2016, la Diputació de Barcelona, Àrea d’Espais Naturals – Montnegre
Corredor, presenta informe favorable.
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-

El 2 de desembre de 2016, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, presenta informe desfavorable
per incorporar construccions posteriors a l’any 1956 i no conservar el caràcter originari de
la masia.

En escrit de 13 de setembre de 2016, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General de
Desenvolupament Rural, la reconsideració del seu informe atès que no es basa en infraccions
legals ni interessos supramunicipals, que l’ampliació del catàleg amb cases dels pagesos amb
explotació agrícola es una petició reiterativa de la Unió de Pagesos de Catalunya i de
l’Assemblea Pagesa del Maresmes, i per discriminació amb altres municipis que sí tenen
incorporades en els seus Plans especials construccions posteriors a l’any 1956.
El 21 de febrer de 2017, la Direcció General de Desenvolupament Rural emet informe, pel
qual vistes les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Mataró, supediten l’informe al
criteri de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
La valoració de la documentació aportada per les persones interessades és la següent:
1. Can Boix: Arran de la documentació presentada per Camilo Boix Bosch, relativa a la
rehabilitació de la masia a l’any 1991, s’ha pogut localitzar l’expedient de llicència d’obres
núm. 604/90, on consta la concessió de llicència a Camilo Boix Bosch, per la rehabilitació
de la masia Cal Negre, al Veïnat de Mata, 49, polígon 8, parcel·la 3, el 06.03.1991, i
l’informe tècnic que les obres finalitzades s’ajusten a la llicència concedida de 19.07.1994.
Les fotografies de la casa finalitzada coincideixen amb la tipologia actual.
S’incorpora al document tècnic l’ortofoto de 1945, conforme ja existia la masia antiga de
Can Boix.
2. Can Cantallops-Masjuan: El document tècnic incorpora Can Cantallops-Masjuan i les
ortofotos de 1945, 1956, 1986, 1993, 1994, 2006 i l’actual, segons les quals al llarg
d’aquests anys s’ha mantingut una construcció.
3. Can Canyelles: La casa, a l’adreça del carrer Torrent de les Piques, 56, està situada en
sòl urbanitzable no programat, sector dels Turons D, per tant no compleix amb la condició
essencial d’estar en sòl no urbanitzable.
S’ha sofert una confusió d’aquesta casa, amb la també anomenada Can Canyelles, al
Veïnat de Mata, 44, en sòl no urbanitzable, ja catalogada amb la fitxa 23, per aquest motiu
es va concedir termini a Maria del Dolç Nom Cañellas Cot, en escrit d’11 de maig de 2016,
perquè presentés documentació acreditativa del 2n habitatge annexat al catalogat.
Per tot això les al·legacions formulades es resolen de la forma següent:
a) S’estimen les al·legacions d’incorporar les masies de Can Cantallops-Masjuan i Can Boix,
amb la qual cosa queden catalogades totes les cases de pagesos amb explotacions
agrícoles existents en sòl no urbanitzable.
b) Es desestima l’al·legació d’incorporar Can Canyelles, del carrer Torrent de les Piques, 56,
per estar situada en sòl urbanitzable no programat, sector dels Turons D, i no complir amb
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la condició essencial d’estar en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 50.2 del Text
refós de la Llei d’urbanisme que preveu “... identificar en un catàleg específic les
construccions situades en sòl no urbanitzable susceptible de reconstrucció o de
rehabilitació ...”.
c) Es declaren inadmissibles la resta d’al·legacions per referir-se al Pla especial del Catàleg
de masies i cases rurals aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015 i amb text refós
aprovat l’11 de febrer de 2016 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per
ser un acte definitiu i ferm, contra el qual l’Assemblea Pagesa del Maresme ha interposat
recurs contenciós administratiu núm. 208/2016, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a.
Vist l’informe jurídic i els articles esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i modificació
del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, redactat pel servei tècnic
municipal, amb les modificacions introduïdes arran dels informes dels organismes afectats
amb competències sectorials i l’estimació parcial de les al·legacions presentades, amb el
benentès que la catalogació ve determinada per la funció social que vincula la casa rural amb
l’explotació agrícola en funcionament, i per tant la desaparició d’aquesta serà motiu de
descatalogació.
Segon.- Estimar en part les al·legacions formulades contra l’Ampliació del catàleg de masies i
cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, de
la Unió de Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, en el sentit d’incorporar
les masies de Can Cantallops-Masjuan i Can Boix, però no la masia de Can Canyelles, del
carrer Torrent de les Piques, 56, per incompliment de la condició essencial d’estar en sòl no
urbanitzable establerta a l’article 50.2 del TRLU, d’acord amb els motius de la part expositiva.
Tercer.- Declarar inadmissibles les al·legacions formulades en relació al Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals, aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015, de la Unió de
Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, per ser un acte definitiu i ferm i per
litispendència en haver estat impugnat directament, en recurs contenciós administratiu núm.
99/2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 3.
Quart.- 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.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.”
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que el seu vot serà d’abstenció. Valorem positivament l’ampliació, estem d’acord en
que si un pagès treballa la terra també pot fer agroturisme que li permeti complementar la
seva activitat principal, però ens fa por que això faci que entrin moltes altres activitats que no
tenen res a veure amb la agrícola. Aquest ús complementari ha d’estar vinculat a l’ús agrícola
de la terra. Recordar que el 2014 es va aprovar el pla d’usos de les Cinc Sènies i els pagesos
van votar en contra potser caldria per part de l’administració posar-se al costat de la pagesia.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
indica que el criteri de la Generalitat per a catalogar les masies és que fossin construïdes fins
a l’any 1956. Ara es proposa que ho siguin també posteriors. La nostra visió és que estem
davant d’un “vestit a mida” a favor d’algunes persones. Fa dies se’ns explica en una comissió
informativa que els pagesos tenen un litigi amb el Corte Inglés, i que pacten retirar-ho a canvi
que l’Ajuntament amplií el catàleg de masies, entre d’altres punts, i nosaltres votem a favor
per desencallar l’assumpte del Corte Inglés. L’altre dia ens informen que la Unió de Pagesos
no ha retirat aquest litigi, amb el que estem fent el ridícul i accedint a un xantatge, fet que
volem denunciar. El resultat és que incloem en el catàleg masies construïdes als anys 80,
cosa que és inexplicable.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que tot i que és
veritat que aquestes masies no són tradicionals, entenem que tenen una antiguitat i que es
continua preservant d’aquesta forma que el sol no sigui urbanitzable i això és un punt a favor.
Per això el nostre vot serà l’abstenció. Ens fa por que es barregin conceptes i es permeti cert
intrusisme dins d’aquest àmbit i que no tot el que es faci sigui rural per això ens abstindrem.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que en relació al manteniment del territori, estem a favor, ja que és
evident que és important la implementació d’activitats complementaries per a la sostenibilitat
del mon rural. No obstant, no podem obviar el que ha dit el senyor Calzada. Tenint en compte
la situació, el nostre vot serà l’abstenció per no entorpir l’actuació del govern.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que la part
d’integració de les masies que faltaven els sembla correcte. Però en el tema dels usos, i
respecte al litigi presentat pels pagesos, ens fa dubtar. Això ens porta a una incertesa, i per
tant considerem que el millor és l’abstenció.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, aclareix que els usos que es van pretendre amb el catàleg de masies del 2015 era
ampliar els usos d’aquelles masies les quals eren molt difícils de mantenir únicament amb la
pròpia activitat agrícola. Per poder preservar el patrimoni, la normativa va preveure la
compatibilitat del usos més enllà dels agrícoles amb la pròpia activitat agrícola per a que els
propietaris tinguessin més rendiments i poguessin preservar el patrimoni. Aquests usos son
un mecanisme que la llei donava per poder mantenir aquest patrimoni. El que aportem amb
aquesta ampliació son cases que potser no necessiten aquest reforç, però que tenen un altre
valor, i que els usos venen regulats pel pla general i el conveni urbanístic amb la Unió de
Pagesos. En relació a les declaracions dels Sr. Calzada, puc estar més o menys d’acord amb
la seva exposició, però penso que hem de donar una oportunitat per buscar un bé comú per la
ciutat. L’oportunitat que ens dona la ampliació del catàleg és protegir el patrimoni de les Cinc
Sènies i el fet que la masia estigui o no dins el catàleg no li fa guanyar ni perdre drets,
simplement regula les activitats que pot fer.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que en aquest imaginari col·lectiu de les masies, dubto que el Sr. Calzada quan vagi de
turisme rural només vagi a masies anteriors a l’any 1956. Alguna vegada anirà a cases més
modernes, i que tenen aquest segon ús d’activitat econòmica.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
respon que el seu tiet era pagès i tenia les terres llogades on està la secció de congelats del
Alcampo, i ell era pagès visqués on visqués. No entraré en aquesta discussió, la legislació ja
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ho permet, però el que constato és que si ho fa un tercer no ho pot fer, però si ho fa una
persona afí a mi és perfecte. Si demanem un equipament municipal, o volem millorar la neteja
de Mataró, llavors la demanda social d’ajudar a les persones és el primer, en canvi sí es pot
gastar més de 4 milions en un equipament que es diu la Casa de la Cultura popular, que va
ser la prebenda que es va donar a la CUP per retirar el litigi de El Corte Inglés. Això
s’anomena un vestit a mida. Els convido a renunciar a la Casa de la Cultura popular i així
podrem destinar els diners a una altra necessitat més social.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

