
ACTA NÚM. 04/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE MARÇ DE 2020. 

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de març de

dos mil vint, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC-CP)
LAURA SEIJO ELVIRA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
S’incorpora a la sessió a l’inici  del punt núm.3 de l’ordre del dia
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC-CP)
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP)
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM)
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM)
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM)
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM)
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM)
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI  REGIDORA (ERC-MES-AM)

SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE (ECPM-ECG)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG)

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS)
ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s)
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s)

Es excusat per motius de salut el Sr. José Antonio Ricis Saavedra, regidor del grup municipal

Socialista.

1



Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens

Casarramona, 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  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  5 de març de 2020

Òrgan: Alcaldia

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 5 de març de 2020, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de
febrer de 2020

2 DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Canvi representant en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró
Audiovisual.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica
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4 Donar compte de l’informe de seguiment 4rt trimestre 2019 del Pla d’Ajust.

5 Donar compte de l'informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de
lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre del 2019.

6 Acceptar desistiment cessió finca municipal antiga escola Menéndez Pelayo

7 Desafectar un immoble situat a l’antic edifici de mestres.

8 Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici  2020 per
despeses  previstes pels  danys a  l’espai  públic  i  als  equipaments  municipals
derivats dels efectes del temporal “Glòria”

Servei de Compres i Contractacions

9 Aprovar la continuïtat de la gestió, en règim de concessió,
del  servei  públic  de  recollida  i  acollida  d’animals  domèstics  abandonats,
adjudicats a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró. 

Servei de Secretaria General

10 Acceptar la cessió en dipòsit del fons documental de la fàbrica de Gènere de
Punt Can Marfà.

Direcció de Recursos Humans

11 Aprovació de l’acord assolit a la Mesa general negociadora de la Policia Local
de 18 de desembre de 2019, relatiu al calendari de torns de vacances del Servei
de la Policia Local.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  de
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la promoció del comerç a la
ciutat a través del Festival "Il·lumina Mataró"

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES per declarar Mataró lliure de racisme.

PRECS I PREGUNTES
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14 Prec que presenta el  grup municipal  d’Esquerra  Republicana de
Catalunya-MES per aconseguir la capitalitat del basquet femení per Mataró i per
declarar Mataró ciutat feminista.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES sobre el camp municipal de Cirera.

16 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES sobre informació  publicada sobre màfies d’ocupacions de
pisos que operen a Mataró.

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES sobre la compra de tres kits tàser.

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES sobre l’ús de solars sense edificar i espais públics en desús.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES sobre el procés de pacificació del centre.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía en relació al lloc de venda al carrer denominat assemblea.cat

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de
la  Ciudadanía  en  relació  amb la  reposició  del  material  escolar  robat  durant
l'onada de robatoris a l'Institut-Escola Mar Mediterrània. 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2020. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

2  - DESPATX  OFICIAL

 No hi han assumptes a tractar.
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Moreno Romero, regidora del grup

municipal Socialista. 

DICTAMENS

ALCALDIA

3  -  CANVI REPRESENTANT EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE

L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.

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

“El  Ple de l’Ajuntament  en la sessió extraordinària celebrada el  18 de juliol  de 2019, va
designar  els  representants  dels  grups  polítics  de  l’Ajuntament  de  Mataró  al  Consell
d’Administració  de l’Entitat  Pública  Empresarial  Mataró Audiovisual,  segons disposen els
seus estatuts.   

En  data  24  de  febrer  de  2020,  el  grup  municipal  Socialista  sol·licita  canviar  el  seu
representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords : 

Primer.-   Designar  al  Sr.  Daniel  Hurtado  Díaz  com  a  representant  del  grup  municipal
Socialista  de  l’Ajuntament  de  Mataró  al  Consell  d’Administració  de  l’Entitat  Pública
Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució per renúncia del Sr. Esteve Terradas Yus.   

Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al
Butlletí Oficial de la Província.” 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4 - DONAR  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  SEGUIMENT  4RT

TRIMESTRE 2019 DEL PLA D’AJUST.

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, 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 econòmic-
financer 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  es va acollir 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.
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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. 

El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics va
adoptar  un  Acord  pel  què  s’aprova,  entre  d’altres  mesures,  la  Mesura  3  consistent  en
l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018
amb càrrec  als  compartiments  del  fons  de  finançament  a  Entitats  Locals  (en  endavant,
FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament
s’ha acollit  a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara.
Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha
estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019. 

En  base  a  l’anterior  aquesta  informació  trimestral  incorpora  les  mesures  que  afecten  a
l’exercici 2019. 

D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per l’Interventor municipal,  es proposa a l’Excm.  Ajuntament  en Ple l’adopció  dels
següents ACORDS:

Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  referent  al
seguiment trimestral del Pla d’Ajust.

Segon.- Facultar  al  regidor/a  delegat/da  d’Administració,  Bon  Govern  i  Mobilitat  o  qui
legalment el/la substitueixi,  per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al
compliment i efectivitat de l’anterior acord.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

5  - DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT REGULAT A

LA  LLEI  15/2010,  DE  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA

MOROSITAT, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DEL 2019.

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, dóna compte del següent:
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“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, del 4t
trimestre de 2019.

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:

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents,  és de 40,07 dies.  Aquest  càlcul  s’ha obtingut  a partir  de 6.914 pagaments,
d’import global de 21.865.181,51 €.

Durant el 4t trimestre de 2019, no s’han pagat interessos de demora.
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1.  Pagaments realitzats en el 4t trimestre  de 2019

2. Interessos de demora pagats en el període: 



Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 25,97 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a
partir de 2.648 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 10.463.472,24 €.
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3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014



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 d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el
substitueixi,  per  tal  que  pugui  signar  qualsevol  document  necessari  per  al  compliment  i
efectivitat dels anteriors acords.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.
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6  - ACCEPTAR DESISTIMENT CESSIÓ FINCA MUNICIPAL ANTIGA

ESCOLA MENÉNDEZ PELAYO

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“El  Director  de  Serveis  Territorials  al  Maresme-Vallès  Oriental,  del  Departament
d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  ha  comunicat  a  aquest  Ajuntament,
mitjançant escrit de data 12 de desembre de 2019 (amb data d’entrada a l’Ajuntament 18 de
desembre de 2019), que tot i que aqueix Departament tenia previst destinar els espais de
l’edifici de l’Escola Menéndez y Pelayo a la construcció d’una Secció d’Institut -motiu pel qual
aquest Ajuntament tramità l’any 2012 un expedient de cessió gratuïta d’aquests espais-, en
tenir en compte la planificació escolar actual del municipi, aquests ja no resulten necessaris.

Altrament també s’hi manifesta que, no sent necessari continuar amb l’expedient de cessió
de domini  de l’esmentada finca,  es comunica el  seu desistiment  respecte l’expedient  de
cessió  referit  i  retorna  tant  la  finca  del  carrer  Alarcón,  número  75-79  (antics  edificis  de
l’Escola Menéndez y Pelayo), com la finca situada en el carrer Alarcón, núm. 27 a la situació
jurídica  resultant  de la  Resolució  dictada,  en data  12 de març de 2013,  per  la  mateixa
Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental, d’autorització
prèvia per a desafectar els edificis de titularitat municipal.

L’Ajuntament de Mataró és propietari d’ambdues finques referides; les dades identificatives
de les quals són les següents:

a) carrer Alarcón, núm. 75 a 79, per agrupació, segons inscripció 1a., i respecte de
l’edificació amb la descripció que resulta a l’assentament registral 2a (en el tom
3932,  llibre  529,  de  Mataró,  foli  89,  finca  número  19923,  del  Registre  de  la
Propietat  núm.  2,  de  Mataró),  amb  referència  cadastral
4097621DF5949N0001PF.

b) carrer Alarcón, núm. 27, cantonada carrer Prat de la Riba.
Amb referència cadastral 4195008DF5949N0001BF.

Consten les respectives fitxes d’aquests a l’inventari municipal.

L’Ajuntament de Mataró, l’any 2012, instruí l’oportú expedient administratiu de cessió gratuïta
de domini i de modificació de la qualificació jurídica respecte les finques esmentades en el
sentit següent:

- Respecte la primera, en tant que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya sol·licità l’any 2012 la cessió gratuïta del domini d’aquesta a fi d’instal·lar-hi
una secció d’institut. A tal efecte, prèviament, calgué alterar la qualificació jurídica del
bé de domini  públic  per  a passar  a  qualificar-lo  de patrimonial.  Per  tal  de poder
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procedir  en  aquest  sentit,  prèviament  també,  s’havia  de  complir  amb  el  requisit
d’haver  de  sol·licitar  a  la  mateixa  Generalitat  de  Catalunya  (mateix  Departament
d’Ensenyament) l’autorització prèvia per desafectar-la del servei públic escolar.

- Respecte la segona (també afectada a servei escolar), davant la constatació de que
en aquest immoble ja feia temps que no s’hi realitzava cap activitat escolar, resultava
necessari  destinar-lo  a  altres  projectes  d’interès  municipal.  Aquest  canvi  de
destinació  del  bé passava,  de nou,  per  haver  de tramitar  sol·licitud,  a la  mateixa
Generalitat de Catalunya (mateix Departament d’Ensenyament), d’autorització prèvia
per desafectar l’immoble del servei públic escolar.

Una vegada instruït l’expedient, el Ple municipal, celebrat en data 12 d’abril de 2012, amb el
quòrum exigit per la llei, adoptà, entre d’altres, els següents acords -que es citen de forma
resumida-:

- Pel què fa a la finca del carrer Alarcón, núm. 75-79, la qualificació de bé patrimonial i
la  posterior  cessió  del  seu  domini  gratuïtament  a  la  Generalitat  de  Catalunya,
Departament  d’Ensenyament.  L’executivitat  de  tal  acord,  es  supedità  a  que
l’Administració autonòmica autoritzés la desafectació dels béns al servei escolar i tota
vegada s’haguessin dut a terme les actuacions conforme el procediment establert a
tal efecte, esdevenint, consegüentment l’acord de cessió en definitiu.
Cal referit que l’acord Novè, de cessió, establí el mantenir l’acord de cessió durant un
any des de la  data de la  seva adopció.  I  si  durant  aquest  any,  la Generalitat  de
Catalunya no accepta la cessió del domini de la finca, l’acord de cessió quedaria
sense efectes.

- Pel què fa a la finca del carrer Alarcón, núm. 27, la mutació demanial, deixant d’estar
afecta al servei públic escolar,  mantenint la seva qualificació com a bé de domini
públic, per tal de poder-la destinar a la prestació de serveis d’interès municipal. En
aquest  cas  també  es  supeditava  l’executivitat  de  tal  acord  a  que  l’Administració
autonòmica autoritzés la desafectació del bé al servei escolar i a la realització de les
actuacions conforme el procediment establert a tal efecte.

Amb posterioritat (en data 30 d’abril de 2012), la Direcció General d’Administració Local, del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya remeté
informe a aquest  Ajuntament en el  qual -i  d’acord amb l’habilitació legal  que ostenta, es
conclou que:

.- s’acredita la recepció de l’expedient tramès relatiu a la cessió gratuïta a favor de la
Generalitat  de  Catalunya de la  finca del  carrer  Alarcón 75-79 per  a  destinar-la  a
implantar i gestionar un centre públic d’educació secundària;
.- no es troba cap inconvenient perquè es dugui a terme la cessió esmentada, sempre
que es compleixi amb la normativa en vigor.

Atès que en relació a l’expedient d’autorització prèvia, l’Ajuntament de Mataró fou notificat de
la Resolució dictada en data 12 de març de 2013 per la  Direcció de Serveis Territorials
d’Ensenyament  al  Maresme  –  Vallès  Oriental  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  sentit
estimatori a la petició instada de desafectació els dos edificis de titularitat municipal situats al
carrer Alarcón. I que aquesta és la resolució a que fa referència l’escrit de desistiment rebut
recentment, de data 12 de desembre de 2019 (citat en primer terme).
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Atès que l’ús i destinació de les dues finques, resultants de l’acord de Ple abans esmentat,
ha esdevingut de la següent forma:

- A) Finca situada al carrer Alarcón 75-79.
La Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme–Vallès Oriental
del Departament d’Ensenyament, donà conformitat a que l’Ajuntament de Mataró
disposés  de  l’edifici  per  a  destinar-lo  temporalment  com  a  seu  de  l’Escola
Municipal de Música de Mataró per al curs 2013-2014, si bé la condiciona a la
destinació futura d’aquest espai per a la construcció d’una secció d’Institut (donat
que l’expedient de cessió d’aquest espai es trobava en tràmit). 
Aquest espai fou seu de l’Escola Municipal de Música fins el curs 2017-2018.

B) Finca situada al carrer Alarcón núm. 27.
Consta  atorgament  de  llicència  d’ús  a  favor  d’una  entitat  de  Mataró  (Decret
2499/2018, de 19 de març)

Vist l’informe jurídic corresponent.