15,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

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

El Sr. Secretari adverteix que el punt de l’ordre del dia no pot donar-se per aprovat degut a
que, tractant-se d’una aprovació de planejament urbanístic, precisa ,d’acord amb la llei, de la
majoria absoluta de vots favorables, és a dir, 14 vots a favor. Tanmateix, en aquest cas els
vots favorables han estat 12.

56

El senyor David Bote Paz, alcalde president, davant la informació del secretari, dona per no
aprovat aquest punt de l’ordre del dia, sense perjudici de que torni en un Ple posterior.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que a nivell de procediment té els seus dubtes. Hem dit que estàvem a
favor, però com que pensàvem que per majoria simple es podia aprovar per això preferíem
abstenir-nos. Estem a favor de que el Govern tiri endavant i solucioni aquest tema. Una altra
cosa és si a nivell de procediment es pot repetir la votació.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que el Secretari ha estat clar, no es pot
repetir la votació. El tema no s’aprova i passa a un altre ple.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que tenia dubtes de que es pogués aprovar amb menys de 14, però un tema
semblant com aquest va sortir endavant perquè l’anterior alcalde va parar el ple va convocar
una junta de portaveus i al final es va acabar aprovant. Es veritat que resulta una mica
lamentable que no tinguéssim pensat que aquesta situació es podria donar.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que en la ocasió a que es refereix el Sr.
López, el punt no es va arribar a votar, per tant, és una situació diferent.
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15 - DONAR

COMPTE

DE

L’APROVACIÓ

DEL

PROGRAMA

D’INSPECCIONS D’HABITATGES BUITS DE 2017 (ARTICLE 6 DE
L’ORDENANÇA VERIFICACIÓ HABITATGES BUITS).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, dóna compte del següent:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària, celebrada el passat 1 de
desembre de 2016, aprovà definitivament l’Ordenança municipal reguladora del procediment
sobre verificació d’habitatges buits, amb la finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i
aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat o titular d’un dret real
d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble, en el marc de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge.
Atès que l’article 6 de l’Ordenança s’estableix, com a actuació prèvia i d’acord amb les
necessitats de mobilització d’habitatges que hi hagi a la ciutat, l’elaboració d’un programa
d’inspecció d’habitatges buits que determinarà les àrees en les quals es realitzaran les
inspeccions, tenint en compte l’ordre de prioritats contemplat en la mateixa ordenança.
Atès que mitjançant Decret número 2216/2017, de data 13 de març, dictat per la Regidora
delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat, i Habitatge, s’acordà el següent:
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada el passat 1 de
desembre de 2016, aprovà definitivament l’Ordenança municipal reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits, amb la finalitat de detectar
l’existència d’habitatge buit i aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la
propietat o titular d’un dret real d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble, en el marc de
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Atès que l’article 6 de l’Ordenança preveu, com a actuació prèvia i d’acord amb les
necessitats de mobilització d’habitatges que hi hagi a la ciutat, l’elaboració d’un
programa d’inspecció d’habitatges buits del municipi i que aquest programa
determinarà les àrees en les quals es realitzaran les inspeccions, tenint en compte
l’ordre de prioritats contemplat en la mateixa ordenança.
Vist l’informe emès, en data 13 de febrer de 2017, pel cap de la secció d’Habitatge, en
el qual es proposa iniciar aquest any 2017 un Programa d’inspeccions d’habitatges
buits, seguint el llistat sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya –incorporat a
l’expedient-, que afecta tots els barris de la ciutat i en especial els barris en els què hi
ha programes de suport, i en el qual es considera que aquest llistat s’anirà ampliant
conforme s’emprenguin altres actuacions municipals (expedients en matèria de
llicències d’obres i activitats i disciplina, sanitat, consum, problemes de convivència i
de comunitats de propietaris amb residents majoritàriament grans i/o en situacions
d’especial vulnerabilitat, etc).
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Considerant que en l’esmentat informe es constata que el nombre d’habitatges
relacionats en aqueix llistat ascendeix a 368, distribuïts pel municipi de la forma que
s’hi detalla i que es dona per reproduït.D’acord amb el disposat a l’esmentada
ordenança i a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que estableix
(segons recullen els seus articles 1 i 4) el proveïment d’habitatges destinats a
polítiques socials com un servei d’interès general, en la línia del pronunciament del
Parlament Europeu en matèria d’habitatge social. I que, segons determina el seu
article 5, l’exercici del dret de la propietat ha de complir la seva funció social, establint,
en conseqüència, l’existència d’incompliment d’aquesta funció social de la propietat
d’un habitatge o un edifici d’habitatges, quan, entre d’altres circumstàncies, l’habitatge
o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada.
Atès que l’article 6, abans esmentat, de l’Ordenança municipal reguladora del
procediment sobre verificació d’habitatges buits també estableix que l’òrgan
competent per a l’aprovació del Programa d’inspeccions d’habitatges buits és el/la
regidor/a competent i se’n donarà compte al Ple Municipal.
Vist l’informe jurídic corresponent.
En virtut de les competències atorgades pels respectius decrets d’Alcaldia, de data 15
de juny de 2015 i d’1 de febrer de 2016,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el “Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2017”, establert a
l’Ordenança municipal reguladora del Procediment sobre verificació d’habitatges buits,
amb l’abast dels habitatges continguts en el llistat de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya obrant a l’expedient i el nombre del qual ascendeix a 368 habitatges,
distribuïts pel municipi segons es relacionen, sense perjudici de que aquest es pugui
veure ampliat conforme s’emprenguin altres actuacions municipals i seguint els criteris
de prioritats marcats en la pròpia ordenança:
Centre
Cerdanyola nord
Cerdanyola sud
Cirera
Eixample
El Palau
Els Molins
Escorxador
La Llàntia
Peramàs
Pla d'en Boet
Rocafonda
Vallveric
Vista Alegre
Urbanitzacions

18 habitatges
87 habitatges
64 habitatges
12 habitatges
50 habitatges
14 habitatges
10 habitatges
4 habitatges
9 habitatges
10 habitatges
6 habitatges
67 habitatges
9 habitatges
4 habitatges
4 habitatges
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Segon.- Donar compte al Ple Municipal de la present resolució d’acord amb el
disposat a l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del Procediment sobre
verificació d’habitatges buits.
Tercer.- Informar de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en
aquest àmbit, així com al servei de la Policia Local, als efectes oportuns.”
Vistos els informes tècnics corresponents que s’hi contenen.
D’acord amb l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació
d’habitatges buits, que estableix que l’òrgan competent per a l’aprovació del Programa
d’inspeccions d’habitatges buits és el/la regidor/a competent i se’n donarà compte al Ple
Municipal.
En virtut de les competències atribuïdes pels respectius decrets d’Alcaldia, de data 15 de juny
de 2015 i d’1 de febrer de 2016, PROPOSO al PLE l’adopció del següent ACORD
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la resolució d’aprovació del ”Programa
d’inspeccions d’habitatges buits 2017”, d’acord amb l’establert a l’Ordenança municipal
reguladora del Procediment sobre verificació d’habitatges buits, dictada per la Regidora
Delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, dictada per Decret número
2216/2017, de 13 de març, el contingut del qual s’ha transcrit a la part expositiva del present
acord. “

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que tot i que el que fem és donar compte, nosaltres ens vam abstenir. Agraeixo i no vull que
passi desapercebut el que es recull en aquesta declaració institucional que dona una idea
clara del que estem parlant. Nosaltres ens vam abstenir perquè pensàvem que s’havia de
deixar fora els mataronins que nos fossin terratinent. Estem parlant de 3.792 habitatges vuits a
la ciutat, dels quals gairebé 2.400, més del 60%, pertanyen a persones que ja tenen un
habitatge. Parlem de que aquest 60% que paga IBI i tots els impostos corresponents i que els
han costat un esforç als propietaris podrien haver de pagar una taxa per tenir-ho buit. Ens
interessava posar sobre la taula això. Desitjo que en un futur no hagin de pagar les
conseqüències aquestes persones.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró considera que la majoria
dels Regidors, a les comissions informatives, ens referíem sempre als grans tenidors. És a dir,
famílies molt riques amb un nombre elevat d’habitatges buits a l’espera que pugin els preus
per especular, immobiliàries i bancs. Ningú o la gran majoria ens hem posat amb les famílies
que tenen dos habitatges. Parlem de pressionar als grans tenidors que alliberin habitatges per
a la gent necessitada. Val la pena començar a fer inspeccions i negociar amb aquesta gent, i
fer de mediadors quan sigui necessari.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que tenim encara
pendent el pla d’habitatge i haurien d’espavilar per tenir-ho l’abans possible.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
diu, per aclarir amb xifres: dels 3.411 habitatges que tenim censats coma buits a Mataró, 38
persones tenen 151 habitatges, de bancs, tenim 573, dels quals 130 de la Sareb. El 60%
d’aquests pisos son propietat de persones que tenen una vivenda i un altra més.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que amb les
xifres que ens acaben de donar, 800 famílies tindrien una oportunitat.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup
municipal d’ERC-MÉS.
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CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