D’acord amb les previsions contingudes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (LPACAP),  la Llei  26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament  patrimoni dels ens locals
a Catalunya; 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; el codi civil català; el Decret 212/1994, de 26 de
juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i resta de normativa
concordant.

Per tot l’exposat, proposo a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Acceptar  el  desistiment  manifestat  pel  director  de  Serveis  Territorials  al
Maresme-Vallès Oriental, del  Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de  Catalunya,  en  l’escrit  de  data  12  de  desembre  de  2019,  respecte
l’expedient de cessió gratuïta del bé municipal consistent en la finca municipal
situada en el carrer Alarcón, núm. 75-79 de Mataró (amb referència cadastral
4097621DF5949N0001PF).  i  en els termes vessats d’entendre retornats els
espais en els quals estava abans ubicada l’Escola Menéndez y Pelayo (carrer
Alarcón, núm. 75-79 i carrer Alarcón, núm. 27) a la situació jurídica resultant
de la Resolució dictada en data 12 de març de 2013, d’autorització prèvia per
a desafectar-los.

SEGON.- Deixar sense efectes els acords Novè, Desè, Onzè, Dotzè i Tretzè, adoptats
pel Ple en sessió celebrada en data 12 d’abril de 2012, en relació a la cessió
gratuïta del bé, i mantenir l’Ajuntament de Mataró el seu domini vers aquest,
per quant no s’ha perfeccionat la cessió gratuïta del bé (finca situada al carrer
Alarcón 75-79) al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

TERCER.- Deixar  sense efectes  els  acords  Quart,  Cinquè,  Sisè,  adoptats  pel  Ple  en
sessió celebrada en data 12 d’abril de 2012, en relació a la modificació de la
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qualificació jurídica del bé (finca situada al carrer Alarcón 75-79), comportant
el manteniment de la seva qualificació jurídica de domini públic.

QUART.- Acordar la mutació demanial d’aquest bé (finca situada al carrer Alarcón, núm.
75-79) de manera que deixi d’estar afecta al servei públic escolar i es pugui
destinar a la prestació de serveis d’interès municipal.

CINQUÈ.- Facultar el/la Regidor Delegat competent en l’àmbit patrimonial municipal per
a  signar  la  documentació  que  sigui  necessària  per  a  l’efectivitat,
perfeccionament i execució dels acords adoptats.

SISÈ.- Efectuar les modificacions i esmenes corresponents en l’Inventari municipal de
béns, segons el contingut dels precedents acords.

SETÈ.- Comunicar  els  acords  precedents  als  Serveis  Territorials  del  Departament
d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, de la Generalitat de Catalunya, a
la Direcció General d’Administració Local,  del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al Servei municipal
d’Ingressos.”

El senyor Francesc Teixidó i  Pont,  portaveu del grup municipal  d’ERC-MÉS, comença la

seva intervenció tenint un record per als presos polítics i exiliats i en demana la posada en

llibertat  immediata.  D’altra  banda,  manifesta  la  mala  sort  que  hem  tingut  perquè  en  la

setmana que el Govern ha refet les relacions amb la Casa Reial, ha aparegut un cas de

corrupció enorme que implica aquesta institució de l’Estat.

En relació amb el desistiment que ens ocupa, hi votarem a favor, però ens agradaria saber (i

que hi treballéssim) quina és la idea d’ús d’aquest solar i d’aquest sector, més enllà de fer-hi

un aparcament (zona taronja), que després serà objecte d’una de les nostres preguntes. 

El  senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat,  recorda  que  fa  mesos  que  s’està  demanant  als  serveis  tècnics  que  facin

valoracions de quant costaria l’enderroc o la rehabilitació de la finca. També s’està fent un

estudi de com fer públic el pati, perquè hi ha instal·lacions esportives. 

Compartirem aquesta informació quan els serveis tècnics la tinguin a punt.
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de

Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 

7  - DESAFECTAR  UN  IMMOBLE  SITUAT  A  L’ANTIC  EDIFICI  DE

MESTRES.

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Per Decret núm. 3856/2019, de data 20 de maig de 2019, el regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, adoptà la següent resolució:

“L’Ajuntament de Mataró és propietari de l’habitatge del 3er pis, porta B, escala B, de
l’edifici  municipal  situat  al  carrer  Pascual  Madoz  núms.  28-30  de  Mataró.  Consta
assentat a l’Inventari Municipal de Béns de la corporació, a la fitxa 12A-501 amb la
qualificació jurídica de bé de domini públic, afecte al servei públic. 

Aquest habitatge forma part d’un edifici municipal de 38 habitatges, amb locals situats
a la planta baixa, que han estat utilitzats històricament com a habitatges per mestres
destinats a escoles públiques del terme municipal de Mataró.  

L’habitatge ha deixat de complir  la seva funció d’habitatge per mestres atès que la
possessió d’aquest  habitatge ha estat retornada a l’Ajuntament de Mataró en virtut
d’una  acta  administrativa  d’entrega  de  la  possessió  i  comprovació  de  l’estat  de
l’habitatge  de  data  3  de  desembre  de  2018  signat  per  la  usuària  i  pels  tècnics
municipals. 

Ara procedeix recuperar els habitatges de la seva afectació al servei escolar, per tal
que es puguin destinar a d’altres usos d’interès municipal.
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Consta incorporat a l’expedient,  les dades identificatives del bé, la justificació de la
oportunitat de la desafectació del servei públic escolar o educatiu i de la legalitat del
canvi de qualificació jurídica. 

És  preceptiva  la  obtenció  de  l’autorització  emetre  per  part  de  la  Generalitat  de
Catalunya amb caràcter previ a la desafectació d’aquest habitatge com a bé de domini
públic.

Resulten d’aplicació els articles 52.2 l i 204 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;
l’article  20  i  següents  del  Decret  336/1988,  de  17  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, i el Decret 212/1994, de 26 de
juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que regula el
procediment per obtenir autorització prèvia per desafectar els habitatges de mestres.

En  ús  de  les  facultats  que  m’atorga  el  decret  d’alcaldia  núm.  8832/2017,  de  6
d’octubre, de delegació de competències RESOLC:

PRIMER.- Sol·licitar als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament
d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’autorització  prèvia  per  desafectar
l’habitatge situat al pis 3er porta B, escala B, de l’edifici situat al c/ Pascual Madoz
núms. 28-30 de Mataró; prevista a l’article 7 del Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel
qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics
escolars de titularitat  municipal,  en base a la causa de la lletra g) de l’article 5 del
mateix decret:

g) “ Quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat.”

SEGON.- Donar trasllat al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de
la documentació justificativa de les circumstàncies que legitimen la desafectació de
l’habitatge, de conformitat amb el què disposa l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de
juliol. 

TERCER.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”

Atès que la sol·licitud d’autorització prèvia per desafectar l’habitatge situat al carrer Pascual
Madoz,  núm.  28-30,  pis  3er.,  porta  B,  escala  B,  de Mataró,  fou  presentada  per  aquest
Ajuntament  en  els  Serveis  Territorials  Maresme  –  Vallès  Oriental  del  Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en data 5 de juny de 2019. 

Atès que des d’aleshores ençà, d’acord amb el previst en el Decret 212/1994, de 26 de juliol,
pel qual es regula el procediment a instància de part d’autorització prèvia a la desafectació
d’edificis  públics  escolars de titularitat  municipal,  ha transcorregut  amb escreix  el  termini
màxim  establert  –de  tres  mesos  a  comptar  de  la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud
d’autorització prèvia-, transcorregut el qual sense resolució expressa l’Ajuntament sol·licitant
la podrà entendre atorgada,.
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Vistos els informes justificatius de l’oportunitat de la desafectació del servei públic escolar o
educatiu i de la legalitat del canvi de qualificació; que avalen la recuperació d’aquest bé com
a bé patrimonial per tal de destinar-lo a altres usos d’interès municipal.

Vistos els informes identificatius del bé, els informes tècnics i jurídics corresponents.

D’acord amb l’establert a l’article 81 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local
i, en el mateix sentit, l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 20 i següents del Decret 336/1988,
pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya.

D’acord amb l’establert en els articles 52.2.l) i 114.3.m) 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, en el
cas que aquesta alteració de la qualificació jurídica comporti  la desafectació de béns de
domini  públic  o  comunal,  és  competència  del  ple  municipal,  amb el  vot  favorable  de la
majoria absoluta del nombre legal del seus membres.

Per tot l’exposat, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desafectar inicialment l’immoble situat al carrer Pascual Madoz, núm. 28-30,
3er.,  porta B, esc B,  de Mataró, fins ara qualificat  de bé de domini públic,
afecte a ús escolar, per tal de que passi a gaudir de la qualificació jurídica de
bé patrimonial.

SEGON.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini de 20
dies,  mitjançant  la  inserció  del  corresponent  anunci  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les
persones  interessades  puguin  comparèixer  en  l’expedient  i  formular  les
al·legacions  i  reclamacions  que  estimin  oportunes.  Si  no  es  formulen
al·legacions  ni  reclamacions  durant  el  tràmit  d’informació  pública,  la
desafectació que s’acorda inicialment s’entendrà aprovada definitivament, i es
disposarà  l’anotació  de  la  corresponent  modificació  en  l’inventari  de  béns
municipals.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de

Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans 
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8  - APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DEL

PRESSUPOST  DE  L’EXERCICI  2020  PER  DESPESES  PREVISTES

PELS DANYS A L’ESPAI PÚBLIC I ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DERIVATS DELS EFECTES DEL TEMPORAL “GLÒRIA”

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets:

Per decret núm. 815 de data 5 de febrer de 2020, es va aprovar l’avantprojecte d’expedient
de modificació de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2020.

Consta a l’expedient informe de conformitat de l’Interventor.

Aquesta proposta de modificació pressupostària consisteix en:

 Dotar  de  crèdit  les  partides  adequades  per  atendre  les  despeses  d’emergència  i
d’urgència  previstes per  danys en l’espai  públic,  en els  equipaments  municipals  i  en
infraestructures de mobilitat i gestió del trànsit produïdes pel temporal Glòria per import
de 565.671,06, finançades amb la reducció de la partida prevista en concepte de Fons de
Contingència.

Fonaments de dret

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990

3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal.

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

5. RDL 781/86,  de 18 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós  de les  disposicions  legals
vigents en matèria de règim local.

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens
locals de Catalunya.
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7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

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

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.

10. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.

En virtut de tot això, 

PROPOSO:

PRIMER.  Aprovar la modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 2020, consistent en
suplement de crèdit per 565.671,06€, finançat amb baixa per anul·lació del concepte Fons
de contingència, segons el següent detall:

SUPLEMENT DE CRÈDIT BAIXES PER ANUL·LACIÓ

partida Nom partida projecte Import Partida Nom partida projecte Import

710100/163110/22700 Neteja viària 1631110001 45.000,00 300000/929110/50000 Fons de Contingència 9291113001 565.671,06
710101/153010/21000 Manteniment via pública 1530115001 25.000,00
710102/171120/22199 Subministraments diversos parcs i jardins 1711210001 19.000,00
710102/171130/21000 Manteniment instal·lacions jardineria 1711310001 109.300,00 TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 565.671,06

710102/171130/20300 Lloguer maquinària jardineria 1711310001 10.000,00
710103/165120/21000 Manteniment enllumenat públic 1651210001 42.400,00
710101/172410/21000 Manteniment instal·lacions platges 1724115001 25.000,00
710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars 3232015001 70.000,00
710201/323120/21200 Conservació i manteniment escoles bressol 3231215007 5.000,00
710201/324100/21200 Conservació i mant. Edifici Miquel Biada 3241015005 28.000,00
710201/342130/21200 Conservació i manteniment edificis esportius 3241310001 16.000,00
710201/342130/21300 Conserv. I mant. Ins. Maquinària edif. Esportius 3421310001 2.000,00
710202/330110/21200 Conservació i manteniment edificis culturals 3301110004 11.000,00
710202/330110/21300 Manteniment maquinària i instal. Edificis culturals 3301110004 11.000,00
710202/920710/21200 Manteniment edificis municipals 9207110001 20.500,00
710400/134110/21000 Manteniment de mobilitat 1341115001 126.471,06

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 565.671,06

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

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, entén que s’han

fet  tots  els  passos  per  demanar  les  ajudes  pertinents,  tant  a  la  Generalitat  com  a  la

Diputació, per cobrir una part d’aquesta despesa. 
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El senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, confirma que Mataró ha estat dels primers a posar-se en marxa i liderar aquesta

reclamació a la comarca. A més, això també ens serveix per acabar demostrant la despesa

feta.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Servei de Compres i Contractacions

9 -  APROVAR  LA CONTINUÏTAT DE LA GESTIÓ,  EN RÈGIM DE

CONCESSIÓ,  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE  RECOLLIDA  I  ACOLLIDA

D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS, ADJUDICATS A FAVOR DE

LA SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS DE MATARÓ.