16

- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LES COLLES

INSTITUCIONALS.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, presenta
la proposta següent:
“Relació de fets
L’any 1987 es va redactar un “Reglament d’ús i funcionament de les figures de Mataró”,
aprovat pel Ple de maig de 1987. Aquest reglament ha quedat obsolet.
Des de la Direcció de Cultura s’ha vist la necessitat de poder regular d’alguna manera el
funcionament, composició i ús de les figures institucionals i es vol aprovar el “Reglament
d’ús i funcionament de les Comparses institucionals del Seguici Festiu Institucional de
Mataró”. Amb aquest Reglament d’ús i funcionament de les Comparses institucionals del
Seguici Festiu de Mataró es pretén unificar i harmonitzar tota aquesta normativa i actualitzar-la
a la realitat.
Aquest Reglament neix fruit d’un procés participatiu iniciat l’any 2014 entre l’Ajuntament i les
Colles Institucionals. Es van crear dues comissions de treball, per una banda la Comissió de
colles infantils i membres menors d’edat i, per altra, la Comissió del Reglament. Durant aquest
temps s’ha anat treballant en paral·lel amb aquestes dues comissions fins que s’ha arribat a la
redacció d’aquest Reglament.
Vist l’informe tècnic de la cap de Festes i Territori de la Direcció de Cultura de data 27 de
gener de 2017 sobre la necessitat d’aprovar aquest reglament.
Per decret 1670/2017, de 24 de febrer del Regidor Delegat de Cultura i Participació s’ha
aprovat l’avantprojecte d’aprovació del “Reglament d’ús i funcionament de les Comparses
Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró”. Aquest decret s’ha notificat a tots els
grups municipals, d’acord amb l’article 73.10 del ROM, perquè formulin les esmenes que
considerin oportunes en el termini establert.
Transcorregut aquest termini s’han fet esmenes d’ofici per errors i s’han presentat aportacions
per part del grup municipal ERC.
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 l’aprovació d’un reglament municipal. Correspon al Ple l’aprovació del “Reglament
d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de
Mataró”.

62

Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució
següent:
Primer.- Acceptar les aportacions fetes pel Grup Municipal ERC i incorporar-les al document.
Segon.- Aprovar inicialment el “Reglament d’ús i funcionament de les Comparses
Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró”.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per tal que s’hi
puguin presentar reclamacions i al·legacions.
Quart.- Considerar aprovat definitivament el Reglament si transcorregut aquest període no
s’han presentat reclamacions ni al·legacions.”

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que a final del 2014 principis del 2015 s’iniciava el intent per dotar-nos d’ uns
reglaments per les colles institucionals de Mataró. Un únic document, que englobes tot i on
unificar tanta diversitat era difícil. Les colles estaven cremades, i van començar a reunir-se
amb la comissió de cultura. Ha estat un procés llarg, dos anys. Massa llarg per alguns i massa
precipitat per altres. Un procés amb dues maneres de treballar: La de l’administració més
metòdica i la voluntariosa de les colles. 16 sessions de treball que han donat un reglament
que es porta avui. Aquest reglament no agradarà a tothom, és lògic, és cert que es podria
millorar en quant a format i redactat, però aquesta és la voluntat i cal fer ara una exposició
pública perquè tothom pugui dir la seva. Perquè entenem que és un bon document de partida.
Votarem sí a aquest protocol.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró felicita la feina feta, tant
al regidor de cultura com a les colles. El reglament era molt necessari per poder establir un
marc de convivència i esperem que la cultura popular estigui a l’abast de tothom.

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, valora positivament
disposar d’un reglament d’ús, per poder facilitar el funcionament d’aquestes colles, també
valorem la voluntat d’unificar el funcionament respectant la idiosincràsia de cada colla. La
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implicació dels representants de les diferents colles, tot i que ha estat un procés elaborat i a
vegades difícil. És una aprovació inicial, i s’obre un període de delegacions. Tenim confiança
en que s’incorporin algunes al·legacions que han sorgit de les colles. Aquest reglament
significarà una clara igualtat d’oportunitats, per tal que tots els ciutadans puguin formar part de
les colles institucionals. Aquesta setmana s’ha obert el període d’inscripció. El reglament
servirà per deixar d’estigmatitzar les colles institucionals que a vegades se les acusa de
massa sectàries i a vegades amb raó. Tenim dubtes sobre si la aplicació del Reglament
generarà alguna feina extra a la regidoria de Cultura. Ens agradaria saber com es gestionarà.
Tenim confiança que un com aprovat es vagi renovant i serveixi per millorar el funcionament
de les colles i la implicació de la ciutadania amb aquestes.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, agraeix
les seves paraules i col·laboració. Si que es cert que hi ha hagut un llarg procés. Corregeixo a
la Sra. Polvillo, no han estat 16 si no 25 reunions amb comissions i diferents tècnics al davant
cadascú amb la seva manera de treballar i això encara ho complicava més. Agraïm a tothom
que ha estat implicat per la feina feta i pel compromís amb la ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Camprubí, regidor del grup
municipal d’ERC-MÉS.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDSESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

PER A L’ADHESIÓ AL PACTE

NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta de
resolució següent:

“MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si
aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de
nous o per agreujar els existents. Les persones, entitats, organitzacions i institucions que
signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
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democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final
d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de que disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, pluiral i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 5-09-2013, llur adhesió
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-Moviment d’Esquerres i de Convergència i Unió,
proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà al Pacte Nacional pel Referèndum.
Segon.- L’Ajuntament de Mataró subscriurà el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum.
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró delegarà en l’Alcalde o regidor que aquest proposi, per
representar aquest Ajuntament, si s’escau, davant el Pacte Nacional pel Referèndum.
Quart.- L’Ajuntament de Mataró promourà al municipi que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin al Pacte Nacional i subscriguin el seu Manifest.
Cinquè.- Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a
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l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a les diverses organitzacions socials del Pacte
Nacional pel Referèndum.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Carles Estapé, en
representació d’Ômnium Maresme, qui expressa que un grup d'entitats, sindicats i partits de la
ciutat hem constituït el pacte local pel referèndum. Aquest pacte pren el relleu del pacte
mataroní pel dret a decidir que es va constituir el juliol de 2014 per col·laborar en iniciatives
que tinguéssim com objectiu reclamar el dret a decidir en la consulta del 9 de novembre del
2014, consulta que va ser un èxit a la nostra ciutat. Davant la negativa constant d l'estat
espanyol d'atorgar-nos el dret per decidir el nostre futur com a país, el passat mes de gener es
va crear el pacte nacional pel referèndum. Per això volem impulsar des de Mataró el necessari
exercici del dret a decidir des del civisme, la transversalitat i el respecte al pluralisme
democràtic. En nom de les entitats adherides, vull demanar als regidors que donin suport a la
proposta de resolució que presenten avui aquests tres grups municipals.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que per economia processal i perquè està absolutament
d'acord amb el Sr. Teixidó i Sr. Estapé, únicament li voldria dir al Sr. Teixidó que se'n recordi,
que encara que és llarg el nom, que Iniciativa per a Catalunya Verds i Esquerra Unida i
Alternativa també és proponent de la proposta.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
des del seu grup municipal i sense voler faltar el respecte a ningú, estan cansats de discutir
sempre del mateix tema. Portem des del 2011 parlant del mateix. Inclús es va fer un ple
extraordinari per debatre aquest tema, inclús l'exalcalde va posar una pantalla gegant al
vestíbul. Nosaltres ja ens hem posicionat en moltes ocasions i penso que no fa falta que torni
a posicionar sobre el que pensem de la independència de Catalunya. Ja saben que estem
completament en contra de la separació de Catalunya amb la resta dels pobles d'Espanya i

67

ara tornem a parlar d'un referèndum quan representa que ja l'havíem celebrat. Esteu tornant a
la pantalla inicial, la del referèndum. O bé no teniu ni idea de que fer i aneu improvisant sobre
la marxa, o bé que ara enteneu que no podeu declarar unilateralment cap separació de la
resta d'Espanya. La ciutadania es va cansant cada vegada més que no es treballi
veritablement pels problemes que els hi preocupen. Per tant pensin, els que presenten
aquesta proposta de resolució, si estan fen bé o no les coses. Crec que els partidaris de la
independència de Catalunya podien ser prou valents i assumir que per una cosa tant
important com esdevenir un estat propi independent, doncs podria votar tota la població en
edat de poder votar. Nosaltres hem reivindicat que no només votin els ciutadans de Catalunya
sinó tot l'estat, perquè ens afecta a tots. Però això a vostès no els interessa perquè el resultat
s'allunyaria molt dels resultats que desitgen. Continuar parlant de referèndum pactats o no,
que cap país rellevant avalarà internacionalment, impedirà que parlem i treballem per resoldre
els problemes que realment afecten a la nostra ciutadania.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que
votaran a favor. Cal situar-se en quin moment ens trobem. L'última setmana el Sr. Albiol ens
deia que som una colla de feixistes, ens ha visitat el Sr. Rajoy carregat amb una maleta de
promeses i inversions pendents des de fa més de 10 anys que s'han esvaït quan s'ha fet
públic el projecte de pressupostos de l'estat espanyol pel 2017 i que suposen un descens en
percentatge en la inversió a Catalunya. Mentrestant al Congres dels Diputats hem vist com
expulsaven al Sr. Homs per haver posar les urnes el 9N i en paral·lel, el Tribunals d'Espanya
han exculpat una Jutgessa contraria a l'ús del català. Continuen perseguint qualsevol rastre de
llibertat d'expressió i per últim han impugnat en el Tribunal Constitucional les partides dels
Pressupostos de la Generalitat destinades a fer el referèndum. Per tant, hem comprovat que
la cultura política espanyola no dona per més. En canvi nosaltres posem damunt de la taula la
necessitat de donar la paraula a la ciutadania, no podrem avançar col·lectivament si girem
l'esquena a la democràcia. Tenim un repte democràtic majúscul, que és el exercir el dret
d'autodeterminació que expressarem en un referèndum, que celebrarem tant sí com no, amb
permís o sense permís de l'estat espanyol. No cal canviar la Constitució espanyola, només cal
voluntat política. Sí que és pot, però alguns no ho volen. Estem davant un repte que ens obre
les portes a construir un país nou sobre una base democràtica insubornable, sense corrupció,
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sense pors, sense renúncies, sense xantatges i sense exclusions de cap tipus. Pensem que el
referèndum és la clau del nostre futur col·lectiu compartit. Volem ser un poble llibre i volem
autodeterminar-nos per vertebrar una república catalana independent. Cal posar fi a les
dilacions i anar allargant el tema. Per això exigim amb urgència un acord per fer realitat el
referèndum. Finalment, aplaudim l’adhesió de l'Ajuntament de Mataró al pacte pel referèndum,
però ens agradarà veure a on porta aquesta adhesió tenint en compte que el Sr. Alcalde i el
seu partit han expressat públicament que faran boicot al referèndum i que no han tingut cap
escrúpol d'ajuntar-se amb el PP i Ciutadans, per impugnar les partides destinades al
referèndum dels pressupostos de la Generalitat. Reclamem coherència al govern municipal de
Mataró i sobretot a Convergència de Mataró, PDCat. Que arribat el moment crític, trenquin
l'acord de govern que tenen amb el PSC més espanyolista de la història recent de Mataró.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que, pel que sembla, la tuitera Casandra és el paradigma de la democràcia pel Sr. Cuèllar.
Faig aquesta apel·lació també als membres del PDCat, si el seu model per a la futura
Catalunya independent és el que defensa el Sr. Cuellar. Aquest és el model, senyors de
Convergència, al que vostès li estan donant suport i el model de democràcia d'alguna de les
persones que intenten donar lliçons als altres de democràcia. Ja que el Sr. Cuèllar ha fet
referència al Sr Albiol, aquesta nit hem tingut la desagradable sorpresa de veure entre el
públic assistent a un dels assaltants de la seu de PP de Catalunya el passat dilluns. Lliçons de
democràcia les justes. Ara ens centrarem amb el màxim de respecte i amb la major serenitat
possible amb això que porten a votació aquesta tarda. El 6 de setembre del 2013, aquest
Ajuntament es va adherir al pacte pel dret a decidir i ara estem amb el mateix. Tothom sap
que d'aquí a 4 mesos haurà eleccions a Catalunya i algú té la necessitat que perquè no guanyi
l'esquerra que vostè acaba de criticar necessita alimentar tot el tema independentista, és com
s'autodenomina alguna extrema dreta europea amb la qual es reuneixen alguns alts dirigents i
representants també de la nostra comunitat autònoma. Vostès ens diuen que tot això és
inclusiu. Si comparem amb 6 de setembre del 2013, veurem que hi ha entitats que s'han
caigut. Inclusiu és créixer no decréixer. Parlant de pluralitat, quan una de les estructures
d'estat que s'han creat a preu d'or mentre Catalunya tenia gravíssims problemes socials, avui
el director imposat de TV3, la majoria del Parlament l'ha retret la forma en que havia sigut
escollit i li consideren un sectari. De què estem parlant?.Vostès també han votat en contra de
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la seva designació. Parlen de pluralitat i respecte a les llengües i a alguns se li escapa i diu el
que pensa sobre el castellà. Aquest és el respecte que vostès tenen, o només utilitzen el
castellà per aconseguir adeptes?. Parlant de democràtic, i el primer principi democràtic és el
respecte a la llei. Nosaltres no som independentistes i ens sentim molt còmodes en la nostra
doble identitat, i no volem que ningú ens faci renunciar. M'ha cridat l'atenció que a l'informe de
la liquidació que s'ha presentat aquesta nit al Ple i que fa referència a l'any 2014. Mentre al
nostres ciutadans de Mataró el govern de torn els pujava un 4% l'IBI ens ho gastàvem a la
Festa del Cel i en el tricentenari del 1714 i així consta a l'informe. Els anuncio que pel pròxim
ple debatrem una declaració institucional on es recullen dades del IDESCAT sobre la inversió
de la Generalitat en el Maresme als últims 25 anys. És la comarca que ocupa l'últim lloc junt
amb el Garraf.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que fa un petit
homenatge a la Sra. Àngels Castells, una gran lluitadora i defensora de la sanitat pública
catalana. Ella va votar a favor de la independència. Nosaltres som un grup polític plural on
tenim federalistes i independentistes i estem treballant junts pel poble català; ens preocupa
molt la misèria, la crisi, la manca de feina, etc. Hem estat capaços de sumar, perquè
l'important és la gent i les seves preocupacions i patiment. Ens preocupa molt la manca de
recursos en l'educació, en la sanitat, en la conciliació laboral. Estem cansats d'aquesta
polarització entre catalans. Clar que volem un referèndum. Li demano al govern d'Espanya
que es posi en feina, necessitem aclarir aquesta situació per poder afrontar els problemes
greus que tenim a la nostra terra. Que cadascú faci la defensa que vulgui del sí o del no. Però
votem i acabem ja amb aquesta història.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que és un tema sobre el que sempre tornem. Que és el concepte de
democràcia. És un concepte filosòfic, sociològic, ciència política, però perquè la democràcia
sigui real ha de ser dins d'una norma. S'ha de materialitzar en un ordenament que normalment
és constitucional. Vivim en una democràcia des de l'any 1978 perquè tenim una Constitució i
diu que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol. La correlació de forces al Congres
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dels Diputats és la que és. El referèndum només pot sortir del Congrés dels Diputats i del
Senat, perquè la sobirania nacional està representada en aquesta institució, en cap altre. Amb
la qual cosa tornar a plantejar una cosa que tots sabem com acabarà, no té molt de sentit. És
una gran excusa per justificar coses pendents perquè el Parlament i el Govern està focalitzat
en un tema que és un camí sense sortida.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, replica
que després del que ha sentit seria fàcil respondre, sobretot havent al·lusions directes a la
seva formació política. No ens hem de deixar arrossegar per l'escenificació legítima que fan
del seu posicionament. Mantindré la intervenció que tenia preparada, perquè estic convençut
que Catalunya és un país plural i és el resultat d'aquesta barreja de cultures, pobles i
tradicions diferents. Totes aquestes persones de diferent color de pell, llengües, etc, formen
Catalunya. Tots estimen Catalunya i ningú es pot atribuir el patrimoni de Catalunya i ningú pot
atorgar les indicacions de bons i mals catalans. No és millor català qui parla l'idioma del país
ni qui porta les quatre barres gravades a la cartera. Catalans ho som tots. Hem sobreviscut a
moltes adversitats i sempre ens hem tornat a aixecar. Aquest català que els parla i que no
amaga els seus orígens no catalans, els demana que ens ajudin per fer possible que els
catalans votem en referèndum quin ha de ser el nostre futur. No els demano pas que votin la
independència de Catalunya, no els demano que donin suport a cap secessió, no els estic
demanant que renunciïn a res. Els demano que ajudin a exercir la democràcia, votin el que
votin. No veig en aquesta sala de plens cap persona que no sigui demòcrata. En moltes
ocasions discrepem, però som capaços de seure i discutir les coses, de tirar endavant molts
projectes, de engrescar-nos des de la discrepància ideològica en moltes aventures pel bé
d'aquesta ciutat. Si ho podem fer per Mataró perquè no ho podríem fer per Catalunya. Hi ha
una majoria absolutíssima de la societat catalana a favor d'un referèndum per decidir el nostre
futur. Nosaltres creiem que el referèndum és la solució, que és democràtic, participatiu,
inclusiu. Els demano votin a favor de la democràcia.
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La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, diu que vol construir un nou
acord, però en cap cas contemplen un referèndum de ruptura. No està en la nostra agenda
política portar a la societat a la divisió i a l'enfrontament. La solució als problemes dels
ciutadans de Catalunya no consisteix en marxar d'Espanya però tampoc en no fer res per
canviar la situació actual. La nostra proposta és el diàleg, la negociació i el pacte. Estem en un
estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin possibles i ens garanteixin el
compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat. Per aquest motiu,voler imposar
un referèndum per a la independència, no té avui cabuda en el nostre ordenament jurídic. El
propi Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat unànimement que el referèndum és
inconstitucional i contrari a l'Estatut i a la Disposició Addicional 31 de la Llei de Pressupostos.
Catedràtics reconeguts han manifestat el que és una obvietat, i que vostès s'entesten en
ignorar, no hi ha una autèntica democràcia fora de l'estat de dret i de l'imperi de la llei i que
mai és una opció ni lícita ni legítima el menyspreu a les decisions del tribunals, que suposaria
entre d'altres, posar en perill el nostre sistema de drets i llibertats. En cap cas caben postures
unilaterals ni maximalistes, ni postular la transgressió del marc jurídic vigent dins del marc
jurídic de la Unió Europea. Demanem rigor jurídic i respecte a la llei. En conclusió, demanem
que desfacin el que és un gran engany. No anem enlloc, no hi han dreceres possibles més
enllà d'un referèndum legal i vàlid pel qual aposta el nostre partit. La única formula de solució
al conflicte territorial passa per plantejar una reforma constitucional en clau federal. Modificar
la Constitució Espanyola perquè ens permeti el encaix de la realitat entre Espanya i Catalunya
i que Catalunya tingui el paper que li correspon, que reconegui a Catalunya com a nació, les
llengües pròpies, una reforma del Senat, un repartiment competencial que no doni lloc a
conflictes, blindatge de competències exclusives en matèria de llengua,cultura i ensenyament.
Finançament autonòmic solidari però també equitatiu. L’única formula és fer aquesta reforma
constitucional, perquè la competència per celebrar un referèndum, la té l'Estat. Cal una
negociació. El nostre posicionament és clar a favor d'una reforma federal.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no ha entès si la
senyora Moreno posiciona al seu grup a favor o en contra perquè el que ha dit és que la única
possibilitat es un referèndum legal vàlid i acordat. El que es demana és democràcia, més que
demanar es proposa democràcia i més democràcia. Ningú els hi demana si són
independentistes o no, l'únic que es demana és democràcia, democràcia i democràcia.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
replica que al Sr. Fernández que escenografia és la que han fet vostès els quatre anys del seu
mandat. Van muntar un ple extraordinari al que s'ha fet referència aquí, saltant-se el ROM a la
torera. Van gastar els diners que no teníem en muntar una pantalla que mai més s'ha tornat a
muntar. Parlen de pluralitat. ¿Parlem de pluralitat quan parlem dels conferenciants que han
passat pel Tecnocampus, una mitja dotzena de diputats de Junts Pel Sí? ¿Democràcia és
portar només persones del seu entorn polític en el moment en què hi ha a la ciutat la major
pluralitat política? El seu problema és que malgrat que diuen que són molt inclusius han portat
el tema a un punt en que, malgrat que alguns enteníem que fora de la legalitat no hi ha
democràcia i per tant aquest referèndum si no es pactat i acordat no és democràtic, al final el
seu drama és que mai han hagut tants diputats al Parlament de Catalunya en contra del seu
procés. Entenc el que diu vostè i li agreixo que digui que en aquesta sala tots som
demòcrates, perfecte, però hi han maneres i maneres d'exercir la democràcia.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, 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 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:

12,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de CiutadansPartido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),
Abstencions:

Cap.
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18 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE
S’ACONDICIONI EL SOLAR DE LES ANTIGUES PISTES D’EXAMEN DE
CONDUIR

PER

TAL

DE

MILLORAR

EL

SEU

ESTAT

I

ES

CONVERTEIXIN EN UN APARCAMENT GRATUÏT.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta de resolució següent:

“Atès el molt millorable estat de manteniment de les antigues pistes d’examinar pel carnet de
conduir del Carrer Galícia a tocar amb l’Hospital de Mataró en desús i tancades des de ja fa
anys.
Atesa la necessitat d’aparcament a la zona derivada de l’elevat nombre d’usuaris que fan us
tant de l’Hospital com de les diferents instal·lacions esportives molt properes a les antigues
pistes.
Atès que les estades a l’Hospital de molts dels usuaris i de les seves famílies són el
suficientment llargues com per que els resulti una despesa important utilitzar l’aparcament de
pagament que hi ha al subsòl de l’Hospital de Mataró.
Atès que a d’altres ciutats i hospitals molt propers a la nostra ciutat l’aparcament des de fa
anys es gratuït, Germans Trias i Pujol, a Badalona o més recentment a Granollers s’ha
inaugurat un aparcament en superfície gratuït molt a prop de l’Hospital d’aquesta ciutat,
Proposem:
1.- Fer un manteniment més acurat del solar de les antigues pistes de conduir del carrer
Galícia de la nostra ciutat.
2.-Habilitar aquest solar com a aparcament gratuït pels usuaris dels equipaments de la zona,
tant l’Hospital de Mataró com les instal·lacions esportives més properes, donant prioritat als
familiars de les persones que passin més temps ingressades al Centre Sanitari. “