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de  Gestió Espai Públic i Gent Gran

Activa. presenta la proposta següent:

“1. Per acord de Ple de 4 de febrer de 2010 s’adjudicà el contracte per la gestió, en règim de
concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, a favor
de la Societat Protectora d’Animals de Mataró, per un total de 756.000€, pels sis anys de
durada del contracte, amb possibilitat de pròrroga de tres anys addicionals com a màxim,
sense que la durada total excedís els nou anys.

2.  Per  Decret  2278/2016,  de 23 de març,  de l’Il·lm.  Alcalde de l’Ajuntament  de Mataró,
ratificat per acord de Ple de 7 d’abril de 2016, s’aprovà prorrogar per dos anys addicionals,
fins el 25 de març de 2018, el contracte per la gestió, en règim de concessió, del servei
públic de recollida i acollida d’animals domèstics.

3. Per acord de Ple de 7 de març de 2019, s’acordà la continuïtat de la gestió, en règim de
concessió, del servei de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, a favor de la
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Societat Protectora d’Animals de Mataró, per un total de 126.000€, IVA inclòs, des del 25 de
març de 2019 fins al 24 de març de 2020.

4. Mitjançant informe de 17 de febrer de 2020, el director de Salut Pública sol·licita una nova
continuïtat en el servei perquè, a mig termini, s’havia de disposar d’un nou centre de recollida
i acollida d’animals domèstics i la previsió era poder fer la licitació del contracte de prestació
de serveis quan el nou centre estigués construït. 

5. En el mateix informe es posa de manifest que en l’actualitat, la construcció del nou Centre
d’Acollida  d’Animals  Domèstics  presenta una demora en el  temps per  tots  els  permisos
urbanístics necessaris per poder-ho tirar endavant i no s’ha pogut iniciar una nova licitació
per a l’adjudicació del servei.

6. Per tot l’exposat, i mentre es prepara la nova licitació, es proposa acordar la continuïtat de
la prestació del servei públic en les mateixes condicions que les acordades en el seu dia
amb la Societat Protectora d’Animals de Mataró, per un termini màxim d’un any addicional, a
comptar des del 25/03/2020 fins com a màxim al 24/03/2021, i per l’import de 126.000€, IVA
inclòs (a raó de 10.500€ mensuals, IVA inclòs).

7. La Direcció de Seguretat,  Civisme i Convivència considera que la prestació del servei
públic de recollida i acollida d’animals domèstics per part de la Societat Protectora d’Animals
de Mataró és satisfactori.

8.  Existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  la  corresponent  partida  720002/311110/22799  del
pressupost  municipal  de 2020 per  atendre les  despeses que comporta la  continuïtat  del
servei, i es preveu la seva existència en el pressupost que s’aprovi per l’exercici 2021.

9. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis  dels  ens  locals  (ROAS)  indica  en  el  seu  article  235.a)  que  són  obligacions  del
contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió és prestés de
forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei
fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de
delegació  de  competències,  qui  subscriu,  regidor  delegat  d’Administració,  Bon  Govern  i
Mobilitat, PROPOSA al Ple municipal, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la continuïtat de la gestió, en règim de concessió, del servei públic de
recollida  i  acollida  d’animals  domèstics  abandonats,  adjudicats  a  favor  de  la  Societat
Protectora d’Animals de Mataró, per com a màxim un any més, a comptar del 25 de març de
2020 fins,  com a màxim,  al  24 de març de 2021,  amb subjecció  al  plec  de clàusules
administratives i tècniques particulars aprovades pel Ple en data 5 de novembre de 2009, i
un import total de 126.000€, IVA inclòs (a raó de 10.500€ mensuals, IVA inclòs).

SEGON. Autoritzar i disposar a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró, l’import
de  126.000€,  IVA  inclòs,  a  càrrec  de  la  partida  720002/311110/22799  del  pressupost
municipal i amb el desglossament següent:

 Exercici 2020: import de 96.870,97e (AD núm. 11821).
 Exercici 2021: import de 29.129,03€ (AD_FUT núm. 11824).
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TERCER. Supeditar la continuïtat del servei a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2021.”

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, recorda

que al ple del 7 de març del 2019 es va acordar la continuïtat de la gestió, en règim de

concessió, del Servei de Recollida i Acollida d’Animals Domèstics Abandonats a favor de la

Societat Protectora d’Animals de Mataró, des del 25 de març del 2019 fins al 24 de març del

2020.

De fet, en aquell ple i d’acord amb les transcripcions, el Sr. Jerez ja va pronunciar aquella

frase tan eloqüent en política de: “Ho tenim a tocar”. I ara resulta que la construcció del nou

centre d’acollida presenta una demora en temps per tots els permisos urbanístics necessaris

per tirar-lo endavant i no s’ha pogut iniciar una nova licitació per a l’adjudicació del servei.

Pels que ens estrenem com a regidors en aquest mandat, un cop revisat un expedient com

aquest, es fa evident el cúmul de despropòsits que ens han portat a la situació actual. Es pot

dir que hem fet una capgrossada més. 

Respecte a aquest projecte ja es va presentar una bona proposta. Tothom sap quina era i

qui la va proposar, i el temps li ha donat la raó. No hi ha cap altra sortida possible: concurs,

licitació i treball en equip en temps i forma. No hi ha un altre camí.

I sobretot, responsabilitat a l’hora de fer el seguiment d’aquests procediments. No volem que

quan vingui el que tothom es tem que pot venir, és a dir, la demora en els temps d’execució,

els problemes burocràtics i els imprevistos, hàgim de recórrer a l’excusa adequada. 

Som on som i hem de garantir la qualitat assistencial dels animals de la ciutat. L’obligació de

l’Ajuntament  és treballar  perquè el  centre sigui  una realitat  abans de la finalització de la

pròrroga, però si tot va com ha anat fins ara, amb molta sort ho veurem abans que acabi el

mandat.

Vull acabar amb les mateixes paraules que la meva companya Isabel Martínez va dir en

aquest ple ara fa un any: “Siguem valents i reprenguem la idea d’iniciar-lo. Defugim de les

oligarquies del vot i pensem una mica en el bé comú”. 

No podem ni moralment ni políticament ni judicialment donar suport a la proposta, i, per tant,

hi votarem en contra.
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda també

que venim d’una  pròrroga  d’un  any  de  l’any  passat,  però  l’any  passat  ja  veníem d’una

pròrroga de tres anys. 

Tot i que el tema s’ha portat d’urgència a la comissió informativa, cosa que no entenc en el

cas que ens ocupa, perquè les obres de la gossera ni tan sols han començat, no n’hi ha

prou. L’any passat, la portaveu del grup d’Iniciativa per Catalunya, actualment al Govern, va

qualificar la pròrroga d’inacció del Govern de torn i s’hi va abstenir perquè no hi volia votar en

contra.

Ara portem quatre anys. 

Hi ha poques opcions a la pròrroga. De fet, no n’hi ha cap altra que prorrogar el servei.

De tota manera, agraint a la regidora que ens convoqués per explicar-nos l’estat actual del

projecte, sí que vull comentar tres qüestions: 

En  primer  lloc,  serà  l’última  vegada  que  el  nostre  grup  s’hi  abstingui  o  que  hi  voti

favorablement. En aquest cas, ens hi abstindrem.

En segon lloc, continuem pensant que el cost d’inversió de la gossera és massa elevat i que

s’ha de reduir encara molt més.

I en tercer lloc, pensem que el Govern ha de fer un esforç ja per incrementar el nombre

d’animals  censats  i,  per  tant,  no  només  la  recaptació,  sinó  també  la  dificultat  en

l’abandonament dels animals.  

Finalment,  preguntem  què  costaria  premiar  les  persones  que  sí  que  tenen  els  gossos

censats i xipats, i permetre’ls l’accés, només a ells, als espais habilitats en parcs municipals.

Hem d’incentivar que les persones tinguin els gossos en les condicions legals i cíviques que

cal.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

Podem Mataró (2). 

Vots en contra: 2,  corresponent  als  membres del  grup municipal  de  Junts  per

Mataró. 
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Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8),

i corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).

Servei de Secretaria General

10   -  ACCEPTAR  LA  CESSIÓ  EN  DIPÒSIT  DEL  FONS

DOCUMENTAL DE LA FÀBRICA DE GÈNERE DE PUNT CAN MARFÀ.

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, presenta la proposta 

següent

“En data 8 de març de 2019 el Sr. Santiago Marfà Vilanova, la Sra. Pilar Marfà Ferran i el Sr.
Narcís Marfà Bernades han presentat un escrit en el que manifesten la voluntat de cedir en
dipòsit  un  fons  documental  de  l’antiga  fàbrica  Marfà  a  l’Ajuntament  de  Mataró.  El  fons
documental, -segons acta de lliurament de data 15 de març de 1990-, va ser dipositat per la
família  Marfà al  Museu Arxiu  de Santa  Maria  de Mataró,  indret  on es troba en aquests
moments.

La cap de secció de Gestió Documental i Arxiu ha proposat acceptar el dipòsit i rebre el fons
atesa la importància històrica de la seva documentació degut a la rellevància que va tenir al
llarg del segle XX la fàbrica tèxtil Can Marfà per la ciutat de Mataró. L’ajuntament disposa de
l’antic edifici de la fàbrica de Can Marfà com espai expositiu raó per la qual la recepció del
fons donarà més coherència al patrimoni municipal. La gestió del fons podrà ser per tercers
aliens a l’ajuntament com per exemple l’Arxiu Comarcal del Maresme. 

El Sr. Santiago Marfà Vilanova, la Sra. Pilar Marfà Ferran i el Sr. Narcís Marfà Bernades han
manifestat  la  seva  conformitat  amb  la  proposta  de  contracte  de  cessió  en  dipòsit  que
s’adjunta.  La recepció del dipòsit és gratuïta i es formalitza a l’empara dels articles 1758 i
següents del Codi Civil. En el contracte de dipòsit es transmeten a l'Ajuntament de Mataró, o
del  tercers  aliens,  els  drets  de  reproducció,  distribució  i  comunicació  pública  dels  seus
documents per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat d’explotació.

L’Ajuntament de Mataró aprecia la importància d’aquest fons documental i reconeix l'interès
públic  col·lectiu  i  el  seu  valor,  que  és  de  gran  importància  per  a  la  ciutat,  per  als
investigadors i per a la societat en general, raó per la qual té la voluntat d’acceptar la cessió
en dipòsit dels documents oferts.

Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient i en virtut de les competències delegades per
Decret d’Alcaldia número 4949 de data 18 de juny de 2019 proposo al Ple de la Corporació
l’adopció del següents ACORDS :
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Primer.- Acceptar la cessió en dipòsit del fons documental de la fàbrica de Gènere de Punt
Can Marfà.

Segon.-  Aprovar la minuta del "Contracte de cessió en dipòsit  del fons documental de la
fàbrica de Gènere de Punt Can Marfà entre els seus propietaris i  l’Ajuntament de Mataró"
que s'adjunta com annex I en aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura.

Tercer.-  Facultar a l’Alcalde, David Bote Paz, per a la signatura del contracte de cessió en
dipòsit, que es formalitzarà en document administratiu; la recepció material del dipòsit  es
coordinarà per l’arxiu municipal.

Quart.-  L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu als Sr. Santiago
Marfà Vilanova, Sra. Pilar Marfà Ferran i Sr. Narcís Marfà Bernades per la mostra d’afecte i
liberalitat  que en aquest acte de cessió en dipòsit  del fons documental fan a la ciutat de
Mataró”.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, se suma, en

nom  del  seu  partit,  a  l’agraïment  a  la  família  Marfà  per  la  cessió  en  dipòsit  d’aquest

extraordinari material. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Direcció de Recursos Humans

11  - APROVACIÓ DE L’ACORD ASSOLIT A LA MESA GENERAL

NEGOCIADORA DE LA POLICIA LOCAL DE 18 DE DESEMBRE DE

2019, RELATIU AL CALENDARI DE TORNS DE VACANCES DEL

SERVEI DE LA POLICIA LOCAL.
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El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Antecedents

1.- En data 18 de desembre de 2019 la Mesa Sectorial de la Policia Local de l’Ajuntament de
Mataró va acordar la següent proposta de canvi de tres torns de vacances a dos torns al
personal  que  en  aquella  data  encara  feia  tres  torns,  d’aplicació  per  l’any  2020,  en  els
següents termes:

“Proposta d’acord entre l’Ajuntament i la part social sobre canvi de torns de vacances
a la Policia Local.

La present proposta regularà el canvi de tres torns de vacances a dos torns al personal de la
Policia Local que a data d’avui encara fa tres torns de tal forma que només es facin dos
torns de vacances per part de tot el personal policial, seguint els següents criteris:

1. Els períodes de vacances quedaran establerts del 23 de juny al 23 de juliol i de l’1 al 31
d’agost. El període de Les Santes continuarà sent del 25 al 29 de juliol. 