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que aquest ple batrà el record del ple amb més assumptes
pendents que quedaran pel ple següent. Vull recordar a tots que fa molt poc temps hem signat
un pacte per la mobilitat. Entenem que aquesta proposta de resolució no va camí del equilibri
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que es recull en el citat pacte. Faré una declaració d'intencions, perquè sé que sortirà el Sr.
Ferrando dient que el cotxe allibera a l’hombre i no a la dona", i per evitar que m'acusi de
“izquierdoso” i comunista que vol acabar amb tota la civilització, no es cert. No pretenem
acabar amb el cotxe com a mitjà de transport, però sí que el cotxe no sigui l'amo i senyor dels
nostres carrers, que és el que pretén en definitiva el pacte de la mobilitat. Volem un aire
menys contaminat, una mobilitat més fluida, més sostenible i això només ho aconseguirem si
deixem el cotxe en un segon o tercer pla. En el pacte, els grups polítics ens vam comprometre
a una nova cultura de la mobilitat que passa no per donar-li més protagonisme al cotxe sinó
per fer del transport públic col·lectiu i la mobilitat no motoritzada els veritables motors de la
cultura de la mobilitat. Volem menys cotxes, i aquesta proposta aposta pel contrari i va en
contra, entenem, de l'esperit i la lletra del pacte que tots els partits polítics presents vam
subscriure. Entenc perfectament que la defensi el Sr. Lopez però sincerament, no crec que
sigui la solució. La solució és la que apunta el pacte per la mobilitat i per tant nosaltres
votarem en contra d'aquesta proposta de resolució.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que els
regidors del Partit Popular ja saben que tenen el ple suport de la nostra formació en aquesta
proposta. La necessitat d'aparcament en aquesta zona és evident i la realitat que tenim a dia
d'avui obliga a posar una solució immediata, i el que proposen en aquesta proposta d'habilitat
aquest solar per poder aparcar es una solució al dèficit d’aparcament en aquella zona.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que de la proposta comparteix el primer acord, on es proposa que es faci el manteniment del
solar però afegiríem que al igual que en altres solars o que tots els solars que han quedat
abandonats en neteja i ús. Queda clar que tenim manca d'espais i ens sobren espais
abandonats. No estem gens d'acord en el segon acord que proposaven que era habilitar-lo
com aparcament gratuït dels usuaris dels equipaments de la zona. No per manca de
necessitat, sinó perquè la solució passaria per estendre i promoure una veritable xarxa de
transport públic i altres mitjans.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que la proposta de
resolució genera contradiccions. Per una banda trobem a faltar un debat amb la ciutadania
sobre quin seria l'ús més adequat per aquest espai, i ara que estem amb el pla estratègic,
pensem que manca aquest debat. Per altra banda pensem que alguna cosa s'ha de fer amb
aquest espai i hem d'actuar ja. També creiem que hi ha una manca de pàrking gratuït als
voltants de l'hospital, és una llàstima que es pagui el pàrking de l'hospital i que els usuaris que
utilitzen les instal·lacions sanitàries hagin de pagar, ja que és una visita per necessitat. Per
altra banda tenim el pla de mobilitat sobre la taula. Un altra cop ens fa por donar-li aquest ús.
Ja tenim en aquesta part de la ciutat molts problemes els caps de setmana perquè es generen
embotellaments. Estem a favor d'utilitzar cada vegada menys el cotxe, estem a favor de fer
pedagogia a la ciutadania perquè es mogui a peu, utilitzi el transport públic que ha de ser de
qualitat i somiem que alguna vegada sigui de gestió directa. Hem decidit abstenir-nos. Ens
agradaria debatre molt més aquesta proposta i el pla d'usos d'aquest espai.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta que sí, que el cotxe va alliberar l'home, i també va ser una conquesta
de la dona amb elements masclistes per l'oposició social. Evidentment, estem a favor, creiem
que es necessita aparcament a la zona. Fins i tot la Sra. Moron ho ha reconegut. És un fet que
la societat de Mataró té problemes greus d'accessibilitat a l'hospital, però a més s'ha obviat
que l'hospital de Mataró és comarcal i molta gent que viu en urbanitzacions, com no vinguin en
cotxe particular no poden accedir. Soc membre de la comissió de serveis territorials i vaig
preguntar quina previsió hi havia per desenvolupar aquella zona, i em van respondre que uns
10 anys. Crec que no hi ha cap objecció seria contra aquest projecte que presenta el Partit
Popular. Altre cosa és no ser solidari amb les classes populars de Mataró i de la comarca.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que estaríem d'acord
en el primer punt d’aquesta proposta de resolució, en quant que és un espai molt deixat.
Sobre el segon punt no hi estem d'acord. No recull l'esperit amb el que es va crear el pacte de
mobilitat. Estem esperant al pla de mobilitat i en tot cas des del govern sempre s'ha dit que
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quan estigués el pla de mobilitat parlaríem. Per tant no entendria que s'aprovés aquest punt
sense que hi hagi aquest pla de mobilitat. Afegir que davant de la porta d'urgències de
l'hospital hi ha un solar que es fa servir d'aparcament, sobretot els caps de setmana que és
del mateix propietari del Mataró Parc, però no està legalitzat.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
exposa que recolzaran la proposta de resolució. No estem parlant d'un lloc qualsevol, estem
parlant d'un lloc on està un hospital comarcal, ve gent no només de Mataró sinó també
d'altres poblacions. Per la pròpia geografia on està aquest hospital es fa difícil pensar que
gent gran, gent malalta, embarassades, que vinguin de Vilassar o de Cabrera puguin venir en
bicicleta, ho veig difícil. Crec que hem de ser realistes no només pel tema de l'hospital, sinó
perquè hi han també camps esportius, és una zona molt concorreguda i crec que si està al
nostre abast poder-ho arreglar per facilitar que es pugui aparcar per poder anar a veure els
malalts. Entenem que l'Ajuntament ho ha de facilitar al màxim, estem parlant d'unes causes
molt concretes. Sr. López, per part d'espais públics es valorarà la seva proposta per poder fer
un treballs d'adequació d'aquest espai, farem també uns pressupostos per saber què pot
suposar aquest manteniment posterior, tot condicionat a tenir pressupost.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
dona les gràcies al govern per la receptivitat de la proposta. No acabo d'entendre algunes de
les coses que s'han dit aquí. A Badalona, amb alcaldessa de la CUP, hi ha un pàrking a Can
Ruti i no he sentit cap proposta per treure aquest pàrking per part del Govern de Badalona. La
Sra. Moreno ho ha explicat molt bé. Està al costat de l'autopista, fora de la trama urbana i en
sembla escandalós que en el Sorrall hagi 300/400 places de pàrking gratuït i per anar a un
hospital no hagi cap. Per tant, moltes gràcies per acceptar la proposta.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, es pregunta que faran quan estigui ple. Un altre solar i un altre
pàrking?. Això és el que passa quan deixes tant d'espai als cotxes. Vostè creu que ha hagut
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alguna iaia o avi que no hagi pogut anar a l'hospital? No pot ser utilitzar les coses en funció
del que vol sentir i que no són les coses que jo he dit. Jo no he dit que la gent gran hagi de
pujar en bicicleta a l'hospital perquè tinc sentit comú. Quan parlaven de l'Hospital Comarcal,
¿li demanaran diners al Consell Comarcal per arranjar aquesta espai? Can Ruti està fet fa
molts anys i des del inici hi havia un pàrking, que en un moment va se de pagament i després
gratuït. Perfecte, si jo no tinc res en contra d'això. En aquest ple, la Sra. Calpe va portar una
proposta per modificar tota aquella zona. Vostè no va parlar de pàrking, Perquè? ¿Ara si
perquè s'han assabentat que allà aparca gent que utilitza les instal·lacions del hoquei? No
serà per això que ara han canviat d'opinió?

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que ho ha dit molt clar
l'Esteve. Fer un pàrking allà el primer s'omplirà i hauran cotxes que tampoc podran estacionar.

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:

4, 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:

6,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2).
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que queda aprovada la proposta a
l'espera de pressupost. En aquest punt s'acaba el ple del mes d'abril.

Es demana als portaveus que designin els precs i preguntes que volen que siguin resposts per
escrit.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 00:08 hores del vespre, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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