Tota la plantilla  de la policia  local realitzarà aquests dos torns de vacances inclosos els
policies de barri que no fan flexibilitat, excepte els policies que actualment estan en aquesta
situació, els quals mantindran el dret de fer vacances sempre a l’agost, mentre mantinguin
aquest torn i no facin flexibilitat. 

2. El personal que resulti afectat per la nova implementació dels torns de vacances, és a dir,
que hagin de passar dels antics tres torns als dos nous, es proposa fer-ho de la següent
forma, d’acord amb el torn que els hi pertocaria al 2020: 

- Primer torn antic passarien a al nou primer torn. 

- Tercer torn antic passarien al nou segon torn. 

- Segon torn antic se’ls oferiria les vacants necessàries per tal d’equilibrar el dos nous torns i
si  de  forma  voluntària  es  fes  el  repartiment  quedaria  solucionat,  si  no  fos  possible  es
respectarien les sol·licituds que no comportin conflicte i amb la resta es realitzaria per sorteig
o similar. 

3. El període de les Santes, del 25 al 29 de juliol, treballaran tots el policies. Quan aquest
període de Santes comprengui total o parcialment el cap de setmana (dissabte i/o diumenge)
s’hauran d’introduir períodes de dies festius entre setmana per evitar treballar més de 9 dies
continuats (sistema que actualment fa el 4t. torn). 

A l’igual que durant els dies de la cavalcada de reis i del 25 al 29 de juliol, el dia 24 de juliol
el personal que li correspongui treballar per calendari, podrà ser canviat de torn i/o horari per
cobrir les necessitats del servei. El personal que se li apliqui aquest canvi serà compensat
amb una gratificació de la meitat del preu d’hora extraordinària pel temps que treballi fora de
la seva jornada laboral.
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Durant els primers dos anys es valorarà la necessitat de personal en cada dia de les Santes
per tal de que en el cas que en determinats dies fos possible la realització de festa d’una
part  de  la  plantilla,  es  negociï  amb  la  part  social  un  procediment  que  faci  equitatiu  i
proporcional el repartiment d’aquest dies entre tot el personal de la policia local. 

4. Per tal de que l’Ajuntament pugui assegurar cobrir un servei mínim indispensable, durant
el període de vacances (entre el 23 de juny i el 31 d’agost) podrà reforçar el servei de forma
extraordinària seguint aquesta fórmula: 

- Aquest reforç es farà amb previsió i panificació, per tal de garantir el descans dels que
estan treballant, mitjançant un càlcul de necessitats, es proposarà el cobriment amb servei
d’hores extres per part de personal que estigui de vacances, i si no fos suficient amb aquest
personal es faria servir personal d’hores extra que estigui de festa i per últim jornades de
flexibilitat. 

- Es reservaran el 50% de les jornades de flexibilitat pel període de vacances, de tal forma
que s’iniciarà l’any fent servir  en primer lloc l’altre 50% de les jornades de flexibilitat  per
reforçar el servei i una vegada finalitzades aquestes es farà amb hores extraordinàries. Si al
període de vacances no fos necessària la utilització de les jornades de flexibilitat reservades
s’utilitzaran una vegada finalitzat el període.

- Els festius classificats actualment de festius especials i el dia de reis (des de les 14 hores
del 05 a les 14 hores del dia 6 de gener) es realitzaran en primera instància amb personal de
hores extres i si no hi haguessin voluntaris suficients amb personal de flexibilitat. 

5. Tot i  que es procurarà mantenir els mateixos període de vacances pel personal de la
Junta  Directiva  de  la  Policia  Local,  es  podran  fer  modificacions  puntuals  per  raons
d’organització del servei.

6. El present acord serà d’aplicació durant l’any 2020.”

2.-En sessió de data 23 de gener de 2020,  la mesa general  de negociació del  personal
funcionari de l’Ajuntament de Mataró ha acordat aprovar l’acord assolit a la Mesa Sectorial
de la Policia Local de 18 de desembre de 2019, relatiu al calendari de torns de vacances del
Servei de la Policia Local en els termes inclosos a l’acta signada que es va adjuntar com
annex.

3.- Atès el contingut d’aquesta proposta, la mateixa no té repercussió econòmica.

Fonaments de Dret

1.- L’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  (en  endavant  TRLMRLC)  estableix  que  el
municipi  té  naturalesa  territorial  i  gaudeix  d’autonomia  per  a  la  gestió  dels  interessos
respectius.
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L’article 8 del TRLMRLC esmentat inclou com a potestats dels ens locals, entre d’altres, la
potestat d’autoorganització i la de programació o de planificació.

2.- El text que es proposa aprovar deixa en suspens durant l’any 2020 l’article 20 del Text
Únic  dels  Acords Municipals  vigents sobre  determinació  de les condicions  de treball  del
Personal Funcionari de l’Ajuntament de Mataró i s’acompanyarà com a annex al mateix.

3.-  S’ha  complert  amb  el  tràmit  de  negociació  amb  la  representació  dels/  de/les
treballadors/es, en matèria de calendari laboral, horaris, jornades i vacances, de conformitat
amb allò establert a l’article 37.1.m del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

En virtut de l’anterior, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA
al Ple l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’acord assolit a la Mesa General de negociació de personal funcionari de
l’Ajuntament de Mataró, celebrada el 23 de gener de 2020, relatiu al calendari de torns de
vacances del Servei de la Policia Local en els termes indicats a l’Antecedent 1) d’aquesta
proposta, d’aplicació per l’any 2020. 

SEGON.-  Deixar  en  suspens,  durant  l’any  2020,  l’article  20  del  Text  Únic  dels  Acords
Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del Personal Funcionari
de l’Ajuntament de Mataró, relatiu a les vacances de la Policia Local.

TERCER.-  Que  aquestes  modificacions  s’aplicaran  de  forma  efectiva  des  de  la  seva
aprovació pel Ple municipal.

QUART.-  Notificar  aquests  acords  a  la  Junta  de  Personal  i  al  Comitè  d’Empresa  de
l’Ajuntament de Mataró.”

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu

vot  favorable  en aquest  punt,  però recorda que al  mandat  passat,  amb motiu d’algunes

converses mantingudes amb el cos de la Policia,  tant respecte a temes salarials com de

satisfacció  i  clima  laboral,  va  quedar  pendent  intentar  reorganitzar  el  servei  i  recuperar

algunes prerrogatives municipals. 

M’agradaria  saber  com està evolucionant  aquest  tema i  si  en podríem parlar  en alguna

comissió informativa.

El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, respon que ho parlarà amb la regidora Villarreal. 
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Ara estem pendents que tornin els alumnes d’acadèmia. Vam fer una modificació de llocs de

treball per reforçar el quadre de comandament i en els propers mesos, des del Govern i des

de la Regidoria, sobretot, farem una proposta de reorganització. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de

Ciutadans (2).   

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del  grup municipal  de Junts per

Mataró.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12  -  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL  DE  CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  EN

RELACIÓ A LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ A LA CIUTAT A TRAVÉS

DEL FESTIVAL "IL·LUMINA MATARÓ"

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta

la proposta de resolució següent:

“Según  ha argumentado  este  Grupo  Municipal  en  anteriores  Propuestas  de  Resolución,
Mataró sufre desde hace años, una degradación en sus comercios, tanto en el centro de la
ciudad como en los diferentes barrios de la misma, en cuanto a cantidad de comercios, ya
que es usual ver locales vacíos, como de la magnitud de sus negocios (se marchan las
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grandes firmas). Hace años que en los barrios típicamente comerciales de Mataró ha habido
una disminución abrumadora de la gente que viene a comprar. Todo eso conlleva que los
comercios terminen trasladándose a los grandes centros comerciales o a otras poblaciones y
abandonen las distintas arterias, de la ciudad, tradicionalmente comerciales, y con locales
llenos de carteles de “se alquila”. Los establecimientos emblemáticos y las grandes marcas
se han ido yendo del núcleo urbano de Mataró, debido a la pérdida de atractivo comercial
que hace que no hayan potenciales compradores. 

Las  pasadas  navidades,  el  Ayuntamiento  de  Madrid  en  colaboración  con  la  revista  de
decoración Nuevo Estilo y la asociación textil Acotex, quiso incentivar comercialmente uno
de sus barrios, en este caso el de Salesas, barrio lleno de comercios pero con poco atractivo
para  los  ciudadanos.  En  este  sentido,  organizaron  el  Primer  Festival  de  Escaparates
Navideños, conocido como “Enciende Madrid”. El objetivo de este Festival es el de conseguir
que la ciudadanía volviera pasear y comprar en el barrio de Salesas. Para promover sus
comercios, el ayuntamiento de Madrid aprobó la iniciativa que propuso Madrid Capital de la
Moda (MCDM), con el objetivo de organizar el mentado festival”, proponiendo disfrutar de un
recorrido para admirar los escaparates y fachadas de sus tiendas y locales. Participaron en
este proyecto más de 40 locales (restaurantes, tiendas de moda, galerías de arte o diseño
entre otros), los cuales cedieron sus escaparates y fachadas para que fueran intervenidos
por más de una treintena de reputados interioristas. 

Esta iniciativa nació con el objetivo de dinamizar la actividad comercial de ese barrio durante
estas fiestas así como de ayudar a crear una cultura de decoración navideña sofisticada en
los comercios de Madrid, que haría más atractiva para los ciudadanos la actividad comercial.

Según la Asociación ASEGEMA, el  Maresme se ha convertido en un clúster económico,
siendo las industrias textiles el primer subsector en cuanto a facturación total de la comarca,
representando el 13,7%, y siendo del 24% de la facturación de Barcelona proveniente de las
empresas textiles del Maresme. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía propone al Pleno
del Ayuntamiento de Mataró el siguiente ACUERDO: 

-  Que para apoyar  al  clúster  económico que representa  la  moda en Mataró  y  a  la  vez
potenciar y promocionar el comercio en el núcleo urbano de la ciudad, que el Ayuntamiento
de Mataró estudie, para las próximas Navidades, la organización y celebración de un festival
que podría denominarse “ILUMINA MATARÓ”, en el mismo sentido que el organizado en la
ciudad de Madrid con el Festival “Enciende Madrid”. 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia

el suport del seu grup a la proposta, perquè sempre estaran al costat de qualsevol iniciativa
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que  demani  l’estudi  de  l’organització  o  la  celebració  d’un  festival  que  impulsi  el  teixit

comercial de la ciutat i que vagi a favor de la projecció i la promoció de Mataró.

Ens  temem  que  aquestes  grans  marques,  a  part  que  sí  que  hi  hagi  algun  problema

d’il·luminació o de locals, també marxen per una conjuntura general que s’està donant en el

mercat comercial. No obstant això, és veritat que Mataró ha estat una ciutat tradicionalment

tèxtil i estem molt d’acord que es busquin fórmules de promocionar el comerç.  

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

proposta és criticable des de tres punts de vista: 

Un d’ells és l’econòmic: les 103 ciutats majors de 50.000 habitants de l’Estat espanyol es van

gastar en aquest  concepte d’il·luminacions de Nadal,  etc.,  més de 18 milions  d’euros,  a

banda de la competició entre alcaldes que es va generar en alguns casos, sobretot a les

ciutats de Madrid, Vigo i Màlaga. Són competicions que ens semblen una mica absurdes.

En segon lloc, hi ha l’aspecte mediambiental. Ja sé que la proposta no va només de llums de

Nadal, sinó que obre la iniciativa a hipotètics concursos d’aparadors, etc., però es contradiu

amb l’anunciada “transició energètica”.

I, finalment, pensem que el comerç de la ciutat no necessita accions puntuals aïllades, sinó

que necessita una gestió professional que actuï sobre diferents factors que influeixen en el

comerç: des de l’oferta i la demanda de diferents components i articles en el mercat fins a

intentar incidir en la problemàtica dels preus dels lloguers, la il·luminació, accions puntuals

d’aparadors,  etc.,  però  en  una  acció  continuada  durant  tot  l’any,  sobre  la  base  d’unes

polítiques  de  productes,  de  preus,  etc.,  adaptades  als  nous  hàbits  de  compra  de  tots

nosaltres (Internet...). Aquesta és una problemàtica que afecta els centres i espais perifèrics

comercials de les ciutats de tot Europa. 

La nostra proposta  sempre ha sigut  desenvolupar  una gestió  professional  a través d’un

comissionat o d’un director general que tingui poder de decisió sobre l’àrea, però, de fet, al

pressupost d’aquest 2020 no l’hem sabut veure.

Per tant, el nostre vot serà contrari.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, reconeix que

el comerç està sent objecte d’un moment de transformació molt important que ens obliga a
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reorientar les estratègies empresarials del comerç urbà davant d’un nou escenari de consum

en canvi constant. Cada vegada és més complex, competitiu i divers. 

També en són determinants les estratègies de les grans marques, que actualment no ens

acompanyen en la revitalització del centre de la ciutat, sinó que aposten per nous formats,

tant de presència física com de venda online, i el pes de les plataformes globals del comerç

digital.

Aquests són els factors més destacables que cal considerar, assumir i afrontar pel sector a

l’hora de plantejar millores. També és imprescindible poder millorar els entorns urbans on

s’ubiquen aquestes activitats comercials perquè siguin espais de gaudi, amables i segurs. 

En aquest darrer aspecte és on l’Administració pública local té un rol molt destacat. De fet, el

Pla d’Impuls del Centre n’és l’exemple. 

En aquests objectius també té un pes a considerar el fet de garantir l’activitat comercial dels

centres urbans, que ha de ser competitiva en productes i serveis i ha d’anar acompanyada

d’accions  de  dinamització  que  podrien  ser  com  la  que  vostès  estan  exposant,  perquè

esdevingui, a més, una experiència que complementi la compra.

En aquest  sentit,  tant  l’Ajuntament  de Mataró com les entitats sectorials  del comerç i  la

restauració, i en la majoria dels casos de forma col·laborada, existeix un extens calendari

d’activitats de dinamització al  llarg de tot l’any, que respon a l’objectiu  de dinamitzar els

nostres entorns comercials. 

El calendari d’activitats és especialment important en les dates de les campanyes de Nadal.

Li recordem que l’Ajuntament ja organitza i gestiona directament accions molt rellevants per

a la dinamització comercial de la ciutat, com és l’enllumenat de Nadal, la Fira de Pessebres i

Ornaments de Nadal, la campanya de promoció de ciutat de Nadal, etc., i dona suport a les

iniciatives que són promogudes per entitats locals i iniciatives de caràcter privat.

En relació amb tota aquesta aposta, també mantenim el nostre compromís per als propers

anys, malgrat el context que tenim a nivell pressupostari i les racionalitzacions que estem

havent d’assumir. 

Per tant, li demanaria, perquè és un tema que hem de treballar amb la resta dels sectors,

que retirés la proposta de resolució per tal d’assolir el màxim consens. Podríem portar la

proposta a la propera taula transversal, on són representats la resta dels sectors econòmics

de la ciutat, a fi que es valori de manera conjunta per part dels sectors implicats i  de la

mateixa Administració.
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La senyora Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, no té cap

problema a acceptar la proposta de la Sra. Moreno. 

De fet, la nostra voluntat és transmetre la idea que l’Administració també pot ser impulsora

d’aquesta dinamització comercial. Ens sembla perfecte portar-ho a una taula i treballar-ho

conjuntament.

Per cert, no només parlo del centre, sinó de tot el nucli urbà. I no només parlo d’iniciatives

costoses, sinó d’idees que no comporten gaires diners i que poden venir tant de la iniciativa

pública com privada.

Retiro la proposta a fi que s’estudiï. 

13 - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER

DECLARAR MATARÓ LLIURE DE RACISME.

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, té un record per a

les persones mortes en el conflicte de Síria, pels que en fugen i pels refugiats que viuen un

drama a la frontera entre Grècia i Turquia. No podem restar-ne aliens i volem acompanyar

les persones que estan patint.

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la proposta

de resolució següent:

“Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen un
efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest increment
de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos factors que afecten
especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent Africà i de l’Orient Mitjà,
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com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec econòmic al qual el sistema
capitalista sotmet a aquests països o les greus conseqüències que està reportant la crisi
climàtica. 

Davant  d’aquest  context,  els  Països  Catalans  s’han  erigit  com  a  líders  en  l’acollida
d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb iniciatives com Volem
Acollir  o  Open  Arms,  han  encapçalat  la  defensa  dels  drets  i  les  llibertats  de  la  nova
ciutadania.  L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la falta de recursos, de la
incapacitat  de  coordinació  i  cooperació  entre  administracions,  de  l’existència  d’una  Llei
d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats de les persones migrades i,
sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern Espanyol i dels estats membres de la
Unió Europea de treballar per cercar solucions efectives que permetin arreglar d’arrel els
problemes que condueixen a aquestes persones a marxar de casa seva. 

A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha d’afegir
un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes persones
migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus atacs dirigits
cap a qualsevol mena de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part d’altres forces polítiques
del discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neo-feixistes prediquen. Això, juntament
amb la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a les institucions, està erigint més
murs que dificulten enormement la relació d’aquestes persones en el teixit social dels Països
Catalans. 

És  necessari  tenir  en  compte  que  aquestes  persones  estan  abandonant  casa  seva  per
garantir  la  seva pròpia  supervivència  i  fins que no assoleixen el  seu objectiu  d’arribar  a
Europa  es  veuen  exposats  a  un  seguit  de  situacions  molt  difícils  de  gestionar  a  nivell
psicològic.  Tot aquest  bagatge emocional  s’amplia amb les dificultats burocràtiques a les
quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la nova societat
i amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, agreujant-se encara més si
parlem de joves migrats no acompanyats. 

Tot plegat  requereix  una assistència i  una atenció pròxima, en la qual els municipis,  els
ajuntaments i el teixit social i associatiu local hi tenen un paper cabdal. 

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres Mataró i el Jovent
Republicà Mataró defensem que els Països Catalans han estat, són i seran punt de trobada
de diferents cultures i terra d’acollida, i per això elaborem un document que garanteixi que a
nivell municipal això sigui una realitat. Amb aquesta moció Mataró es declara municipi lliure
de racisme, i el ple, l’ajuntament i el govern municipal accepta complir els següents acords: 

1. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència  per  garantir  una  acollida  digna  i  integradora  d’aquelles  persones  joves
migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi. 

2. Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos d’esquadra, per
combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i estigmatitzen a les persones
migrades. 

3. Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major integració
de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen. 
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4. Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a no assumir
els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar institucionalment a aquells
partits polítics que difonguin aquest estil de missatges. 

5.  Traslladar  aquest  acord  a  les  diverses  instàncies;  al  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya, en concret a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies dirigida per Chakir
el Homrani, així com a la Oficina de Drets Civils de Gencat, entre altres. “

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda

als  membres  d’ERC  que  actualment  no  existeixen  els  Països  Catalans  ni  hi  ha  presos

polítics o cap República Catalana. 

Es una pena utilizar un tema tan importante y básico para la ciudad, como es el racismo y la

ultraderecha,  para  atacar  al  Estado  español  y  acabar  con  la  posibilidad  de  alcanzar

consensos con el resto de partidos. Esta hubiera sido una oportunidad para presentar una

declaración institucional importante aprobada por unanimidad, como se ha hecho con otros

temas, como el de la seguridad. Nuestro partido está totalmente abierto a tratar el racismo,

puesto que hoy en día es un tema muy importante.

Respecto a la propuesta de resolución presentada, habría que definir  bien el tema de la

xenofobia  y  la  extrema derecha,  porque hemos estado mirando los  antecedentes  de su

partido y con quienes pactan, y a nosotros nos gustaría, en relación con la xenofobia, que

me dijeran qué piensan de estas declaraciones: 

“Ahora  miras  a  tu  país  y  vuelves  a  ver  hablar  a  las  bestias.  Pero  son  de  otro  tipo.

Carroñeras,  víboras,  hienas.  Bestias  con  forma  humana,  que  destilan  odio.  Un  odio

perturbado,  nauseabundo,  como  de  dentadura  postiza.  Están  aquí  entre  nosotros.  Les

repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en

estas bestias.  Es un pequeño bache en la  cadena del  ADN.  ¡Pobres individuos!  Tienen

nombre  y  apellidos  de  bestias.  Todos  conocemos  alguna.  Abundan  las  bestias.  Viven,

mueren y se multiplican.” (Quim Torra).

¿Esto es para ustedes xenofobia?

Más declaraciones: 

“Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles;

más con los italianos que con los portugueses, y un poco con los suizos. Mientras que los

españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca

con los franceses. Curioso...”.
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(Oriol Junqueras)

¿Esto es xenofobia o no lo es?

Más declaraciones: 

“En América, los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos. Se debería esterilizar

a los débiles mentales de origen genético. Aunque no sea políticamente correcto decirlo, hay

muchas  características  que  vienen  determinadas  genéticamente,  y  probablemente  la

inteligencia es una de ellas”.

(Heribert Barrera, secretario general y presidente de ERC).

¿Esto les parece xenófobo?

Y ahora hablemos de ultraderecha. ¿Les parece que estas declaraciones de su actual socio

de gobierno llamando a los catalanes, que también somos españoles, “bestias taradas”, etc.,

son de ultraderecha? ¿O no?

El  Partido  de  los  Verdes  en  el  Parlamento  Europeo  ha  rechazado  la  entrada  del  Sr.

Puigdemont, del Sr. Comín y la Sra. Ponsatí en su grupo porque tienen acercamiento con los

partidos xenófobos de extrema derecha y los nacionalistas belgas del grupo parlamentario

de Bélgica. 

Esta semana, a raíz de la aprobación de retomar relaciones con la Jefatura del Estado, se

nos ha llamado, a través de redes, “colonos”, “que nos volviéramos a nuestro país”, y resulta

que muchos  de los  que nos  iban  insultando  tenían el  lazo  amarillo  que ustedes  tienen

colgado de su ventana. 

El  19/12/2019  encapuchados  con  palos  atacan  en  la  Universidad  Autónoma las  carpas

informativas  de  la  Asociación  de  Jóvenes  Constitucionalistas  S’HA  ACABAT!  ¿Estos

encapuchados son de extrema derecha o no lo son?

En  las  manifestaciones  del  Tsunami  Democràtic  en  Mataró  se  atacó  a  una  Mosso

d’Esquadra. ¿Los que la atacaron son de ultraderecha o no lo son? 

En las carpas informativas de Ciudadanos se nos amenaza de muerte. ¿Estos son también

de ultraderecha o no lo son?

¿Los que atacan las sedes de partidos constitucionalistas son o no de ultraderecha?

Desde nuestro partido estamos totalmente abiertos a trabajar por la erradicación del racismo

y la xenofobia, si es de verdad y de todos los tipos. 

Ayer publicó un artículo Alberto Olmos en El Confidencial en el que lamentaba que ahora,

desde la izquierda, se esté promoviendo una figuración hollywoodiense como una guerrilla

antifascista. Eso es, todo lo que ocurre resulta que se aplica al fascismo. Por eso lo que se
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dice ahora mucho es: “Oye, vótame, que yo soy antifascista, y si no me votas, te llamaré

facha”. Esto es un poco lo que están utilizando ustedes. 

Y Félix Ovejero nos dice, en su último libro, que “encontrar culpables es el primer paso para

ejercer la superioridad moral”.

El  senyor  Alfons  Canela  Serrano,  portaveu  del  grup  municipal  de  Junts  per  Mataró,

considera  que la  proposta que està portant  avui  ERC és per  declarar  la  ciutat  lliure  de

racisme. 

Des de Junts per Mataró no estem disposats a fer política amb certs temes, com puguin ser

drets fonamentals, el dret de tota persona a viure lliurement sense que se l’etiqueti, ataqui o

estigmatitzi per una qüestió racial, així com amb altres temes clau de ciutat. S’hauria de ser

una mica més responsable per part de tothom i no fer política amb temes d’aquests.

Nosaltres donarem suport a la declaració que fa ERC, per més que estigui redactada amb

més o menys fortuna. El que es diu és que s’ha de garantir que Mataró ofereixi una acollida

digna i integradora d’aquelles persones joves migrades i que hi hagi una coordinació amb les

forces de seguretat i amb el teixit associatiu del municipi.

D’altra  banda,  per  la  nostra  part,  no  assumirem  en  cap  cas  el  discurs  ni  la  narrativa

d’extrema dreta. Aquí sempre ens hi trobaran.

Dono la paraula a la Sra. Martínez, si pot ser, perquè continuï amb la intervenció.

La senyora Isabel Martinez Cid, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, reitera

el seu suport a la proposta. 

Mataró  ha estat  sempre  al  capdavant  de la  lluita  contra  el  racisme i  la  xenofòbia,  i

aquesta és una oportunitat més que tenim.

M’agradaria  dir  al  Sr.  Porta  que  ha  plantejat  aquesta  proposta  en  un  moment  molt

encertat, perquè el dret d’asil i de refugi acaba d’extingir-se del tot. Si teníem l’esperança

que la Unió  Europea hi  fes alguna cosa,  aquesta ja  l’hem perduda,  i  el  Tribunal  de

Justícia de la Unió Europea també se n’ha desentès. A més, la possibilitat  que obria

l’aplicació  del  Conveni  amb el  Consell  d’Europa  també ha  desaparegut  amb l’última

37



resolució que ha fet el Tribunal Europeu de Drets Humans sobre els retorns en calent, on

ve a dir que podem expulsar tothom de la manera que ens vingui bé i sense drets. 

Per tant, hi donarem suport. 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i

LGTBI  i  Participació,  comença  recordant  que  Mataró  sempre  ha  estat  una  ciutat

d’acollida de diferents moviments migratoris, tant interns com externs. Som una ciutat

integradora i acollidora que vetlla pels drets de totes les persones. 

El Govern de la ciutat ha articulat un conjunt de programes i actuacions que tenen com a

objectiu establir mecanismes d’acollida dignes i integradors, combatre els falsos rumors i

treballar de manera coordinada amb el teixit associatiu. D’altra banda, cap de les dues

formacions polítiques que donem suport al Govern municipal hem assumit i no ho farem

mai els discursos i narratives de formacions d’extrema dreta. 

En aquest sentit, hem de deixar constància que al setembre del 2018, vam aprovar un

Pla de Convivència Mataró 18-22, que desenvolupa i orienta de forma estratègica un

conjunt  de  polítiques  públiques,  locals  i  transversals  en  l’àmbit  de  l’administració

municipal.  En  el  seu  primer  eix  destaca el  dret  i  les  seves garanties  d’actuació  per

articular  polítiques de protecció dels drets humans. El més important és l’àmbit  de la

prevenció i la lluita contra la discriminació social per qualsevol raó: origen, sexe, ètnia,

religió, entre d’altres. 

A més, el Pla de Mandat 2019-2023 estableix 31 prioritats que cal desenvolupar. La 18a

garanteix que Mataró sigui un ciutat inclusiva que promogui i protegeixi la diversitat i lluiti

contra la discriminació per qualsevol raó. La 19a estableix com a prioritat erradicar les

desigualtats socials i la defensa dels drets socials.

Dins de l’àmbit de qualitat urbana i benestar de la ciutadania, l’apartat 2.2 de Seguretat,

civisme i convivència, entre d’altres, estableix el compromís de lluitar contra el prejudici i

la discriminació social, i per assolir-ho es proposen tres accions: desenvolupar el Pla de

Convivència,  estudiar  i  redactar  una  proposta  d’Oficina  de  Drets  Civils,  ampliar  la

formació en l’àmbit dels drets humans, especialment els civils i socials, i crear un espai

web antirrumors i de difusions de bones pràctiques. 

A part dels compromisos esmentats, cal fer especial esment a un conjunt d’actuacions

que  s’estan  ja  desenvolupant  des  de  diversos  serveis  municipals,  entre  els  quals
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m’agradaria destacar el Projecte de Joventut, en el marc dels programes de referència

territorials  d’ocupació,  el  Servei  de  Primera  Acollida,  els  convenis  i  les  línies  de

subvenció  amb  les  entitats  de  la  ciutat  i  les  accions  específiques  de  sensibilització,

formació i informació en els àmbits educatius per a docents i alumnes. 

En l’àmbit dels equips d’intervenció social, s’han constituït uns equips de treball amb la

incorporació de dos professionals i de dues persones que són referents cívics per als

joves que migren sols i no tenen referents ni familiars ni socials a la nostra ciutat. 

És per tot això que aquest Govern està d’acord a declarar Mataró lliure de racisme i a

tirar endavant la resta d’acords que recull la proposta de resolució. 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, reconeix que es

fa feina a la ciutat de Mataró i n’estan orgullosos, però creu que cal reiterar i refermar el

compromís contra aquestes discriminacions i actituds. Hi ha molta feina també per fer i,

per tant, hem de ser-ne conscients i tirar endavant. 

D’altra banda, nosaltres no som el partit que deixem que la gent es mori a les portes dels

hospitals, perquè traiem l’assistència sanitària gratuïta, o que anem del bracet amb Vox. 

Gràcies per les vostres intervencions.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de

Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.

Abstencions: Cap. 
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PRECS I PREGUNTES

14 -   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  PER  ACONSEGUIR  LA

CAPITALITAT DEL BASQUET FEMENÍ PER MATARÓ.

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec

següent:

“El Ple de Gener va mostrar el compromís de tots els Grups Municipals amb la promoció de
l’esport femení i amb l’objectiu d’aconseguir que Mataró sigui una capital de referència de
l’esport femení a Catalunya. 

El  projecte  Capitalitat  del  Basquet  Femení,  impulsat  per  la  Federació  Catalana  de
Basquetbol  (FCBQ),  amb  la  col·laboració  de  la  Secretaria  General  de  l’Esport  de  la
Generalitat  de Catalunya  i  de  la  Diputació  de Barcelona,  reforçarà sens dubte el  nostre
objectiu i  contribuirà a projectar la imatge del Mataró que desitgem a tot el país. La primera
seu de la Capitalitat del Basquet Femení va ser Sant Feliu de Llobregat (2017). Després va
venir Girona (2018), Igualada (2019) i aquest any 2020, la ciutat maresmenca de Malgrat de
Mar. I Mataró ho té tot per a optar a la Capitalitat del Basquet Femení 2021. 

La imatge d’una ciutat que aplica la visió de gènere sobre totes les seves polítiques,  la
capital on es viu l’esport femení i  que vibra amb tots els seus equips a les competicions
femenines, la ciutat que cuida i dona protagonisme a les seves esportistes com a models a
seguir per els i les joves de Mataró.

Per un costat, el projecte CBF ens permetria reforçar el nostre objectiu i organitzar a Mataró
múltiples activitats a l’entorn de l’esport i del bàsquet femení, i per l’altre,  els governs locals
han d’utilitzar  les  seves competències  per  cooperar  a  favor  d’una  igualtat  més gran.  El
feminisme és la gran oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a viure d’una
altra forma les nostres ciutats i  la convivència que s’hi  produeix,  i  exercim la igualtat  de
manera efectiva en tots els aspectes de la vida.

 Per aquest motiu, des del GM ERC-Moviment d’Esquerres, volem formular el següent prec:

1.  El Govern contactarà amb els principals Clubs de bàsquet de Mataró, i junts treballaran
amb la Federació de Basquetbol de Catalunya per aconseguir per Mataró la Capitalitat del
Basquet Femení de l’any 2021.

2.  Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en
la  seva  funció  d’agent  impulsor  de  la  consciència  en  matèria  de  drets  i  contra  les
discriminacions  masclistes,  el  Govern  impulsarà  la  Declaració  de  Mataró  com  a  Ciutat
Feminista.”
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La  senyora  Beatriz  Delgado  Castro,  regidora  delegada  d’Esports,  expressa  que  el

compromís del Govern municipal és treballar en la promoció de l’esport per a tothom. 

El Govern ja vetlla perquè la ciutat apliqui la visió de gènere sobre totes les seves polítiques

i ja cuida i dona protagonisme a les seves esportistes.

Així mateix, el Govern manté contacte amb tots els clubs i entitats de la ciutat, també amb

els dos clubs de bàsquet. En diferents moments hem explorat aquesta opció, però pensem

que ara mateix no la podem atendre. Tot i  que pot ser interessant organitzar activitats i

esdeveniments durant tot l’any, això té un cànon de 10.000 € per a la nostra ciutat. 

Ja treballem amb els clubs per poder celebrar activitats i actes de relleu a la nostra ciutat i

viure l’esport femení. El Govern vol anar més enllà, fins i tot, i ser capital de l’esport. 

Per tant, en aquest cas li hauré de dir que no acceptem el prec.

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, Feminisme i LGTBI

i Participació, respecte al segon punt del prec, agraeix la sensibilitat mostrada.

L’Ajuntament  de Mataró té  una llarga i  destacada trajectòria  en el  desenvolupament  de

polítiques  d’igualtat  home-dona,  que  sempre  s’han  desenvolupat  de  la  mà  del  teixit

associatiu  del  territori  (vocalies  de  dona,  dones  reporteres,  teixit  de  dones,  seccions

sindicals, el moviment educatiu de Mataró, etc.) i que han permès avançar en la visibilització

de l’aportació de les dones en aquells àmbits en què estan poc o mal representades, en la

millora  del  circuit  i  els  recursos  per  a  l’abordatge  de  les  violències  masclistes  i  en  la

sensibilització i millora del compromís en infants, joves i la ciutadania en general.

Des del 2014, amb l’aprovació de la Llei  autonòmica 11/2014 i per garantir els drets del

col·lectiu LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, l’Ajuntament de Mataró

fa  una  important  i  pionera  aposta  per  desplegar  conjuntament  ambdues  polítiques,  la

d’igualtat home-dona i la de diversitat sexual o de gènere o LGTBI, treballant per definir un

únic document estratègic que articuli totes les actuacions i formar un equip de professionals

polivalents  que  treballin  des  d’un  marc  teòric  per  a  l’atenció  a  les  persones  i  el

desenvolupament de les actuacions. Aquesta nova conceptualització i articulació d’aquestes

polítiques està suposant un importantíssim avanç en la transversalització de la perspectiva

de gènere sobre la resta de polítiques municipals  en la definició d’actuacions i projectes
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realment  transformadors  i  en  la  construcció  d’una  ciutat  més  compromesa,  segura  i

respectuosa que acull i dona resposta a tota la ciutadania.

Per tot això i per situar Mataró en el mapa com a ciutat que treballa per la diversitat sexual i

de  gènere,  per  posar  en  relleu  les  aportacions  del  teixit  associatiu,  per  desenvolupar

aquestes polítiques i per assolir el diàleg continu amb la ciutadania, el Govern està d’acord a

declarar Mataró, ciutat feminista. Acceptarem, doncs, el segon prec presentat.

La  senyora  Anna  Salicrú  i  Maltas,  regidora  del  grup  municipal  d’ERC-MES,  agraeix

l’acceptació de la segona part del prec i lamenta el rebuig de la primera part. 

Pensem que sí que és una bona oportunitat i potser cal treballar-ho amb els clubs. Si no és

al 2021, esperem que aquest prec es pugui reconsiderar de cara al 2022.

15  -  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL

CAMP MUNICIPAL DE CIRERA.

El senyor Francesc Teixidó i  Pont,  portaveu del  grup municipal  d’ERC-MES, presenta la

pregunta següent:

“Després de l’incompliment de successius compromisos relatius a les dates de finalització de
les obres al Camp Municipal de Cirera i a la instal·lació de la gespa, continuen els problemes
i les incomoditats per centenars de famílies, nens i nenes esportistes del futbol base

Dos anys és massa temps sense camp. Pensem que no és una situació acceptable. 

Per això, el  GM ERC-Moviment d’Esquerres, formulem la següent pregunta:

1. Quan estarà acabada l’obra i a disposició dels esportistes?”
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La  senyora  Beatriz  Delgado  Castro,  regidora  delegada  d’Esports,  recorda  que  al  club

municipal de futbol de Cirera es va fer una aposta per fer una reforma en tres fases: la

primera,  vestidors;  la  segona,  grada  i  gespa;  i  la  tercera,  en  què  es  faran  els  espais

complementaris a la zona de vestidors i el nou emplaçament del bar.

És cert que tot això ha portat un endarreriment important. Ara estem en la segona fase, que

és la de la grada. La grada s’hauria d’haver acabat a l’octubre del 2019 i no ha pogut ser fins

a aquest mes de gener. Però sí que vam parlar amb l’entitat usuària, la Unión Deportiva

Cirera,  per  poder  habilitar  una  zona  del  camp  perquè  una  part  dels  nens  i  nenes  hi

poguessin entrenar. 

A partir d’aquí, la grada ja està finalitzada, però ha sorgit un altre problema amb la gespa. El

canvi de gespa estava previst per al mes de març, però no ha pogut ser. En el moment en

què es detecta una possible incompatibilitat amb un plec de la licitació s’atura i, perquè això

no comporti una impugnació, que implicaria encara molt més temps, es fa una nova licitació.

I ara n’estem treballant el redactat.

Veient  tots aquests incompliments de dates, ens tornem a reunir  amb la Junta Directiva

completa i arribem a uns acords i compromisos ferms d’aquest Govern perquè al setembre

tinguin la gespa canviada.

Un altre dels acords assolits era que poguéssim fer una reunió amb les famílies; reunió que

s’ha mantingut  aquest  dimarts  3 de març a Cabot  i  Barba,  en què el  Govern va donar

explicacions del perquè del retard.

D’altra banda, he de dir que els equips estan reubicats en altres instal·lacions municipals,

excepte el primer equip, que ha d’anar a Dosrius. 

El compromís que hem assumit és intentar fer tot el possible perquè a l’abril tots els equips

puguin tornar a entrenar junts al  camp del Cirera. Això comporta fer una actuació de la

gespa malmesa per poder acabar la temporada sense perdre la unitat d’equip. Lluitarem per

poder-ho aconseguir. I després, al setembre, que ja tinguin la gespa instal·lada. 

Més endavant ja abordarem la tercera fase i farem el possible perquè no afecti l’activitat

esportiva.
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El  senyor  Francesc  Teixidó  i  Pont,  portaveu  del  grup  municipal  d’ERC-MES,  agraeix  la

resposta de la regidora, però reconeix que és indignant que es produeixin aquesta mena

d’errors i que no hi puguem fer res, i més si ens generen un sobrecost, que esperem que

sigui el mínim possible. Hi ha d’haver un responsable del Govern, no dic que sigui vostè, que

hauria d’haver detectat aquestes disfuncions en els plecs de condicions.

Hem d’intentar pal·liar les incomoditats que aquestes famílies del Cirera estan patint en els

darrers anys. 

16  -  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE

INFORMACIÓ  PUBLICADA  SOBRE  MÀFIES  D’OCUPACIONS  DE

PISOS QUE OPEREN A MATARÓ.

El senyor Francesc Teixidó i  Pont,  portaveu del  grup municipal  d’ERC-MES, presenta la

pregunta següent:

“El diari La Vanguardia va publicar el dia 16.02.2020, citant fonts de la FAVM, una informació
segons  la  qual  noves  màfies  s’han  incorporat  al  negoci  de  les  ocupacions  il.legals
d’habitatges i competeixen amb les que ja existien transportant famílies senceres des dels
seus països d’origen o des d’altres països euriopeus (França sobretot) cap a Mataró. Segons
assenyala La Vanguardia, a canvi de pagaments d’entre 4.000 i 8.000 €. 

A l’article  s’afirma també que tot  i  que es tracta d’un tema de solució  complexa,  ja  que
implica actuar en origen i a les fronteres,  tant l’Ajuntament de Mataró, com els Mossos i la
Policia Local són coneixedors del problema, i opinen que les autoritats podrien aconseguir
bons resultats si actuen de forma contundent i immediata. 

Davant d’aquestes gravíssimes informacions, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem
la següent pregunta:

1. Quina és la informació que té l’ajuntament respecte aquesta notícia publicada pel diari La
Vanguardia?

2. Quines són les actuacions que està portant a terme el govern respecte a aquesta qüestió?
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3. Demanem també a la major brevetat, la celebració d’una Comissió Municipal Informativa
monogràfica sobre el  tema,  per  tal  que tots  els  grups poguem conèixer  la  realitat  de la
situació i ajudar el govern en la presa de les decisions que convinguin.”

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en relació amb

les  informacions  aparegudes  a  La  Vanguardia,  informa  que,  en  matèria  d’ocupació

d’habitatges, la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local, creada el 2017, per a la

lluita  contra  les  ocupacions  indiscriminades  d’habitatges  i  per  atendre  les  demandes

ciutadanes  relacionades  amb  les  ocupacions  il·legals,  es  dedica  a  evitar  ocupacions,

realitzar  identificacions,  assessorar  els  veïns  i  tractar  les  dades  relatives  a  qualsevol

intervenció vinculada a aquestes ocupacions. 

Des de la seva creació, aquesta Unitat ha intervingut en 620 ocupacions i n’ha evitat un total

de 143, i és el cos de Mossos d’Esquadra qui duu a terme la investigació sobre possibles

organitzacions delictives relacionades amb les ocupacions i  a qui  la Policia  Local  deriva

qualsevol indici conegut.

En aquest sentit, i pel que fa als fets de la notícia de La Vanguardia, des de la Policia Local

s’ha traslladat  l’esmentada informació  al  cos de Mossos d’Esquadra,  a qui  s’ha  requerit

perquè insti a comparèixer a qualsevol persona de les al·ludides en la notícia perquè pugui

aportar informació concreta sobre els individus implicats en aquesta presumpta organització

delictiva.

Així  mateix,  el  Govern  ha  convocat  els  diferents  serveis  municipals  que  intervenen,

directament  o  indirecta,  en  els  àmbits  de  la  seguretat,  l’habitatge,  l’atenció  social  i  la

immigració per intensificar la detecció i la prevenció d’aquestes ocupacions. Igualment, s’ha

traslladat  la  qüestió  a  la  mesa  de  coordinació  operativa  entre  Policia  Local  i  Mossos

d’Esquadra, perquè aquests últims informin de les investigacions que estan duent a terme

respecte a aquests casos. 

Un cop realitzades aquestes reunions de treball, s’informarà puntualment de les conclusions

resultants a través de la comissió informativa de l’àrea de Qualitat Urbana i Benestar de la

Ciutadania.
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, lamenta que de

la resposta es pugui deduir que l’Ajuntament no està assabentat d’aquesta mena de fets

delictius a la ciutat. Almenys a nosaltres ens arriben comentaris i informacions de ciutadans

que estan patint l’increment extraordinari del nombre d’ocupacions en períodes horaris molt

concrets, 4 o 5 al dia segons el dia, i en llocs concrets de la ciutat.

Espero que es produeixi  aquesta trobada on monogràficament parlem d’aquest tema per

conèixer  la  veritat  de  la  situació.  Només  si  la  coneixem  profundament  podrem prendre

decisions que ja són urgents.

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, insta qui tingui

informacions relatives a ocupacions il·legals i a màfies que s’adreci a la Policia Local o als

Mossos d’Esquadra.

17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  LA

COMPRA DE TRES KITS TÀSER.

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta

següent:

“Al document de la relació de contactes menors del segon, tercer i quart trimestre de 2019 de
l’Ajuntament de Mataró hi consta, amb el número d’expedient 90, una compra de tres kits
tàser a l’empresa Nidec, SLU. 

Aquesta compra té un import de 7.281,66 €,   2.477,22 € cadascun. 
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Tal com podem comprovar a la pàgina web de Nidec,  es tracta d’una empresa que ven
Dispositius  Elèctrics  d’Immobilització,  els  seus  complements  i  oferta  un  servei  d’atenció
integral als organismes oficials. 

Per a la utilització d’aquestes armes cal seguir el Protocol d’ús de les tàser per a les policies
locals de Catalunya. Aquest protocol especifica que l'ús d'aquestes pistoles elèctriques és
restringit  als  membres  del  cos  en  funcions  de  responsables  de  servei,  expressament
autoritzats i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per a l’ús d’aquesta
eina policial. 

La formació, dissenyada i impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC),
inclou aspectes relatius a la manipulació, el manteniment i la utilització correcta de l’eina,
però  també  coneixements  teòrics  sobre  els  procediments  de  treball  i  les  normes
deontològiques  que  s’apliquen  en  la  utilització  d’armes  i  eines  d’ús  policial,  així  com
coneixements teoricopràctics sobre la utilització del desfibril·lador extern automàtic (DEA), i
ha de tenir caràcter continuat.

Segons el  protocol d’ús,  només s’han d’utilitzar  les eines i les armes d’ús policial  en les
situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física dels
agents o de terceres persones, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat
ciutadana.

Per aquests motius exposats, el GM d’ERC-MES formulem les següents preguntes: 

1. Quins models de kit tàser ha comprat l’Ajuntament de Mataró? Inclouen càmera policial? 

2. Com justifica el govern la necessitat d’aquesta compra? Hi ha alguna normativa d’àmbit
municipal que en reguli l’ús? Es preveu fer-la? 

3. Té la Policia Local aquestes armes en ús? Quants agents han fet la formació necessària i
per tant, estan autoritzats a fer-ne ús? 

4. Es té constància del que assenyala el Consell  d’Europa sobre la utilització d’aquestes
armes? “

La senyora Anna Villareal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública informa que el

model  adquirit  és  el  tàser  X26P.  Atès  que  aquest  model  no  inclou  càmera  policial,  es

disposa de dispositius personals d’enregistrament marca AEE Technology P60 d’obligat ús

per a la utilització del dispositiu. La dotació d’aquests dispositius es justifica per la necessitat

de dotar la Policia Local de mitjans no letals per a aquelles intervencions regulades que ho

requereixin. Es tracta d’un equipament implantat en molts cossos policials i demandat per la

mateixa plantilla d’agents de la Policia Local, que pretén ser una eina intermèdia entre la

defensa i l’arma de foc. El seu ús, principalment per a intervencions de reducció de persones
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agressives, el regula el Decret d’alcaldia 3555/2019 i el Protocol d’ús d’aquests dispositius

aprovat com a annex al mateix Decret, aprovats i validats en el marc de la resolució del

Departament d’Interior, reguladora d’aquests tipus de dispositius.

En aquests moments no hi ha cap dispositiu en ús a l’espera que l’Institut  de Seguretat

Pública de Catalunya ofereixi una formació de formadors per tal que els instructors de la

Policia Local puguin formar la resta d’agents del cos. Hi ha tres agents amb el curs superat.

Pel que fa a les consideracions fetes pels organismes europeus en relació amb la seguretat i

proporcionalitat en l’ús d’aquest tipus de dispositius, aquestes estan plenament recollides i

garantides en la resolució del Departament d’Interior 2789/2018, per la qual qual s’aprova el

Protocol d’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels membres dels cossos de les

policies locals de Catalunya.

Igualment,  a  més  de  la  resolució  i  els  protocols  d’ús,  els  cursos  obligatoris  per  a  l’ús

d’aquests dispositius són una garantia addicional per a la seguretat, proporcionalitat i ètica

en la seva utilització.

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta

de la Sra. Villarreal, però hagués preferit tenir-la de bon principi. 

A mi un govern que compra armes sense explicar-ho a la ciutadania i que retalla en cultura

em trontolla. D’altra banda, si ens hem gastat 7.200 € i escaig, són diners com per tenir els

dispositius guardats al calaix.

Demanem transparència i  consens entre totes les forces polítiques sobre l’ús d’aquestes

armes.  I  també  que  omplin  les  comissions  informatives  de  més  contingut  i  donin  més

explicacions.
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18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ÚS DE

SOLARS SENSE EDIFICAR I ESPAIS PÚBLICS EN DESÚS.

El  senyor  Ignasi  Bernabeu  i  Villa,  regidor  del  grup  municipal  d’ERC-MES,  presenta  la

pregunta següent

“Al  programa  electoral  de  les  darreres  eleccions  municipals  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-Moviment d’Esquerres proposàvem l’estudi per a l’aprofitament de solars i espais
municipals sense edificar.

Amb aquesta voluntat, al Ple d’octubre de l’any passat vàrem presentar un prec instant el
govern municipal per netejar l’espai públic situat a l’oest de la ronda President Tarradellas i
obrir un procés participatiu amb les entitats i veïns del barri de Cerdanyola per a trobar un ús
públic a aquest espai. Des del govern es va vendre als mitjans aquesta iniciativa com a seva.

Al programa electoral proposàvem destinar el solar del carrer Rocafonda, sota l’antiga escola
Menéndez Pelayo, a aparcament públic, de manera provisional fins que no es decidís l’ús
definitiu d’aquest espai. També reclamàvem arranjar el pati de l’escola, avui encara en un
estat de deixadesa lamentable, i destinar-lo a un ús públic obert.

Fa  pocs  dies  s’ha  netejat  el  citat  solar  i  ara  hi  estacionen  vehicles,  malgrat  no  està
senyalitzat com a aparcament de vehicles ni tampoc disposa de gual, amb la qual cosa un
vehicle pot taponar la sortida de la resta.

Per  aquest  motiu  des  del  Grup  Municipal  d’ERC-Moviment  d’Esquerres,  formulem  les
següents preguntes:

1) Quin ús tindrà el solar del carrer Rocafonda, ara i més endavant, i amb quina finalitat ?

2) S’ha realitzat alguna difusió d’aquesta actuació als veïns?

3)  Té  el  govern  pensats  altres  actuacions  de  recuperació  de  solars  o  espais  públics
actualment en desús?”

El senyor Miquel Àngel Vadell  Torres, regidor delegat  d’Urbanisme, Educació i  Formació

Professional, explica que aquest solar s’ha habilitat de forma temporal com a aparcament

per contribuir al dèficit de pàrquing que pateix la zona. Té capacitat per a uns 30 vehicles i la
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voluntat  ha estat  fer  l’arranjament mínim del solar  per habilitar-lo com a tal.  En cap cas

condicionarà els usos futurs, perquè està qualificat com a equipament.

Sí que es va fer difusió d’aquesta actuació. El 21 de febrer va sortir publicada una nota de

premsa i se’n van fer ressò les xarxes i el web municipal. 

A més, en aquest Pla de Mandat ja apareix que durant el 2022 crearem un registre de solars

buits.  Ho treballarem de manera paral·lela amb el grup de treball  que està realitzant  els

treballs previs per a la redacció de la modificació del Pla General. Per tant, anirà vinculat a

l’elaboració del Pla Director d’Equipaments en què estem treballant.

Hi  ha  altres  espais  públics  o  solars  que  ja  hem  utilitzat  i  dels  quals  se’n  faran  usos

temporals, com ara el solar del c/ Biada, com a aparcament també, o el futur emplaçament

de l’Escola Joan Coromines, actualment com a aparcament i pipicà. 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa,  regidor del grup municipal d’ERC-MES, aclareix que la

seva pregunta no anava en la direcció de si se n’havia fet difusió una vegada habilitat, si no

abans. I de fet, l’aparcament no està senyalitzat com a tal ni té el gual pertinent. La gent s’hi

aparca només perquè hi ha un dèficit de pàrquing a la zona.

D’altra banda, convé recordar que en el cas del solar de la ronda President Tarradelles es va

obrir un procés participatiu amb el veïnat de la zona per consensuar-ne l’ús. Aquí no s’ha fet

i no entenem per què aquests veïns no han tingut dret a decidir ni se n’han assabentat. No

n’hi ha prou de comunicar les coses a través d’una nota de premsa, perquè molta gent no

les llegeix. 

19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL

PROCÉS DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE.
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La  senyora  Rosa  Guanyabens  i  Casarramona,  regidora  del  grup  municipal  d’ERC-MÉS,

presenta la pregunta següent:

“Un  de  les  primeres  conseqüències  de  la  declaració  d’emergència  climàtica  serà
l’obligatorietat per totes les ciutats de més de 50.000 habitants de tenir una zona de baixes
emissions, com la que ja s’aplica a Barcelona. A Catalunya, afectarà 23 ciutats, entre les
quals Mataró.  El Pla de Mobilitat, pendent encara d’aprovar, s’enfocava en aquesta direcció.

En el  cas de Mataró,  l’àrea de La Riera i  entorns,  que fa anys va ser  transformada en
peatonal, havia anat cedint protagonisme altre vegada als vehicles i s’imposaven mesures
per  retornar  aquesta  àrea  de  la  ciutat  als  vianants.  El  govern,  després  d’una  reunió
informativa a finals de gener, va portar a terme mesures regulatòries de les maniobres de
cárrega i descàrrega de mercaderies i d’entrada de vehicles a aquesta àrea.

Just abans de la reunió informativa del mes de gener el Govern va decidir treure les pilones
de la Riera. Al tram entre el carrer Argentona i el carrer d’en Pujol, al treure les pilones, van
arrencar les lloses de pedra existents (més de cent) i varen omplir  els buits amb ciment,
deixant-lo llis. Al cap de pocs dies, varen tornar a arrencar el ciment i varen col·locar noves
lloses de pedra. Des del carrer d’en Pujol fins la pl. Santa Anna, en canvi, es van col.locar
directament les noves lloses.

El Govern, poques hores després de votar en contra en el Ple d’una proposta perquè les
famílies de l’escola de la Riera poguessin continuar accedint en cotxe a deixar la canalla a
l’escola, va accedir a les seves demandes. Mentre que per altra banda, no va reconsiderar
cap de les suggerències d’ampliacions horàries formulades pels comerciants respecte les
càrregueas i descàrregues.

Atès l’exposat,  el  grup municipal  d’Esquerra  Republicana de Catalunya-MES presenta la
següent pregunta:

1) Quin ha estat el cost per no substituir directament les lloses arrencades a la Riera per les
lloses de pedra definitives?

2) Per quin motiu no van presentar vostès aquest projecte de pacificació del centre després
d’haver parlat, explicat i pactat les possibles excepcions o ajustos amb caràcter previ?” 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, respecte a la

primera pregunta,  aclareix que no hi  ha hagut  cap cost addicional,  perquè les feines de

desmuntatge de les pilones de la riera les va fer el Servei d’Espais Públics. 

Per a la  realització  dels  treballs,  es van identificar  les mides i  les  unitats de pedra que

s’havien de substituir, i es van llogar també martells percussors per a les feines d’enderroc.

Per minimitzar l’impacte del soroll, es va optar per concentrar els treballs en el mínim temps
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possible per no haver d’estar condicionats també pel temps d’execució de reposició de les

pedres. Provisionalment, doncs, els forats es van tapar amb morter de ciment. 

Quan l’activitat d’enderroc ja estava finalitzant, es va començar també a tapar els forats per

la pedra definitiva i es va anar substituint per les reposicions provisionals amb morter de

ciment. Gràcies a aquesta programació es va reduir el temps de sorolls de l’obra, que, a

més, van minimitzar l’impacte de les actuacions.

Respecte a la segona pregunta, val a dir que les mesures de pacificació del centre han estat

objecte  d’informació  i  consens  amb  els  sectors  implicats  des  d’un  primer  moment.

Concretament, ja en el mes de novembre del 2019 vam mantenir les primeres trobades amb

els representants del sector comercial i la restauració, i s’hi van poder tractar les mesures

proposades que s’han implantat en aquesta primera fase inicial, sempre amb la voluntat que

esdevinguessin transitòries fins a l’establiment de les definitives, un cop contrastades amb la

dinàmica diària de l’eix neuràlgic del centre de la ciutat.

També han estat objecte de tractament en el si de la Taula Transversal del Comerç. Per

tant, no es pot afirmar que no s’atenguessin els suggeriments d’ampliació horària formulades

pels comerciants. Sí que és cert, però, que durant aquest període transitori s’estan recollint

diferents casuístiques derivades dels sectors econòmics, que ja s’estan avaluant i tractant i

que es van exposar a la comissió informativa del passat 27 de gener. 

És també al novembre que vam iniciar les reunions amb el centre escolar del Cor de Maria

per exposar-los els nostres objectius en aquest projecte, per detectar també la casuística del

centre i per trobar fórmules de transitorietat. Abans de la celebració fins i tot del Ple del mes

de febrer, la Direcció de l’escola ja va estar-ne informada.

Aquestes  mesures  tenen  un  règim d’implementació  que  és  provisional,  a  efectes  d’una

autorització que és especial i temporalment acotada, per la qual cosa no es contradiu en cap

cas amb la no acceptació de la proposta formulada al Ple de febrer d’autoritzar de forma

permanent l’accés per portar i recollir els infants del centre.

La senyora  Rosa Guanyabens  i  Casarramona,  regidora  del  grup municipal  d’ERC-MÉS,

respon que la brigada municipal tampoc no és gratuïta. No és un cost addicional, però sí que

és un cost afegit.
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D’altra banda, no dubto que s’hagi parlat amb tothom des del novembre, però crida l’atenció

que la proposta arribi aquí al ple, que es voti i que l’endemà es tiri enrere. Penso que el

Govern de la ciutat queda malament amb aquesta mena d’actuacions. Cal més consens. 

A més, si s’ha fixat un horari amb uns botiguers i es canvia per l’escola, evidentment hi ha

gent que es molesta. Potser cal fer les coses més a poc a poc i pactar-les millor entre tots. 

20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

DE  CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  EN  RELACIÓ  AL

LLOC DE VENDA AL CARRER DENOMINAT ASSEMBLEA.CAT

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la

pregunta següent:

“Cada sábado, exceptuando algún periodo de verano y navidad, este grupo municipal viene
observando como una parada situada entre las confluencias de las calles Barcelona, Riera,
Muralla de Sant LLorenç y plaça Santa Anna, ocupa la vía pública para realizar no sólo
labores informativas acerca de lo que dicha asociación considere oportuno sino que además,
y este es el motivo fundamental de su existencia, se realiza venta permanente de objetos
que otorgan, de esa manera, un beneficio crematístico evidente.

Dado  que  desconocemos  la  naturaleza  establecida  entre  este  puesto  callejero  y  su
adecuación a las normativas municipales.

Este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes preguntas:

1.  ¿Tiene  el  mencionado  puesto  de  venta  la  autorización  necesaria  exigida  en  las
ordenanzas municipales referidas a la venta no sedentaria, recogidas en capitulo II, art. 5?

2. ¿Qué tipo de figura contempla este ayuntamiento para esta parada que no se acoge a las
ubicaciones mencionadas en el art. 7?

3.  ¿Se le aplica  algún impuesto de los  colegidos en las ordenanzas fiscales de precios
públicos, como por ejemplo los que se aplican a los vendedores de castañas que a escasos
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10 metros de la parada comentada, realizan su labor por considerablemente menos tiempo y
que, no obstante, sí pagan sus impuestos?”

El  senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, explica que el tractament que es dona a les peticions que fan les entitats per a

ocupacions de via pública és d’un permís d’ocupació de via pública. Nosaltres no tractem

aquest permís com si fos una llicència de venda ambulant ni res semblant. 

Aquest tipus de permisos els atorga el Servei de Mobilitat, tenint en compte la mobilitat dels

vianants i dels vehicles. Concretament, la darrera vegada que aquesta parada informativa de

l’ANC va demanar el permís va ser per als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer del 2020, amb les

condicions que són les mateixes per a qualsevol entitat. És a dir, no es pot entorpir el pas

dels  vianants,  cal  mantenir  distància  respecte  als  aparadors  dels  comerços,  no  es  pot

entorpir l’accés a les botigues i habitatges, cal deixar l’espai net com estava, les estructures

metàl·liques de la parada han de complir les condicions d’higiene i seguretat necessàries,

etc.

Aquests requisits es van complir i, per tant, el permís va estar correctament concedit.

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, respon que

els castanyers que estaven a 10 metres de la parada sí que s’han sentit tractats diferent. 

Si el Govern no és capaç d’anar per davant de la ciutadania, tenim un problema. Si vostès

no veuen el que veuen els comerciants que hi ha al costat, no anem bé. Tothom ha de tenir

els  mateixos  drets  i  les  mateixes  obligacions.  I  tothom sap  que  en  aquella  parada  s’hi

realitzen, a part de tasques informatives, activitats econòmiques. En aquest cas, s’ha produït

un greuge comparatiu.

El  senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, confirma que demanarà els informes als tècnics i juristes corresponents.
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21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AMB LA

REPOSICIÓ DEL MATERIAL  ESCOLAR ROBAT DURANT L'ONADA

DE ROBATORIS A L'INSTITUT-ESCOLA MAR MEDITERRÀNIA. 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta

la pregunta següent:

“En el  pleno de fecha 16 de enero de 2020,  y ante la oleada de robos en los colegios
producidos en la ciudad en los últimos meses, este Grupo Municipal se interesó, entre otros
temas por el material informático robado. Este Gobierno informó que dicho material sería
reemplezado tan pronto fuera posible. En relación al material informatíco robado y que tiene
que ser reemplazado en el  Instituo-Escuela Mar Mediterránia,  a este Grupo Municipal  le
interesaría saber:

1. ¿Ya se ha repuesto el material robado?

2. En caso que no se haya reemplazado todavía, ¿qué medidas se están tomando para
que esta falta de material no interfiera en el desarrollo normal de las clases?

3. ¿Cuándo  tienen  previsto  que  llegue  el  material?  ¿Hay  algún  plan  alternativo  de
reposición?”

El senyor Miquel Àngel Vadell  Torres, regidor delegat  d’Urbanisme, Educació i  Formació

Professional,  aclareix  que  la  competència  de reposició  del  material  és  del  Departament

d’Ensenyament.  Per  aquest  motiu,  el  8  de  gener,  davant  d’aquesta  onada  de robatoris

sobretot a escoles de Cerdanyola, vam fer una reunió amb els 20 directors de les escoles

públiques,  amb Policia  i  Mossos,  i  també vam convocar  el  Departament,  perquè  no és

només un tema d’arreglar  els  desperfectes,  que ho fem a través de la  nostra brigada i

d’Equipaments  Municipals,  si  no  que  el  que  ens  preocupava  era  que  els  robatoris  no

afectessin el funcionament diari del projecte curricular. 

En aquesta reunió els vam demanar que, al més aviat possible, reposessin aquest material.

Alguns  directors  també  van  fer  aquesta  consideració  i  es  van  afegir  a  la  petició  de

l’Ajuntament. 
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De la mateixa manera que alguns cops el Departament no actua amb la celeritat desitjada,

tant  amb  el  robatori  del  mes  d’agost,  en  què  es  va  fer  una  aportació  econòmica

extraordinària de 3.000 € que ens va permetre reposar 12 ordinadors, com ara, en què 15

dies després dels robatoris el Departament ja havia reposat els 22 ordinadors robats, s’ha

actuat molt ràpidament.

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, afirma

que la setmana passada algunes famílies els havien fet arribar que el material no havia estat

reposat.

El senyor Miquel Àngel Vadell  Torres, regidor delegat  d’Urbanisme, Educació i  Formació

Professional, aclareix que ha parlat amb les Direccions del centre i el material es va reposar

als 15 dies dels robatoris.

Demana al grup d’ERC que, si us plau, contrasti la informació de la piulada que insinua que

hi ha actuacions racistes a l’Institut Escola Mar Mediterrània. Que parlin amb el responsable

de patis oberts i amb la Direcció de l’escola i que, si s’escau, demanin disculpes per haver

utilitzat el nom del centre en un missatge que s’ha descontextualitzat.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20,50 hores, el Sr. President aixeca la

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

L’ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
David Bote Paz M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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	Fonaments de dret
	En virtut de tot això,
	PROPOSO:

