
ACTA NÚM.  13/2015  -  SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM.  AJUNTAMENT  EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2015.

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

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de setembre de

dos mil  quinze,  essent  les  19 hores  de la  tarda,  es  reuneix  l’Ajuntament  en Ple,  sota  la

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

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                    (PSC)
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA             (PSC)
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC)
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE           (PSC)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA TINENT D’ALCALDE      (CIU)
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA -DELEGADA (CIU)
JOSEP MARIA FONT MORERA REGIDOR -DELEGAT             (CIU)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDOR (ERC)
JOAQUM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC)

XAVIER CARAVACA DOMÍNGUEZ REGIDOR (C’s)
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s)
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS REGIDOR (C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR      (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO      REGIDOR       (PP)

JULI CUÈLLAR I GISBERT REGIDOR            (CUP)
CARME POLVILLO I ALOMÀ REGIDORA            (CUP)

MONICA LORA CISQUER           REGIDORA                    (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR            (ICV-EUiA)

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA  no adscrita
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT  PASTOR, que

dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els  reunits  representen  un  quòrum d’assistència  mínima  suficient  d’acord  amb la  llei  per

constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

DECRET

6498/2015 de 31 d'agost

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de setembre de 2015

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el
proper  dijous 3 de setembre de 2015, a les 19 hores,  a la Sala de Plens de la Casa
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 

                                                              ORDRE DEL DIA 

1 Aprovació,  si s'escau,  de l'Acta de la sessió extraordinària de 8 de juliol de 2015

2 DESPATX OFICIAL 

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de VOLEMataró per a declarar-se
en contra del Tractat Transatlàntic d’Inversió i Comerç TTIP.

2.2 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal d’instar al Consorci
Sanitari  del  Maresme  i  al  Departament  de  Salut  a  l’elaboració  participada  d’un  Pla
Director Sociosanitari de Mataró-Maresme.

2.3 Nomenament representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA a
Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
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DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 5806/2015 de 21 de juliol, de modificació
retribució a un regidor de la Corporació.

4 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 5810/2015 de 21 de juliol, de modificació
composició Mesa de Contractació. 

5 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 6483/2015  de 31 d’agost, sobre baixa d’una
regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

6 Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 integrat pels comptes de l’Ajuntament, les
seves Societats Mercantils i els seus Ens Públics Empresarials. 

CIM  ÀREA  DE  SERVEIS  CENTRALS,  OCUPACIÓ  I  PROMOCIÓ
ECONÒMICA

  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Ratificació del  decret d’alcaldia 4918/2015 de 15 de juny relatiu al nou requeriment del
deute de la Generalitat, actualitzat a data 4/06/2015 més interessos corresponents.  

 8 Actualització de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró referit
a data 31/12/2014. 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

 9 Rectificar  la  petició a  la  Diputació de Barcelona,  sobre  el  traspàs  de titularitat  de  la
carretera 1415-C, al seu pas pel sector de “EL SORRALL”, per error en la descripció dels
punts quilomètrics.

10 Aprovació definitiva del conveni sobre el pati i edifici del Cafè Nou.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11 Donar  compliment  de  la  Sentència  número  250  de  2  d’abril  de  2015,  del  Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dictada en recurs ordinari número 110/2014, interposat
contra  l’Ordenança  municipal  sobre  activitats  on  es  realitzen  activitats  de  naturalesa
sexual i modificar l’Ordenança municipal vigent.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 Proposta  de Resolució que presenten  els  grups municipals  de  Convergència  i  Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya-Mes per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI)

 13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

PRECS I PREGUNTES

14 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incendis
que s’han produït a 3 vivendes de la ciutat i la prevenció dels mateixos.

15 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía referent a
la  utilització  d’una  finestra  de  l’edifici  de  l’Ajuntament  per  a  exhibir  propaganda
electoral.

16 Pregunta que presenta  el  grup municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  sobre la
previsió de riscos de la Festa al Cel.

17 Pregunta que presenta  el  grup municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  sobre el
compliment  dels terminis  previstos en la construcció de l’edifici  de l’escola Angeleta
Ferrer.

18 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retard en
l’execució de les actuacions aprovades a diferents instal•lacions esportives.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre
determinats aspectes de la Festa al Cel.

20 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa sobre el contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus de la
neteja viària del Passeig Marítim i de les platges del terme municipal de Mataró.

21 Pregunta  que  presenta  el  Grup  Municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds-Esquerra
Unida i Alternativa sobre gossera gossos caçadors.

22 Pregunta que presenta el  grup municipal  de Plataforma per Catalunya  sobre els  pisos
ocupats de Pla d’en Boet.

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu al
pagament  dels  impostos  de  l’ajuntament  de  Mataró  a  través  de  l’Agència  Tributària
Catalana. 
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24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu a
la lleialtat institucional de l’ajuntament de Mataró al govern que surti de les eleccions del
27S.

25 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-MES
sobre la Festa al Cel.

26 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-MES
sobre els incidents produïts a Les Santes.

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de gener, indica que hi ha un acord de 4-11-

2010 en el  qual  aquest  Ple  per  unanimitat  es va adherir  al  Manifest  Institucional  del  Dia

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

A continuació passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

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

EXTRAORDINÀRIA DE 8 DE JULIOL DE 2015

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

2 DESPATX OFICIAL 

JUNTA DE PORTAVEUS

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional aprovada per la

Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 31 d’agost de 2015.
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2.1 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  de  VOLEMataró  per  a
declarar-se en contra del Tractat Transatlàntic d’Inversió i Comerç TTIP.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 31 d’agost de 2015, amb els vots favorables de
l’alcalde i dels grup municipals de PSC, ICV-EUiA, ERC, VOLEMataró, CUP i PxC (17),
els vots en contra de PPC i C’s (5) i l’abstenció del grup municipal de CIU (5)..

La senyora  Montse Moron,  portaveu del  grup municipal  VOLEMataró,  llegeix  la  part
dispositiva dels acords:

1. “L'ajuntament  de  Mataró  es  posiciona  en  contra  dels  actuals  continguts  del  Tractat
Transatlàntic d'inversió i comerç (TTIP). 

2. Demanar  a  la  Unió  Europea  i  al  govern  d'Espanya  que  un  acord  d'aquestes
característiques exigeix transparència, legalitat democràtica i la necessitat de garantir
uns  mínims  inqüestionables  de  drets  laborals  i  mediambientals,  de  protecció  als
consumidors i d'exclusió dels serveis públics. 

3. Conservar l’economia local, defensar, protegir i garantir el futur de les PYMES dins d'un
marc  competencial  just.  Que  garanteixi  els  drets,  responsabilitats  i  manteniment  del
treball a la ciutat. Inclús tal i com hem viscut els últims anys han suportat amb un sobre-
esforç  l’economia  local.  Mantenir  la  pagesia,  la  tradició  i  la  identitat  ha  de  ser  una
bandera municipal, on l'ajuntament no permeti cap fractura, ni dubte el respecte.

4. Comunicar aquest acord al ministeri d'assumptes exteriors del govern d'Espanya. A la
Unió Europea i al Govern de la Generalitat de Catalunya.”

2.2 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal d’instar al
Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada
d’un Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme.

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

“El Consorci Sanitari del Maresme ha aprovat un pla de re-equilibri, obligat pel dèficit de
2,5 MM d’€ amb el que es va tancar l’exercici 2014. Aquest pla, elaborat per el Consorci
sanitari del Maresme i amb el vist i plau del CatSalut, resta pendent de l’aprovació del
Departament d’Economia per a la seva aplicació.

Aquest  re-equilibri  necessari  ve  donat,  en  origen,  perquè  el  Consorci  Sanitari  del
Maresme(CSdM) va haver de solucionar la descapitalització produïda per el dèficit de
finançament (la ratio d’ingressos en quant a € per el global de l’activitat realitzada està
per  sota  d’altres  hospitals  de  Catalunya  del  mateix  nivell  assistencial)  mitjançant  la
sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha
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tingut compensació pressupostària fins a 2013., quan el dèficit financer acumulat era de
30,8 MM d’€.

Han estat diverses les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya
per a debatre al voltant del dèficit de finançament del CSdM, a rel de les quals s’han
aconseguit algunes millores. Aquestes millores es consoliden per el que fa a la millora
dels ingressos en el pla de re-equilibri (reconeixement econòmic del global de l’activitat
de  la  línia  de  Salut  Mental,  amortització  dels  crèdits  per  import  de  1.587.881,22  €
anuals) i s’incrementa l’activitat  quirúrgica per a evitar les derivacions i reduir la llista
d’espera (1.500.000€ el 2014 i 3.307.503,38 € el 2015)

 Dit això, els conjunt de Grups Municipals de l’Ajuntament, unànimement,  entenem que
el Pla de re-equilibri contempla algunes accions que no només es poden aprovar amb
criteris  purament  econòmics,  sinó que a darrera d’aquestes  decisions  ha d’haver  un
plantejament fruit de la planificació i una anàlisi de la repercussió de les mesures de
gestió  sobre  les  condicions  actuals  del  servei  assistencial,  en  concret  en  relació  al
trasllat de llits sociosanitaris de l’Hospital de Sant Jaume i l’impacte d’aquest a l’Hospital
de Mataró.

En aquest sentit, des del Govern de Mataró amb el suport de tots els grups municipals, i
havent escoltat a totes les parts implicades, hem demanat al Departament de Salut . que
s’aturi el trasllat de pacients de perfil sociosanitari des de l’Hospital de sant Jaume a
l’Hospital  de  Mataró,  programat  inicialment  a  data 7  de setembre,  fins  a que s’hagi
presentat  i  debatut  un Pla Director que determini  quins són els  recursos estructurals
necessaris per a la realització d’aquesta activitat assistencial, amb una projecció a mig-
llarg termini en funció de l’evolució demogràfica i de les tendències de canvi i millora en
els serveis assistencials.

Celebrem  que  el  Departament  de  Salut,  hagin  estat  receptius  a  aquesta  petició  de
moratòria  en  els  canvis,  així  com  per  el  que  fa  a  l’elaboració  del  Pla  Director
Sociosanitari de Mataró-Maresme.

No obstant  això,  entenem que el  seguiment  de l’elaboració  de l’esmentat  Pla  i  dels
canvis que contempla el pla de reequilibri, en tant en quant afecten de manera rellevant
els processos assistencials, ha de poder fer-se de manera compartida.

És per tot això que el Grups Municipals presentem els següents acords:

PRIMER.  L’Ajuntament  de  Mataró  expressa  la  seva  voluntat  de  col·laborar  amb  el
Consorci Sanitari del Maresme i amb el Departament de Salut en l’elaboració del Pla
director Sociosanitari

SEGON. L’Ajuntament de Mataró insta al Departament de Salut a crear una Comissió
que participi en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta
Comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals,  professionals
sanitaris  i  usuaris  i  que  amb  posterioritat  de  l’elaboració  del  Pla  farà  funcions  de
seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta Comissió
entre els diferents actors implicats. 
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TERCER. Demanar al Consell Rector del CSdM i al Consell Comarcal del Maresme, que
ratifiquin aquests acords en els seus òrgans de govern.

QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Rector del CSdM,
al Consell Comarcal el Maresme, al Comité d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en
Defensa de la Sanitat Pública de Mataró.” 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Manuel Andujar, en

representació de  la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, qui expressa, en nom de la

Coordinadora de Defensa de la Sanitat Pública de Mataró-Maresme, el seu desacord amb la

mesura prevista de trasllat de la unitat de convalescència de l’Hospital de Sant Jaume, dotada

amb 42 llits, a l’Hospital de Mataró, per a ocupar la unitat d’hospitalització 6, que a data d’avui

és on està ubicat l’Hospital de Dia mèdic, per a pacients pluripatològics i fràgils, malalts amb

insuficiència cardíaca,  entre d’altres serveis.  Aquesta unitat  demà ja serà tancada,  la qual

cosa agreujarà encara més la situació de retallades de serveis sociosanitaris  que ha patit

aquest hospital. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

2.3 Nomenament  representant  del  grup municipal  d’Iniciativa  per Catalunya  Verds-
EUIA a Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 

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

“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015,  va
designar els representants dels grups polítics  de l’Ajuntament  de Mataró al  Consell
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons disposen
els seus estatuts.   

En data 31 d’agost de 2015, el  grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA
comunica 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 : 
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Primer.-  Designar a la Sra. Isabel Martínez Ruiz com a representant del grup municipal
d’Iniciativa  per  Catalunya   Verds-EUIA  de  l’Ajuntament  de  Mataró  al  Consell
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

DICTAMENS

Alcaldia

3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5806/2015

DE 21 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ RETRIBUCIÓ A UN REGIDOR DE

LA CORPORACIÓ.

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

següent Decret:

DECRET

5806/2015 de 21 de juliol

Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació. 

Òrgan: Secretaria General

En data 21 de juliol de 2015,  el regidor Xavier Caravaca Domínguez ha presentat escrit a la
Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu règim de
dedicació, passant del 95% a dedicació exclusiva, ja que en data 31 de juliol de 2015 conclou la
vinculació laboral amb la Universitat Internacional de La Rioja.
 
L’acord plenari de 8 de juliol de 2015 contemplava les retribucions dels regidors per aquest
mandat. 

El punt tercer de l’acord diu:

“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de
modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud d’un grup municipal,

9



sempre  que  el  canvi  comporti  adscriure’l  a  un  dels  tipus  de  retribucions  o  assignacions
previstos a l’apartat segon del present acord.”

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC:

Primer.-  Modificar la retribució corresponent al regidor Xavier Caravaca Domínguez, que serà
de dedicació exclusiva del 100% de la jornada en la categoria retributiva A.3.
 
Segon.-   Encarregar  a  la  Direcció  de  Recursos  Humans  la  determinació  de  la  quantia
retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social. 

Tercer.-   Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri.”

4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5810/2015

DE  21  DE  JULIOL,  DE  MODIFICACIÓ  COMPOSICIÓ  MESA  DE

CONTRACTACIÓ. 

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

següent Decret

DECRET

5810/2015 de 21 de juliol

Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació.

Òrgan: Secretaria General

Per  Decret  de  l'Alcaldia  5341/2015  de  3  de  juliol,  es  va  crear  i  constituir  la  Mesa  de
Contractació. 

En data d’avui els portaveus dels grups municipals d’ERC, VOLEMataró, C’s, CUP i PP, han
comunicat  al  president  de  la  Mesa  de  Contractació  la  designació  dels  vocals  i  els  seus
respectius suplents.

En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC : 

Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà composta de la
següent manera:
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Presidència:  Juan Carlos Jerez Antequera (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Centrals.
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC), tinent d’Alcalde de l’àrea de Gestió de l’Espai Públic.

Vicepresident:  Miquel Rey i Castilla, tinent d’Alcalde de l’àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica
(CiU)
 Suplent: Núria Calpe  (CiU), tinent d’Alcalde de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.

Vocals:            Francesc Teixidó i Pont (ERC)
          Suplent:  Joaquim Camprubí i Cabané  (ERC)
         Montse Morón Gámiz  (VOLEMataró)
            Suplent:  Anna Maria Caballero Sancho (VOLEMataró)
           Xavier Caravaca Domínguez (C’s)
             Suplent:  Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)

Juli Cuéllar i Gisbert (CUP)
           Suplent: Carme Polvillo i Alomà (CUP)
           José Manuel López González (PPC)
           Suplent:  José Luis Calzada Olmedo (PPC) 

          Mónica Lora Cisquer  (PxC)
           Esteve Martínez Ruiz  (ICV-EUIA)

  Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui
L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui

Secretaria:        La Cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot.

Segon.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebri i publicar la modificació de la Mesa General de Contractació al Perfil del Contractant.”

5  - DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.

6483/2015  DE 31 D’AGOST, SOBRE BAIXA D’UNA REGIDORA COM A

MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL VOLEMATARÓ.

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

DECRET

6483/2015 de 31 d'agost

Assumpte: Efectes de la baixa d’una regidora com a membre del grup municipal VOLEMataró.

Òrgan: Secretaria General

11



En data 31 d’agost  de  2015 la regidora  d’aquest  Ajuntament  Ana Maria  Caballero Sancho
presenta al  registre general  d’aquesta Corporació escrit  comunicant  el seu abandó del  grup
municipal VOLEMataró.
 
El grup municipal VOLEMataró a l’ajuntament de Mataró es va constituir en data 19/06/2015,
per escrit signat per les 3 regidores que va obtenir aquesta formació a les Eleccions Municipals
de 2015.

D’acord amb la legislació vigent  (art.  73.3 de la  Llei  7/85 Llei  de Bases de Règim Local
LBRL) els regidors que causen baixa del grup polític de procedència tindran la consideració de
regidors  no  adscrits.  D’aquesta  declaració  es  deriven  determinades  conseqüències,  les
principals de les quals es que els regidors no adscrits no poden formar grup polític municipal i
que  els  drets  econòmics  i  polítics  d’aquests  no  podrà  ser  superior  als  que  els  haguessin
correspost en cas de romandre en el grup de procedència.

En conseqüència, RESOLC: 

Primer.-   La regidora sortint del grup municipal VOLEMataró, Ana Maria Caballero Sacnho,
passa a tenir la condició de regidora no adscrita.

Segon.-   La subvenció que rebia el grup municipal VOLEMataró haurà de modificar-se en el
seu component variable en proporció a la disminució del nombre dels membres del grup.

Tercer.-  Les noves circumstàncies que deriven de la baixa de la regidora del grup municipal
VOLEMataró i en la seva nova condició de no adscrita, obliga a modificar alguns aspectes de
l’organització municipal,  principalment pel que fa als nomenaments de la Sra. Caballero en
representació del grup municipal a diferents òrgans col.legiats de l’ajuntament en representació
del grup municipal VOLEMataró, aspectes que seran decidits pel Ple municipal en el termini
més breu possible.

Quart .-  Donar compte del present decret en el proper Ple Municipal que es celebri.”

La senyora Ana Maria Caballero,  regidora no adscrita,  respecte a la seva sortida del grup

municipal  VOLEMataró,  manifesta  que  ha  intentat  marxar  del  grup  de  la  manera  menys

gravosa possible per respecte al partit on milita i a la candidatura “Catalunya sí que es pot”.

He fet  unes declaracions  sense atacs personals,  però sembla ser que no han estat  prou

clares. Per això vull ampliar la informació i aclarir els motius que m’han dut a prendre aquesta

decisió, deixant el grup municipal per voluntat pròpia i continuant com a regidora no adscrita. 

Vull que quedi clar que he sortit del grup voluntàriament i m’he emparat en un dret fonamental

recollit a la Constitució, el dret d’expressió. Per tant, puc emetre les opinions polítiques que

consideri oportunes. La política no és propietat de ningú. També vull deixar clar que no he
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deixat el grup municipal amb la intenció d’anar-me’n a cap altra formació política. I vull que

quedi ben clar que sóc i continuo sent militant de Podem. 

El meu motiu fonamental per abandonar el grup municipal de VOLEMataró ha estat que en el

grup hi ha hagut una situació permanent de no enteniment que no m’ha permès treballar d’una

manera coherent, ja que els mètodes utilitzats no han estat coincidents. Vull deixar clar que la

manca d’entesa s’ha esdevingut principalment per la pràctica quotidiana d’una política de fets

consumats de la portaveu del grup municipal.  Valgui com a exemple, per mi prou greu, la

presentació de peticions, iniciatives i declaracions en premsa, sense haver consensuat abans

ni informat la resta de membres del grup municipal. Una praxi de la qual sempre he discrepat.

Entenc el treball en equip com un valor necessari. En aquestes condicions no puc treballar i

he vingut a treballar per la gent i els ideals que em van portar fins aquí. 

Per la meva banda, vull donar aquest tema per conclòs, perquè l’important ara és assumir els

acords presos en la candidatura “Catalunya sí que es pot” per a les eleccions del dia 27. Per

acabar vull donar les gràcies a totes les persones que m’han donat el seu suport, els amics i la

família, i en especial als companys de Podem, que estan al meu costat. 

La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, demana a la Sra.

Caballero que entregui l’acta, perquè va signar un codi ètic i perquè la representació política

de Podem Mataró, avui per avui, després de 4 primàries, la continua tenint la Sra. Morón. 

A part  d’això,  tot  el  que  s’ha  difós  i  s’ha  fet  ha passat  pel  Consell  Ciutadà  i  per  moltes

reunions, on a vostè l’hem vista molt poc, com tampoc l’hem vista aquí a les 9 del matí quan

comença la meva companya. Gràcies per haver marxat i espero que sigui digna i honesta

políticament i torni la seva acta, perquè és una trànsfuga. 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

6  - APROVAR  EL  COMPTE  GENERAL  DE  L’EXERCICI  2014

INTEGRAT  PELS  COMPTES  DE  L’AJUNTAMENT,  LES  SEVES

SOCIETATS  MERCANTILS  I  ELS  SEUS  ENS  PÚBLICS

EMPRESARIALS. 
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El  senyor  Juan  Carlos  Jerez  Antequera,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  la

proposta següent

“La Comissió  Especial  de  Comptes,  en  sessió  celebrada  el  dia  14 de maig  de 2015,  va
emetre un informe inicial favorable.

No  s’ha  observat,  en  el  tràmit  d’exposició  pública  de  l’Expedient  del  Compte  General  de
l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2014, cap reclamació.

Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 24 de juliol de 2015, s’ha
emès informe favorable definitiu.

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els
seus articles 208 a 212.

PROPOSO:

PRIMER.- Aprovar  el  compte  General  de  l’Ajuntament  de  Mataró  de  l’exercici  2014,  que
consta de:

a) El Compte General de l’Ajuntament

b) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents:

 Aigües de Mataró, SA
 Mataró Energia Sostenible, SA
 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

c) El Compte General del seus ens públics Empresarials següents:

 Mataró Audiovisual
 Parc Tecnocampus Mataró

SEGON.- Donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2014, d’acord amb el
que estableix l’article 63, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases d’execució del
Pressupost.

TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que estem davant l’aprovació del Compte General. El

pressupost no s’ha pogut discutir aquest any, perquè era un pressupost prorrogat, però sí que
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es  va  poder  discutir  abastament  la  falta  d’interès  per  part  del  govern  anterior  de  cercar

complicitats  per elaborar un pressupost  que recollís  les al·legacions que haguéssim pogut

presentar.  D’altra  banda,  no  és  menys  cert  que  el  que  avui  aprovem  és  una  fotografia

fidedigna dels números, que ens podran agradar més o menys. En aquest sentit, com hem fet

sempre, volem destacar i felicitar l’equip tècnic municipal, no només per la seva transparència

i tasca professional, sinó també per la seva predisposició contínua a explicar-nos coses que

de  vegades  ens  costa  d’entendre.  Avui  estem  aprovant  el  compliment  d’un  procediment

administratiu, del pressupost prorrogat, i és per això que nosaltres, malgrat hi hem estat en

contra, aquesta vegada, respecte d’aquesta foto, nosaltres hi donarem suport. 

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

seva abstenció. Aquesta aprovació és un tràmit que s’ha de passar, però nosaltres ens hi

abstindrem perquè entenem que donar el ple suport a aquest punt de l’ordre del dia seria com

donar un aval polític a la gestió que s’ha fet dels recursos públics. 

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

Popular,  anuncia  la  seva  abstenció.  Estem  davant  d’uns  comptes  que  corresponen  al

pressupost  del  2014,  que nosaltres no vam subscriure pel  seu caràcter  antisocial  i  per la

imposició  del  pagament  del  deute  il·legítim.  Per  tant,  per  coherència  no  ens  en  farem

coresponsables. 

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

recorda que durant l’anterior mandat només es va aprovar un pressupost i, per tant, a ningú

no se li escapa la importància que tindrà aquest primer pressupost d’aquest nou mandat i nou

govern. No voldríem trobar-nos en una situació com la viscuda anteriorment.

Tot i que en el seu moment ens hi vam abstenir, i donat que ara es tracta de la formulació dels

comptes i aquests reflecteixen fidedignament l’estat econòmic de la casa i les diferents àrees,

hi votarem favorablement. D’altra banda, volem fer algunes observacions sobre els informes i

auditories que acompanyen els comptes:
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En primer lloc, ens ha sorprès que els fa una empresa amb la qual tenim un litigi important,

que significa tenir un deute important per part de la Fundació Hospital  i  que finalment pot

repercutir en aquest Ajuntament. Em sobta que continuem treballant amb aquesta empresa.

Destaquem  que  alguna  de  les  recomanacions  que  es  recullen  en  aquests  informes  són

reiteratives. La més important de totes, pel perjudici que causa a les finances de l’Ajuntament,

és aquella que fa referència a la fragmentació de contractes. Hem d’anar en compte amb els

contractes menors, que es donen directament, primer per un tema de falta de fiscalització i

perquè van en contra de la transparència —sense acusar ningú—. En segon lloc, hem après

molt  durant  el  mandat  passat  els  regidors  que  estàvem  representats  a  la  Mesa  de

Contractació del que suposava el fet de sortir, de licitar i de veure com les empreses feien

baixes per finalment ser els licitadors i  adjudicataris del contracte. Per tant,  reconeixent  la

feina  que  va  començar  a  fer  el  regidor  Reixach  d’agrupar  contractes  i  adjudicacions,

aconseguir  millors  preus  demanem que  en  la  mesura del  possible  es  faci  cas  d’aquesta

recomanació. També ens han sobtat altres coses com, per exemple, el fet que partides de

subvencions tan importants com totes les que fan referència a plans d’ocupació i formació,

bàsicament vinguts de la Generalitat i la Diputació, de les quals durant molt de temps se n’ha

fet publicitat, resulta que en el tancament de l’exercici moltes d’elles estan impagades en bona

part. Això ens sembla d’una gravetat important i al final haurem d’assenyalar aquells que no

compleixen les seves obligacions. Ens ha sorprès veure deutes de la Diputació, de plans que

s’han pregonat molt, que pugen a gairebé 100.000 euros. Alguns d’aquests contractes que es

fraccionen i  es donen directament  precisament  fan referència  a publicitat  de l’Ajuntament.

Demanem que es sigui molt rigorós en aquest sentit. La manca de reunions de seguiment i

avaluació  de  les  subvencions  que  s’atorguen  a  entitats  és  un  tema  recurrent  en  aquest

exercici i en anteriors. També ens ha sobtat molt que l’empresa a la qual feia referència és una

empresa l’adjudicació de la qual va generar un gran rebombori, perquè havia estat adjudicada

quan no havia complert amb la seva obligació de presentar que estava al dia tant dels deutes

amb la Seguretat Social com amb Hisenda. Són temes a solucionar d’una manera definitiva

perquè són repetitius.

La senyora Montse Morón Gámiz, portaveu del grup municipal VOLEMataró, anuncia la seva

abstenció, perquè troben a faltar uns pressupostos que contemplin i permetin molta més acció

social. La considerem molt necessària i important. També trobem a faltar més transparència.
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El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía, comunica que el seu grup s’hi abstindrà perquè Ciutadans al 2014 no estava a

la corporació i  no han pogut fer-ne el  seguiment.  Aquesta abstenció no implica qüestionar

l’excel·lent feina que fa l’equip de tècnics de la casa, encapçalats pel Sr. Interventor.

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

malgrat estar convençuts de la bona feina que sempre ha fet l’equip tècnic de l’Ajuntament i

malgrat  reconèixer  que  no  estem  aprovant  el  contingut  dels  comptes,  sinó  la  seva  pura

formulació, com que el seu grup no hi  era al 2014 i no n’han pogut fer el seguiment,  s’hi

abstindran. 

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez  Antequera,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  agraeix  la

intervenció dels portaveus, que han fet explícit el seu posicionament. Subscrivim la valoració

positiva del personal tècnic de l’àrea i prenem nota de les consideracions que s’han fet, en

especial tot el que té a veure amb la fragmentació de contractes, la subvenció, etc. Intentarem

ser tan transparents com sigui possible. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular  de  Catalunya  (2),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 13,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

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

de Plataforma per  Catalunya (1)  i  corresponent a  la regidora no

adscrita (1),  

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

7 - RATIFICACIÓ DEL  DECRET D’ALCALDIA 4918/2015 DE 15 DE

JUNY  RELATIU  AL  NOU  REQUERIMENT  DEL  DEUTE  DE  LA

GENERALITAT, ACTUALITZAT A DATA 4/06/2015  MÉS  INTERESSOS

CORRESPONENTS.  

 

El  senyor  Juan  Carlos  Jerez  Antequera,  regidor  delegat  de  Serveis  Centrals,  presenta  a

ratificació el següent Decret

“L’Ajuntament de Mataró, en dates 14 de gener de 2014, 6 de novembre de 2014 i 16 de març
de 2015, va enviar sengles escrits a la Generalitat reclamant-li  els deutes que la institució
autonòmica manté amb l’Ajuntament. Fins la data d’avui, no s’ha obtingut cap resposta de la
Generalitat a la reclamació formulada.

Per tot això, a tenor del que preveu l’art. 44.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la  Jurisdicció  Contenciós-Administrativa,  es  considera  necessari  efectuar  un  NOU
REQUERIMENT FORMAL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,  per  tal  que  es  resolgui
favorablement la petició formulada per l’Ajuntament de Mataró. 

Vist l’informe conjunt de Gestió Econòmica i del Director de Serveis Econòmics i Interventor
de Fons, de data 22 de gener de 2015, i l’informe jurídic de data 27 de gener de 2015, així
com l’estat del deute actualitzat el 4 de juny de 2015.

El nou acord de REQUERIMENT que es proposa, es fonamenta en els següents MOTIUS:

Primer.-  Obligació  legal  de donar  compliment  als  convenis  subscrits  entre  la  Generalitat  i
l’Ajuntament.- En tant que els convenis es van subscriure en la forma prescrita. En tant que la
despesa s’ha efectuat i pagat per part de l’Ajuntament i en tant que la mateixa s’ha justificat
degudament, existeix un deute plenament exigible, per import actualitzat de 5.536.557,84 €, a
data d’avui, que ha de ser saldat per la Generalitat en la forma i terminis convinguts i d’acord
amb la legislació aplicable.
 
Segon.- Inactivitat per part de la Generalitat, en general, i del Departament de Governació i
Relacions Institucionals,  en particular:-  El  deute existent  provoca unes tensions financeres
molt greus a l’Ajuntament i dóna peu a una gran inseguretat jurídica. Aquest Ajuntament està
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suportant,  malgrat  el  no compliment  de les obligacions de la  Generalitat  de Catalunya,  el
sosteniment  dels  servei  de  referència,  avui  tant  o  més  imprescindibles  ja  que  la  crisi
econòmica ha generat un increment de les necessitats a atendre que no poden ser ignorats
malgrat la manca de recursos.
 
La Generalitat  ha tingut  reiterada constància de la reivindicació d’aquest  Ajuntament,  amb
efectes nuls. Això obliga l’Ajuntament a exigir, en defensa dels seus interessos i dels de la
ciutat  de Mataró,  una actuació concreta,  pautada i  decidida  per  part  de  la  Generalitat  de
Catalunya, que esvaeixi tot aquest context d’incertesa i garanteixi el compliment de l’obligació
legal de pagament, a través d’altres mecanismes de defensa i reivindicació legal, que tenen
seu en els nostres Tribunals de Justícia.

Tercer.- Acreditació de la inactivitat.- La manca d’actuació de la Generalitat en la tramitació del
pagament ha provocat l’augment de la càrrega financera municipal. La reclamació formulada
no  es  basa,  doncs  en  meres  manifestacions,  que  en  tot  cas  bastarien  per  sostenir  la
reclamació, sinó en la prova acreditativa de que la Generalitat no ha tramitat el pagament  dels
imports  que  deu  a  l’Ajuntament  de  Mataró  fins  arribar  a  un  import  elevadíssim  que  està
condicionant de forma decisiva la tresoreria de l’Ajuntament, cosa que li dificulta greument el
compliment de les obligacions legals de pagament als seus proveïdors..

Vistos els següents fonaments de dret:

Articles 17.2, 23, 24, 25, 26, 35 i 36, i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Articles 20, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (articles 23 i
25 de la Llei de finances públiques de Catalunya).

Article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
llei general de subvencions.

Articles  3,  6,  81  i  139  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

Articles  22.2 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les
hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública.

Article 216.4, 217, 222.4, i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Articles  25,  29,  32  i  44  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Article 106 de la Constitució espanyola de 1978.

L’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, en David Bote i Paz, fent ús de les atribucions conferides
per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la resta de disposicions legals RESOL:

Primer.-  Requerir  novament  amb  actualització  d’import  al  Departament  de  Governació  i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a efectuar el pagament
de  l’import   5.536.557,84 euros,  més  els  interessos  corresponents,  en  compliment  dels
diferents convenis signats amb l’Ajuntament de Mataró.

Segon.- Indicar al  Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya que, si en el termini de tres mesos des de la data de presentació de la reclamació,
no dóna compliment a allò que es demana o no arriba a un acord amb l’Ajuntament, aquest
pot interposar recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de la Generalitat.

Tercer.- Facultar a l’il·lustríssim Sr. Alcalde, David Bote i Paz, per a la signatura del document
de reclamació/requeriment annex a aquest acord.

Quart.- Elevar al Ple, per a la seva ratificació, el present acord.”

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

confirma la ratificació del decret, però passa a aclarir que, del deute de l’Ajuntament, qui se’n

va fer càrrec no va ser la Generalitat sinó que l’Estat, a càrrec de la Generalitat.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

8  - ACTUALITZACIÓ  DE  L'INVENTARI  DE  BÉNS,  DRETS  I

OBLIGACIONS  DE  L'AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  REFERIT  A DATA

31/12/2014. 

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

I.- L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de juny
de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments recollits a
data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €. 

La primer actualització de l’inventari,  amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense
descomptar les provisions). 

La segona actualització,  amb els moviments patrimonials realitzats i  recollits a data 31 de
desembre de 2009, es va aprovar en sessió plenària de data 7 d’octubre de 2010, amb un
valor net total de 550.642.757,56 € (634.201.340,52 €, sense descomptar les provisions). 

La tercera actualització,  amb els moviments patrimonials  realitzats i  recollits a data 31 de
desembre de 2010 , es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2011, amb un
valor net total de 556.550.053,96 € (660.985.332,07 €, sense descomptar les provisions). 

La quarta  actualització,  amb els  moviments  patrimonials  realitzats  i  recollits  a data 31 de
desembre de 2011, es va aprovar en sessió plenària de data 6 de setembre de 2012, amb un
valor net total de 679.359.372,06 €, sense descomptar les provisions. 

La cinquena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de
desembre de 2012, es va aprovar en sessió plenària de data 5 de setembre de 2013, amb un
valor net total de 739.042.480,85 €, sense descomptar les provisions. 

La sisena actualització,  amb els  moviments patrimonials  realitzats  i  recollits  a data 31 de
desembre de 2013, es va aprovar en sessió plenària de data 4 de setembre de 2014, amb un
valor total de 761.477.969 €, sense descomptar les provisions. 

II.- Ara correspon aprovar la setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i
recollits a data 31 de desembre de 2014. 

Les  actualitzacions  tenen  lloc  de  conformitat  amb el  què  disposa  la  normativa  sectorial  i
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la corporació,
els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural immediatament anterior. 

Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 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 i els articles 100
i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya. 

Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de
Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2014, que queda amb un valor, sense descomptar provisions,
de 773.526.618,75 €, segons quadre adjunt:

QUADRE RESUM COMPARATIU 2012-2013 DE L’INVENTARI MUNICIPAL 
31/12/2013 Moviments any

2014
31/12/2014

BÉNS I DRETS 761.477.969,00 12.048.649,75 773.526.618,75

OBLIGACIONS 102.983.894,72 -5.739.500,61 97.244.394,11

TOTAL 658.494.074,28 17.788.150,36 676.282.224,64

Durant l’any 2014 hi ha hagut moviments a l’inventari municipal per import de 12.048.649,75 €,
essent els més importants, els següents:

- Adquisicions per import total de 10.027.504,82 €, que inclouen la compra de sis naus
industrials al Centre de Serveis Logístics i de Transport per import de 7.027.426,76 €.

- Baixa de construccions per import d’1.235.011,63 € corresponents a diversos pisos de
titularitat municipal i que han estat adscrits a la societat municipal PUMSA.

- Baixa  de  construccions  per  import  de  7.027.426,76  €  corresponents  a  sis  naus
industrials del Centre de Serveis Logístics i de Transport del c/ Repuntadora de Mataró
i que han estat adscrites a la societat municipal PUMSA.

- Cessió obligatòria i gratuïta d’equipaments, parcs i jardins del projecte de reparcel·lació
de la UAd83 Lepanto/Churruca- El Rengle per import d’1.576.254,60 €.

El detall dels moviments es detallen als llistats adjunts, que a continuació es detallen: 

1. Quadre resum comparatiu 2013-2014 de l’Inventari Municipal, amb els moviments de
l’any 2014;

2. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’Inventari actualitzat fins al 31 de desembre
de 2014, desglossat per epígrafs; 

3. Llistat  individualitzat  de les  variacions  patrimonials  de l’any  2014,  classificades  per
epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import
dels moviments de cada epígraf  i amb el total general;

4. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’Inventari actualitzat fins al 31 de desembre
de 2014, desglossat per comptes comptables; 

5. Quadre-resum  del  l’import  en  euros  dels  moviments  patrimonials  classificats  per
comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a
31 de desembre de 2014; 
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6. Quadre resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre
de 2014;

7. Llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2014; 

8. Quadre de conciliació Inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2014. 

SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització,  degudament  autoritzada el  Secretari
general  de la  Corporació,  amb el  vist-i-plau de l’Alcalde,  al  Departament  de Governació  i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. "

VOTACIÓ:  Ordinària

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

Unió  (5),  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres

del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del

grup municipal del Partit  Popular de Catalunya (2),  corresponent

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular

(2),  corresponent als membres del  grup municipal de Plataforma

per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i

corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

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

Republicana de Catalunya-MÉS.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

 9 - RECTIFICAR LA PETICIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,

SOBRE EL TRASPÀS DE TITULARITAT DE LA  CARRETERA 1415-C,
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AL SEU PAS PEL SECTOR DE “EL SORRALL”,  PER ERROR EN LA

DESCRIPCIÓ DELS PUNTS QUILOMÈTRICS.

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

presenta la proposta següent:

El Ple de l’Ajuntament, el 6 de maig de 2015, va acordar sol·licitar a la Diputació de Barcelona
l’inici del procediment pel traspàs de la de titularitat a l’Ajuntament de Mataró, del tram de la
Carretera C-1415c entre els P.K. 1+021 al 1+335, a formalitzar mitjançant conveni a signar per
l’alcalde, d’acord amb el qual la Diputació aportava la quantitat fixa de 470.000 € com a cost
de renovació integral de la calçada i tots els seus elements en el tram objecte de traspàs.

La Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona, l’11 de juny de 2015, va acordar
aprovar  l’atorgament  de l’ajut  de 470.000  € a  l’Ajuntament  de Mataró,  en el  marc  de les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, a formalitzar mitjançant conveni específic que transcriu.

El 30 de juny de 2015, la Diputació de Barcelona comunica que s’ha detectat una errada en
els punts quilomètrics que han estat objecte dels acords de traspàs i atorgament de l’ajut, per
la qual cosa és necessari l’adopció d’un nou acord del Ple, a fi fer les correccions escaients
que consten a l’informe dels  tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, que diu:

“El  tram  de  la  carretera  C-1415c  del  PK  1+021  al  PK  1+335,  no  és  competència  de  la
Diputació de Barcelona i per tant no pot ser informat.

El tram de la carretera C-1415c que discorre pel lloc conegut com “El Sorrall” i que limita amb
el terme municipal d’Argentona, és el tram comprés entre els PK 1+335 i el PK 1+655.”

Certament, el tram de la carretera que discorre pel sector de El Sorrall és entre els PK 1+335 i
PK 1+665, com consta en un informe del servei tècnic municipal de 3 de febrer de 2014, si bé
en els preacords assolits en el marc de les Meses de Concertació del Pla “xarxa de Governs
Locals 2012-2015” es contempla del PK 1+021 al PK 1+335.

L’article  105  de  la  Llei  30/1992,  de  Règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del
procediment  administratiu  comú,  preveu  la  rectificació  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a
instància de part, dels errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes

Es tracta d’un error de fet que no modifica el contingut de l’acord, doncs no hi ha variació en el
tram a traspassar que es troba dins el sector de El Sorrall. 

Vist l’informe jurídic i l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Rectificar l’error, de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de 6 de maig de 2015,
en els punts quilomètrics del tram de la carretera C-1415c respecte al qual s’ha sol·licitat a la
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Diputació de Barcelona l’inici del procediment pel traspàs de la titularitat a l’Ajuntament, de la
forma següent:

On diu: “P.K. 1+021 al 1+335”

Ha de dir: “P.K. 1+335 al P.K. 1+665”

Segon.- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona, a PUMSA i altres interessats”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

10  - APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  CONVENI  SOBRE  EL  PATI  I

EDIFICI DEL CAFÈ NOU.

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

presenta la proposta següent:

“El  Ple  de  l’Ajuntament,  el  9  d’abril  de  2015,  va  aprovar  inicialment  el  Conveni  amb  la
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la
Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati
i l’edifici del Cafè Nou, mitjançant la tramitació de la  modificació del planejament general de
forma que s’exclogui el pati i l’edifici del Cafè Nou de l’àmbit del PEMU-03 sector La Presó i es
qualifiqui d’equipament públic a obtenir mitjançant expropiació com a actuació aïllada. 

Les parts pacten un preu de mutu acord de 624.092 euros, amb pagaments anuals en 10
anys. Mentre es tramita la modificació puntual del Pla general i l’expropiació es pagaran les
anualitats en concepte de contraprestació de la cessió d’ús de l’immoble i a compte del preu
just total.

El Conveni ha estat sotmès a informació pública, pel termini de 30 dies,  mitjançant publicació
al BOP de 23 d’abril de 2015, al tauler d’edictes i a la web municipal. 

En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.

Les parts van signar el Conveni, el 16 d’abril de 2015, amb la clàusula que s’ha d’aprovar i/o
ratificar pel Ple de l’Ajuntament.

Els  pactes  signats  no  incorporen  l’exigència  de  l’article  8  i  104  del  Text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme, d’especificar en una clàusula les obligacions de publicitat a què estan sotmesos
per al coneixement de les parts signatàries.
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L’acord d’aprovació dels  convenis  urbanístics ha de ser publicats  al  butlletí  o diaris  oficial
corresponent, i l’administració ha de garantir la consulta pública i facilitar còpia qui les sol·liciti.

Vist l’informe jurídic i d’Intervenció; els articles 11.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de sòl; els articles 8.3 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 26 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el  Reglament  de la  Llei  d'urbanisme,  i  articles  22.2.c  i  70 ter  proposo al  Ple  de
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar  definitivament  i  ratificar  el  Conveni  signat  el  16  d’abril  de  2015,  amb  la
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la
Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati
i l’edifici del Cafè Nou, mitjançant la modificació del planejament general que exclogui el pati i
l’edifici  del  Cafè Nou de l’àmbit  del PEMU-03 sector La Presó i es qualifiqui  d’equipament
públic a obtenir mitjançant expropiació com a actuació aïllada, pel preu de mutu acord de
624.092 euros, amb pagaments anuals en 10 anys . 

Segon.- Publicar  l’anterior  acord  en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  als taulers d’edictes
municipals, inclòs l’espai web municipal, amb la indicació que el text íntegre del conveni podrà
consultar-se  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament,  en  el  termini  d’un  mes,  o  a  les  oficines
municipals sense limitació temporal, als efectes de l’article 26.1 i 26.2 del Decret 305/2006, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Tercer.- Trametre  còpia  del  Conveni  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè
sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic de la Generalitat.

Quart.- Iniciar  els tràmits de Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit  de
l’actual pati i l’edifici del Cafè Nou, PEMU-03 La Presó, prevista en l’acord primer del Conveni.

Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients, amb
l’advertiment que el Conveni està sotmès al principi de publicitat, formarà part de la figura de
planejament corresponent, serà objecte de consulta i accessible mitjançant registre telemàtic
del  planejament  urbanístic,  per  disposició  dels  articles  8  i  104  del  Text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  VOLEMataró  (2),  corresponent  als  membres  del

grup municipal del Partit  Popular de Catalunya (2),  corresponent

als membres del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
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(2),  corresponent als membres del  grup municipal de Plataforma

per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i

corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11  - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 250 DE 2

D’ABRIL  DE  2015,  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTÍCIA  DE

CATALUNYA,  DICTADA EN RECURS  ORDINARI  NÚMERO  110/2014,

INTERPOSAT  CONTRA  L’ORDENANÇA  MUNICIPAL  SOBRE

ACTIVITATS  ON  ES  REALITZEN  ACTIVITATS  DE  NATURALESA

SEXUAL I MODIFICAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL VIGENT.

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

presenta la proposta següent:

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha notificat en data 20 de juliol
de 2015 la fermesa de la Sentencia número 250, de 2 d’abril de 2015, dictada en el Recurs
Ordinari número 110/2014, que estima el recurs interposat contra la disposició transitòria única
de l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual (BOP
de 26-4-11), aprovada definitivament pel Ple de la Corporació de data 7 d’abril de 2011. Si bé
aquesta disposició transitòria va ser modificada per acord del Ple municipal de 12 de gener de
2012 (BOP 7-2-12), la nova redacció reincideix en la mateixa frase per la qual la sentència
anul·la la norma transitòria, en concret (en negreta) “els establiments que disposin de llicència
i posada en marxa per al funcionament de l’activitat”. La sentència considera, implícitament,
com  a  fórmula  transitòria  vàlida  per  a  aquest  tipus  d’ordenança,  la  coincident  amb  la
Disposició Transitòria Segona del Decret 112/2010 de 31 d’agost, que aprova el Reglament
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Catalunya.

Per aquest motiu, es considera adient executar la sentència esmentada adaptant la Disposició
Transitòria  Única  de  l’Ordenança  municipal  sobre  activitats  on  es  realitzen  activitats  de
naturalesa  sexual  als  mateixos  termes  de  la  Disposició  Transitòria  Segona  del  Decret
112/2010  de  31  d’agost,  que  aprova  el  Reglament  d’Espectacles  Públics  i  Activitats
Recreatives de Catalunya. 
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En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 15  de juny de 2015
la  Regidora  Delegada  d’Urbanisme  ,  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  previ  Dictamen  de  la
Comissió Informativa Municipal, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Executar la sentència número 250, de 2 d’abril de 2015 (Rec. Ordinari nº 110/2014)
de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, anul·lant la Disposició
Transitòria  Única  de  l’Ordenança  municipal  sobre  activitats  on  es  realitzen  activitats  de
naturalesa sexual (BOP de 26-4-11), aprovada definitivament pel Ple de la Corporació de data
7 d’abril de 2011.  

Segon .- Modificar la Disposició Transitòria Única de la vigent Ordenança municipal sobre les
activitats on s’hi  realitzen activitats de naturalesa sexual,  publicada al  Butlletí  Oficial  de la
Província  de  Barcelona  de  7  de  febrer  de  2012,  que  quedarà  redactada  d’acord  amb el
contingut  de la  disposició  transitòria  segona del  Decret  112/2010,  de 31 d’agost,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i  activitats  recreatives  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  d’acord amb els criteris establerts en la Sentència número 250, de 2 d’abril  de
2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 110/2014)

Tercer .- La redacció de la disposició transitòria serà amb el següent tenor literal:

“Disposició transitòria: Adaptació dels establiments

Els establiments i espais oberts al públic que estiguin autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest
Reglament poden seguir en funcionament, fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes
de les seves disposicions, sens perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques
que  puguin  afectar  la  seguretat  de  les  persones  i  dels  béns  o  la  convivència  entre  els
ciutadans.  No  obstant  això,  han  d'adequar-se  plenament  als  requisits  i  condicionaments
d'aquest Reglament, sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Modificacions substancials de l'establiment.

b) Ampliació o modificació de les activitats recreatives o dels espectacles públics inclosos a la
llicència o autorització, sempre que es requereixi un canvi en les seves instal·lacions.

c) Sol·licitud de distintius de qualitat o de qualsevol altre ajut o benefici de l'Administració o
contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb aquesta.”

Tercer.-  Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies
perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.”

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

Popular, comença dient que aquesta sentència que arriba del Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya posa de manifest el que el grup de la CUP ja ha reiterat de manera recurrent quan

s’ha parlat dels prostíbuls a la ciutat. Nosaltres pensem que, davant del tema de la prostitució,
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l’Ajuntament de Mataró i la resta d’administracions han preferit mirar cap a una altra banda.

S’ha  defugit  el  debat  i  la  problemàtica  real  associada  i  no  s’ha  tingut  en  compte  ni  les

treballadores sexuals ni les seves necessitats i reivindicacions. Al contrari,  l’Ajuntament ha

optat per una política de contenció a partir d’un planejament merament urbanístic, que és el

que realment és objecte de pugnes i litigis als tribunals. Pensem que aquest no és un debat de

metres quadrats ni de distàncies entre prostíbuls. Simplificar el debat únicament serveix, en

aquest cas, per fugir d’estudi. Nosaltres reclamem que aquest tema s’abordi en tota la seva

complexitat. Focalitzar la qüestió en com adaptem i on ubiquem els grans prostíbuls no deixa

de ser un error, perquè mentrestant estem oblidant que hi ha moltes treballadores sexuals ara

mateix a peu de carrer i molts pisos a la nostra ciutat que concentren aquest tipus d’activitats. 

Reclamem, doncs, que es garanteixin qüestions bàsiques,  com ara drets laborals,  higiene,

salut, atenció psicològica, seguretat i programes d’atenció adreçats a aquestes dones. 

En aquest sentit, des de la CUP, més enllà del que digui el TSJC, volem convidar el govern

municipal a fer els deures que toquen i a crear, si els sembla bé, de manera immediata, una

taula sectorial per planificar una actuació conjunta amb les treballadores sexuals de la nostra

ciutat, que tingui sempre en compte la seva capacitat d’autoorganització i d’autogestió.

El nostre vot serà d’abstenció.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i

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

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del

grup  municipal  de  Ciutadans-Partido  de  la  Ciutadanía.  (3),

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de

Catalunya  (2),  corresponent  als  membres  del  grup municipal  de

Plataforma per Catalunya (1),  corresponent als membres del grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa (1). 

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

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal

VOLEMataró (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12 i 13 per venir

referits a temàtiques similars o coincidents.

12  -  PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS

MUNICIPALS  DE  CONVERGÈNCIA  I  UNIÓ  I  ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  PER  A  L’ADHESIÓ  A

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI).

El  senyor  Joaquim Fernàndez i  Oller, regidor  del  grup municipal  de Convergència  i  Unió,

presenta la proposta següent:

“El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) va posar de manifest les
greus  limitacions  democràtiques  del  Regne  d’Espanya  i  va  tancar  les  portes  a  la
plurinacionalitat, la diversitat lingüística i a la sobirania fiscal.

Des d’aleshores, els successius governs espanyols han aprofitat el context de crisi econòmica
per imposar una política de recentralització i ofec financer que ha anul·lat de facto l’autonomia
catalana.
 
El món local va articular la resposta a aquests greuges. Primer a Arenys de Munt (2009), i poc
després  més  de  500  municipis  de  Catalunya  van  organitzar  consultes  populars  sobre  la
independència.
 
Com  a  conseqüència  de  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  en  relació  a  l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya  que va comportar  una modificació de continguts que retallaven

30



l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya
que  va  comportar  la  declaració  de  municipis  moralment  “exclosos”  de  la  Constitució
Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol
de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides,  com també al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que
en  el  seu  Article  1  proclama:  “Tots  els  pobles  tenen  dret  a  l’autodeterminació.  En  virtut
d’aquest  dret  determinen  lliurement  el  seu  estatut  polític  i  procuren  també  pel  seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i
de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

Els  Estats,  en  aquest  pacte,  incloent-hi  aquells  que  tenen  responsabilitat  d’administrar
territoris  no  autònoms,  i  territoris  en  fideïcomís,  promouran  l’exercici  del  dret  a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les
Nacions Unides.”

Per  això,  molts  ciutadans  i  ciutadanes  esperen  avui  que  els  regidors  i  les  regidores  de
l’Ajuntament de Mataró es posicionin a favor d’aquest  dret i  facilitin  l’adhesió de Mataró a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

L’AMI és un ens municipalista plural que garanteix l’exercici del dret de decidir i obre les portes
a  la  constitució  d’un  estat  propi  que  garanteixi  els  drets  socials  bàsics,  el  benestar  i  la
sobirania fiscal, que són els elements indispensables per a la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania.

Estem en un moment històric, i Mataró no pot restar-ne al marge. El municipalisme, per la
seva proximitat a la ciutadania, és la base del canvi social i polític. Ara, més enllà de trifulgues
partidistes i oportunismes electorals, cal fer un pas endavant perquè Mataró lideri, com a Reus
i com a Terrassa, el grup de poblacions mitjanes compromeses amb el nou país.

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives  de  les  entitats  locals  de  Catalunya  per  tal  de  protegir  i  promoure  els  seus
interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i  de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), que representa en aquests moments més del 76% del total de municipis catalans i el
text dels seus Estatuts, que s’adjunten, els grups Municipals de CiU i ERC-MES  proposen al
Ple l’adopció del següents ACORDS:
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Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

Tercer.- Facultar el/la Sr/a Alcalde/ssa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.

Quart.-  Delegar  en  l’Alcalde/ssa  o  regidor  que  aquest  proposi  per  representar  aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Cinquè.-  Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis  per la
Independència  domiciliada  al  carrer  Ciutat,  1  -  08500  Vic  i  també  a  la  Direcció  General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

13  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL  DE  LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  PER

CONVOCAR UNA CONSULTA PER L’ADHESIÓ  A L’ASSOCIACIÓ DE

MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

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

Popular, presenta la proposta següent:

“El món local és, per la seva proximitat a la ciutadania, l’eina més potent de què disposem per
a construir  un país lliure  i  socialment  just.  Aquest  anhel  és compartit  per gran part  de la
ciutadania catalana i Mataró no n’és una excepció. La consulta popular de 20J de 2010 i el
procés participatiu del 9N de 2014, així com també els resultats electorals dels últims comicis,
posen de manifest que a Mataró també comptem amb una majoria social sobiranista. Una
majoria social que s’expressa des de la pluralitat, tant a les urnes com al carrer.

En l’actual conjuntura política i social l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de
Municipis  per la Independència (AMI) és un pas necessari  per situar el  nostre municipi  al
capdavant del procés de ruptura amb la Constitució Espanyola i a favor de la restitució de la
sobirania,  que  són  els  requisits  indispensables  que  faran  possible  l’obertura  d’un  procés
constituent perquè el poble català pugui decidir-ho tot.

L’AMI és una eina més al servei del municipalisme compromès amb el nou cicle polític, amb la
construcció d’un nou país. Tal com s’expressa en l’article 6 dels seus estatuts, l’objecte i les
finalitats de l’AMI són:

- Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques),
experiències,  informació, eines de gestió i  tot  allò que pugui ésser útil  per a dur al
poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes competències
municipals.

- Fomentar i defensar els drets nacionals.

32



- Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret
a l’autodeterminació.

-  Crear  una  xarxa  de  promoció  exterior,  principalment  dins  del  marc  de  la  Unió
Europea.

- Promoure el finançament dels propis municipis.

- Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.

Els Estatuts de l’AMI emfasitzen la transversalitat i recullen de forma àmplia la pluralitat de
sensibilitats del sobiranisme, alhora que plantegen aspectes determinants com el finançament
dels ajuntaments i la resta d’administracions públiques catalanes. 

Per tant, pensem que la vinculació de l’Ajuntament de Mataró a l’AMI és un factor progressiu.  

No obstant  això,  considerem que el  nou país l’hem de fer  entre tots i  totes.  Per tant,  cal
capgirar  els  actuals  esquemes de la  política  institucional  i  afavorir  nous mecanismes que
impliquin a la ciutadania en les decisions del Ple Municipal. La qualitat democràtica del procés
cap a la plena sobirania és la millor garantia d’un resultat satisfactori per a totes les parts
implicades.  En  aquest  sentit,  pensem  que  cal  que  ens  habituem  a  consultar  de  forma
periòdica a la ciutadania. No podem acontentar-nos amb les declaracions formals. Necessitem
articular espais deliberatius i vinculants, perquè les decisions rellevants, com ara l’adhesió a
l’AMI, no esdevinguin un mer titular de premsa. Necessitem conèixer l’opinió de la ciutadania. I
després,  de forma conseqüent,  els  regidors  i  les  regidores,  haurem de validar  el  mandat
popular expressat pels mataronins i les mataronines. 

Assumim doncs, que la democràcia és un exercici quotidià i no només un acte puntual cada
quatre anys. Donem la veu al poble i obeïm-lo!

Per tot plegat, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al
Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels ACORDS següents:

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) si la ciutadania així ho ratifica mitjançant una consulta popular que s’haurà de
convocar en un termini màxim de noranta dies.

2. L’Ajuntament de Mataró, un cop s’hagi celebrat la consulta, haurà de ratificar en una
sessió plenària extraordinària la decisió d’adhesió a l’AMI.

3. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a l’Associació de Municipis per la
Independència  (AMI),  al  Consell  Comarcal  del  Maresme  i  a  la  Generalitat  de
Catalunya.”
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En aquest  punt  de l’ordre  del  dia  el  Sr.  Alcalde  dóna  la  paraula  al  Sr.  Jordi  Tarragó,  en

representació de l’ Assemblea Nacional de Catalunya, qui expressa el posicionament de la

territorial de Mataró de l’ANC sobre la proposta de resolució que presenten els grups de CIU i

ERC-MES per a l’adhesió a l’AMI. L’AMI és una associació formada per municipis i altres ens

locals que voluntàriament ho decideixin i que actua al marge dels partits. Des de l’ANC de

Mataró es considera que els objectius de l’AMI  entronquen amb els  interessos d’una part

important de la ciutadania mataronina, expressats els darrers anys a les urnes.

A continuació  dóna la  paraula  a  la  Sra.  Laia  Nonell,  en representació  d’Omnium Mataró-

Maresme,  qui expressa el seu suport a les dues propostes de resolució presentades. Una de

les aspiracions majoritàries dels ciutadans de Catalunya és aprofundir  en els mecanismes

democràtics, promovent la participació més enllà de les eleccions. Les consultes populars són,

sens dubte, una de les eines que ja concedeix l’actual legislació. Volem una democràcia més

participativa i una sobirania equiparable a la de qualsevol estat d’Europa. Aquesta aspiració

està  cada  cop  més  vinculada  al  convenciment  que  la  independència  és  un  instrument

essencial perquè el país avanci en sanitat, educació, habitatge, llengua o cultura. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, tot i estar d’acord amb el moment de bloqueig i la necessitat de

poder decidir quina relació volem tenir amb Espanya, manifesta el seu compromís a seguir

treballant  obstinadament,  tant  a  nivell  català,  com buscant  suports  a  l’estat  espanyol  i  a

Europa, per fer viable el dret a decidir. Tot el que sigui decidir, ho compartim. Anuncio la nostra

abstenció al punt 12 i el nostre vot favorable al punt 13.

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

que és la segona vegada que es porta la proposta d’adherir-nos a l’AMI en aquest Ajuntament.

L’any 2012 el grup de la CUP ja la va presentar i va ser rebutjada. 
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Tenint en compte que s’acosta el 27 de setembre, deixa clar que tant una proposta com l’altra

són propostes purament  electoralistes  i,  des del  nostre punt  de vista,  van en contra dels

interessos de la majoria dels ciutadans del nostre municipi. L’AMI és una entitat privada que

es nodreix en bona part de fons públics i,  per tant, nosaltres entenem que aquesta entitat

hauria  d’estar  orientada  a  la  recerca  d’un  bé  comú  i  de  l’interès  general  dels  nostres

ciutadans. Però no és així, perquè els seus objectius són partidistes, ideològics i rupturistes. 

Nosaltres no pensem permetre que aquest  consistori  destini  recursos públics a interessos

partidistes, a projectes i capricis d’una part de la societat. Està clar que l’escala secessionista

iniciada pel govern de la Generalitat de Catalunya vol fer que els ajuntaments catalans siguin

partícips  del  rupturisme,  instrumentalitzant-los  de  tal  manera  que  els  nostres  consistoris

esdevinguin una eina més al servei del separatisme. Nosaltres no ho podem permetre i és per

això que votarem en contra dels dos punts. Tampoc permetrem que s’intenti prostituir la tasca

dels nostres consistoris, perquè creiem que això constituiria un frau cap a la nostra ciutadania.

Nosaltres fem especial èmfasi en el nostre sentiment identitari com a catalans i espanyols.

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

confessa  que  preferiria  no  haver  d’intervenir.  A  aquestes  alçades,  quan  hem  dedicat

moltíssimes més hores a aquest tema (legítimament) que no a temes sobre els que tenim

competència els regidors de Mataró, crec que està tot dit. És més, si el Sr. Alcalde fa com va

fer el seu antecessor, aquest punt quedarà sense efecte perquè és una recomanació i no

l’obliga. 

Recordo que en el seu moment l’anterior govern no va fer cas d’una proposta de resolució que

deia que no s’havia de contractar un càrrec de confiança i va fer cas omís del que va aprovar

el ple. Com també, va deixar sense fer consells de participació, als quals els van obligar més

del doble de regidors que tenia el propi govern. Per tant, vostè, Sr. Alcalde, no tindria per què

complir això. A mi m’agrada parlar d’exemples d’aquesta ciutat, perquè al final a nosaltres ens

han triat els mataronins. Podem dedicar hores i hores i plens extraordinaris a parlar de tot

això, però nosaltres n’estem cansats. El que no farem és contribuir més a aquest aparell de

propaganda.  Em  fa  gràcia  que  en  la  primera  moció  es  parli  d’oportunisme  polític,  quan

aquesta moció ho és, d’oportunista (legítimament). També era legítim que ahir el Sr. President

de la Generalitat fes la seva compareixença vuit mesos després d’anunciar que feia eleccions,

un mes i  mig després d’haver-les convocat,  un mes i mig després d’haver tancat aquesta
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legislatura al  Parlament...  i  convoca extraordinàriament  una comissió per explicar  per què

convoca unes eleccions que feia vuit mesos que havia anunciat... Estem parlant de política. 

Quan el sentia a vostè, Sr. Cuéllar, a mi m’hagués agradat que vostès haguessin proposat fer

una  consulta  amb  tot  el  tema  d’El  Corte  Inglés,  o  amb  el  tema  de  la  Casa  Popular...

Preguntem el que ens interessa només, legítimament. 

Vostès parlen d’ofec econòmic, però com s’atreveixen a parlar-ne en aquesta sala? Quan ens

hem hagut d’acollir fins a dues vegades a dos plans de pagament a proveïdors, el segon d’ells

perquè  la  Generalitat  ni  tan  sols  reconeix  el  deute  que  té  amb nosaltres.  M’hi  he  referit

expressament abans quan el Sr. Jerez parlava d’aquest deute, que és un deute social que la

Generalitat ni tan sols ha reconegut. Com parlen d’això quan fa pocs mesos ens hem dedicat

a anar a Madrid a demanar ajuts i  que ens deixin pagar a més llarg termini el deute, per

exemple, del TecnoCampus? Com s’atreveixen?

Això és com si algú de les zones noves de la ciutat digués que per què invertim amb la Llei de

Barris en els barris més desfavorits de la ciutat. Per mi, és exactament el mateix. 

Em fa gràcia la manipulació del tema. Invoquen vostès una legislació internacional que estava

pensada per a les colònies i la seva descolonització. Per sort, aquesta no és la situació de

Catalunya. Tampoc ens estranya, perquè fa dies hem vist com es manipulava les paraules

d’actors, del seleccionador  de futbol,  del propi Papa...  I  fins i  tot  veiem com es convida a

alguns actes entitats  de la  ciutat,  sense que els  pares ho sàpiguen,  i  finalment  aquestes

entitats no acudeixen. Per tot plegat, nosaltres hem d’expressar la nostra opinió.

Vostès poden parlar d’oportunisme polític, d’electoralisme..., però el que no es pot fer és que

vostès ens neguin l’oportunitat de fer política als que no creiem en la causa independentista. 

L’AMI no és ni més ni menys que una baula de la cadena, d’aquesta voràgine en què vostès

ens han ficat des de fa quatre anys, per tal de no haver de retre comptes davant del poble

català d’una pèssima gestió de diferents governs. Mentre parlem de com de malament ens

tracta Espanya, no parlem de com de malament tracta el Molt Honorable a molts dels seus

ciutadans.  Per  exemple,  incomplint  tres  resolucions  del  Parlament  que feien  referència  al

finançament del Hospital de Mataró. O per exemple, incomplint una resolució del Parlament

que demanava que no es tanqués la segona línia del Coromines. Però clar, ens envoltem

d’estelades.  Una  dada  curiosa:  alguns  de  vostès  només  pronuncien  la  paraula  Espanya,

associant-la a robatori. Si no és així, parlen d’estat espanyol, etc.

Em fa gràcia també la proposta de la CUP. Vostès, no fa més d’un any, van demanar a aquest

ple que sortíssim de la Federació de Municipis i tots vam pensar que era per un tema de

corrupció. Però a vostès el  que els molestava de veritat  era que no s’haguessin sumat al
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culebrot de la independència,  cosa que es podia llegir  a la primera versió de la proposta.

Després ho van retirar, perquè els va fer vergonya fins i  tot  a vostès. Al final l’AMI no és

municipalisme. 

Per mi és legítim ser independentista i defenso que vostès ho siguin, però el que no podré

defensar mai és que ens facin combregar amb rodes de molí. Les coses són com són i no

com ens volen fer creure que són. Si parléssim de millores en el finançament, potser ens hi

podrien trobar. I cal un altre tipus de repartiment, però amb aquest tipus de coses no ens hi

trobaran. 

La  senyora  Montse  Morón  Gámiz,  portaveu  del  grup  municipal  VOLEMataró,  anuncia

l’abstenció del seu grup. Volem Mataró i Podem Mataró estem pel dret a decidir, això que

quedi  clar. Ens arreplegarem al  costat  dels  catalans,  ens tindran cos a cos treballant  per

construir un model de país, sigui o no independent, on l’estat del benestar tingui els recursos

necessaris i sigui una realitat social i no pas una utopia. Aquesta és la nostra lluita. 

El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía,  explica  que tres grups municipals  ens presenten al  ple dues propostes de

resolució que bàsicament sol·liciten el mateix, que Mataró s’integri a l’AMI. Una d’elles, la de la

CUP, es distingeix de l’altra en què proposa donar la veu a la ciutadania perquè validi a través

d’una consulta aquesta integració. 

El nostre vot serà negatiu a totes dues propostes. 

Ens desagrada menys la proposta de la CUP perquè dóna la paraula a la ciutadania, però

aquest acte de consulta planteja problemes addicionals. Muntar una consulta, en el cas que

fos  possible  fer-ho,  perquè  el  suport  legal  no  és  tan  clar,  implicaria  assumir  uns  costos

humans i materials que ens sembla que la ciutat no es pot permetre en aquests moments,

donades les necessitats que tenim en aquests temps de crisi. D’altra banda, la competència

perquè l’Ajuntament s’associï  o no, no deixa de ser del ple. Per tant, es pot donar que el

resultat d’una consulta no fos d’acord amb la decisió del ple. En qualsevol cas, una consulta

per decidir, no només sobre la independència, sinó sobre si Mataró s’associa a un club de

pobles que promouen la independència,  ens sembla una exageració.  El que fonamenta el
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nostre no contundent a les dues propostes té a veure amb el que representa l’AMI i els seus

objectius. No podem estar a favor de pertànyer a aquesta associació ni donar suport a la

promoció  d’una  consulta  que tingui  per  finalitat  integrar-nos-hi.  Ciutadans és sobretot  una

formació  política  radicalment  constitucionalista.  La  Constitució  del  78  és  la  cúspide  d’un

ordenament jurídic que ens permet avui estar aquí a les 9 formacions polítiques, totes molt

diferents, compartint un debat civilitzat. I ens en podem sentir orgullosos. Ens ha permès tenir

un  espai  de  progrés  social  i  democràtic  en  un  país  castigat  secularment  per  la  divisió  i

l’enfrontament civil.  Aquesta Constitució ens permet que els partidaris de liquidar-la puguin

defensar les seves posicions, sempre en bona harmonia amb els que hi estem a favor. 

Com assenyala molt bé el text de totes dues propostes, en parlar de la naturalesa de l’AMI se

subratlla que aquesta neix com un àmbit de municipis que s’autoexclouen de la Constitució.

Només amb aquest fet n’hi ha prou per dir no a les dues propostes. L’AMI és un club que

promou la independència de Catalunya,  però Ciutadans és un partit  que no veu el  menor

problema en emfasitzar la nostra catalanitat i espanyolitat com a elements que integren un tot

orgànic.  Per  què  l’Ajuntament  de  Mataró,  que  és  la  casa  de  tots  els  mataronins,

independentistes i no independentistes, hauria d’optar per participar en una entitat que pren

partit  d’una  forma  clara?  En  les  últimes  eleccions  municipals  els  partits  clarament

independentistes han sumat 11 regidors i les forces que no ho som en vam obtenir 16. No

podem estar a favor d’integrar-nos en una associació que promou activament un procés que

fa  perillar  a  Catalunya,  i  a  Mataró,  la  convivència  social  i  la  pau  civil  i  que  defensa  un

programa que deixarà fora del marc polític a més de la meitat dels catalans, aquells que no

veiem cap contradicció en ser espanyols i catalans alhora. Per si fos poc, l’AMI està apostant

per una declaració unilateral d’independència. És a dir, vol obtenir els seus fins a través d’un

cop de força. 

Mataró ha de pertànyer a un grup colpista? Ningú ha resumit millor aquest estat de coses que

l’expresident  Felipe  González  en el  seu article  de diumenge passat.  Democràcia,  tal  com

s’entén als països occidentals, és el respecte a la voluntat de la majoria, però també és el

sotmetiment a l’imperi de la llei. El grup de Ciutadans està en contra que el nostre Ajuntament

pugui ser membre d’una associació que no representa avui la majoria dels catalans i d’una

organització que per aconseguir els seus objectius polítics proposa subvertir un ordenament

jurídic, mitjançant el recurs a una política de fets consumats. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que els

tres grups (CIU, la CUP i ERC-MES), amb la voluntat de fer de Mataró una ciutat protagonista,

activa, implicada, necessària, indispensable en l’exercici del dret a decidir el futur polític de

Catalunya, presentem aquestes propostes alternatives, una d’adhesió i una altra de consulta

popular, per a la seva discussió en aquest ple. 

Vivim  un  moment  diferent,  històric  i  Mataró  no  es  pot  quedar  al  marge.  Tots  tres  grups

municipals no estem sols en aquest punt en aquest consistori. El municipalisme, per la seva

proximitat a la ciutadania, és l’eina base del canvi social  i  polític.  Cal fer un pas endavant

perquè Mataró lideri,  com ja han fet  altres ajuntaments del país,  com ara l’Ajuntament  de

Castelldefels, de Terrassa —aquests dos amb els vots del PSC—, de Reus, etc., aquest grup

de  ciutats  mitjanes  de  Catalunya.  Aquesta  votació  té  un  significat  simbòlic,  però  també

pensem que  té  una  dimensió  pràctica.  L’AMI  ha  estat  una  de  les  puntes  de  llança  dels

moviments cívics  que han impulsat  tot  aquest  procés i  el  protagonisme de la  societat  en

aquest procés. Un procés que comporta una autèntica revolució, un escenari de regeneració

democràtica, d’inici de procés constituent, el projecte polític més il·lusionant que viurem mai a

Catalunya. I que té dues derivades molt importants i radicals: una regeneració democràtica i la

neteja i eradicació de tota mena de pràctiques corruptes. 

Algunes de les intervencions que m’han precedit m’han recordat la presentació d’un llibre que

va  tenir  lloc  fa  pocs  mesos  a  càrrec  d’un  excatedràtic  de  filosofia  de  la  Universitat  de

Barcelona,  en  Jordi  Salas.  En  el  seu  llibre  feia  un  repàs  d’algunes  situacions,  d’algunes

pràctiques que molts de nosaltres hem assumit i les descrivia com “la captivitat inadvertida”,

que n’era el títol. Crec que des d’aquest concepte ens cal interpretar i entendre algunes de les

coses que s’han dit  fa uns moments relatives a que l’AMI  és un club colpista o que tota

aquesta discussió que estem tenint en aquests moments és un procés subversiu... Com a

portaveu d’ERC-MES, vull apel·lar a la llibertat de tots vostès, a la consciència i a la llibertat

d’idees de tots i cadascun dels regidors de Mataró, perquè intentin no defugir aquest moment i

no  es  refugiïn  en  la  vella  política  i  la  disciplina  de  partit  per  evitar  el  compromís.  Cal

pronunciar-se sobre l’adhesió a l’AMI, una de les puntes de llança d’aquest procés. 

Finalment, vull demanar al govern de Mataró que respongui de manera conseqüent en el cas

que alguna de les dues propostes tiri endavant. Més enllà de la votació d’avui, insto el govern

de Mataró que sigui favorable, si així  ho decideix el poble el 27 de setembre, amb tota la

lleialtat al Parlament, al President i al govern del nostre país, a un escenari de regeneració, de
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ruptura  democràtica  i  d’inici  d’un  procés constituent  a  través de l’exercici  de  la  sobirania

popular. 

La senyora Isabel Martínez i Cid, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, explica

que la seva adhesió a l’AMI es fonamenta en l’existència d’un país encara no reconegut. Un

país que és el  resultat d’un estol  de cultures, de races, de parles diferents i  de persones

procedents de tots els indrets del planeta. El nostre país ha rebut la influència dels íbers, dels

grecs,  dels  romans,  dels  àrabs.  Per  aquesta  terra  han  passat  tota  mena de  pobles  que

parlaven grec, llatí, francès, castellà, àrab i occità. Això ha estat així perquè el país està ubicat

geoestratègicament  en  un  indret  privilegiat  de  la  Mediterrània,  zona  de  pas  de  fluxos

migratoris que en el decurs de la història han anat de sud a nord. 

Gràcies  a  totes  aquestes  influències  el  país  és  avui  una de les  zones amb un potencial

econòmic més sòlid d’Europa, amb més inquietuds culturals, un territori amb personalitat en

tots  els  àmbits,  allò  que les  institucions  internacionals  reconeixien  com un estat.  Un país

democràtic que ha fet de la convivència i la cohesió la seva raó de ser. I ara aquest país viu un

moment de canvi i reafirmació, de voluntat per decidir el seu propi futur. Potser sí que hi ha un

cert cansament en demanar consultes, però ens ho estan demanant els nostres electors. Jo

crec que el debat està al carrer. Vinguin d’on vinguin, es diguin com es diguin i parlin com

parlin  els  ciutadans de Catalunya,  nosaltres volem que puguin  decidir  el  seu futur. És un

projecte per construir el futur, que va a favor de tots els que viuen en aquest país i no va en

contra  de  ningú.  Volem  que  la  gent  es  posicioni.  Un  projecte  que  es  construeix  des  del

respecte i la consideració cap a aquells que pensen diferent o que senten diferent. 

Per aquest motiu, el grup de CIU, juntament amb els companys d’ERC, pensa que Mataró ha

de  passar  a  formar  part  de  l’AMI.  Considerem  que  Mataró  ha  d’estar  al  costat  dels  710

municipis  que ja en formen part,  al  costat  de les 30 capitals  de comarca que ja  s’hi  han

adherit.  No podem deixar  sols  els  27 municipis  del  Maresme que han optat  per  entrar  a

aquesta associació. Dins del llistat dels membres de l’AMI hi ha ajuntaments de tots els colors:

convergents, socialistes, de la CUP, d’ICV i, fins i tot, algun del PP, com en el cas de Sitges.

Els  demanem  que  ens  donin  suport  en  la  proposta  que  hem  presentat  i  també,

alternativament,  a  la  proposta  dels  companys  de  la  CUP.  El  que  demanem  inicialment

nosaltres, i per això la plantegem, és que tothom es posicioni. Que siguem honestos i valents,
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tant els que diuen que no com els que diuen que sí. També entenem que no és un moment

per fer més consultes, i per això optem per la primera opció. La segona proposta és més

gravosa per al ciutadà, perquè vol dir tornar a fer-lo decidir. Tot i així, si la primera proposta no

surt, donarem suport a la segona. 

La senyora Núria Moreno Romero, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot

contrari a la proposta de resolució perquè Mataró formi part de l’AMI i diu que també votarà en

contra d’organitzar una consulta ciutadana per preguntar a la ciutadania sobre aquest tema. 

El nostre vot serà negatiu, en primer lloc, per coherència amb els nostres principis socialistes.

Nosaltres  no  som independentistes.  Els  nostres  principis  polítics  se  sustenten amb altres

propostes, idees i maneres d’exercir la representació democràtica. Nosaltres som socialistes,

catalanistes  i  federalistes.  En  segon  lloc,  hi  votem  en  contra  perquè  volem  respectar  la

pluralitat de la nostra ciutat. L’AMI no és una associació políticament neutral ni ideològicament

plural, i perquè és un actor actiu dels partits i entitats que estan promovent la independència i

és contrari als partits i entitats que no són independentistes.

Senyors regidors, què els semblaria si el grup del PSC plantegés a l’Ajuntament de Mataró

entrar a formar part d’una associació o fundació socialista federalista? O que els féssim una

proposta que actués sempre sota una ideologia determinada, sigui liberal, socialdemòcrata...

Tots pensaríem que estaríem davant  d’una iniciativa  partidista,  perquè l’Ajuntament  ha de

representar la pluralitat del conjunt de la ciutadania, i no només una part. Així és com veiem

aquesta proposta: partidista. Mataró és una societat lliure i plural i els socialistes ho volem

respectar.  També hi  votem en  contra  pel  moment  en què  han  triat  per  plantejar  aquesta

proposta: estem a dies d’inici de la campanya electoral d’unes noves eleccions anticipades al

Parlament de Catalunya,  i  que una part dels partits pretenen convertir en un plebiscit.  I  la

decisió d’entrar a l’AMI seria com declarar-se a favor d’uns partits en concret.

Aquest debat té un punt notable d’oportunisme polític. Però els socialistes volem deixar molt

clar que no volem defugir el debat. Tot el contrari, que Catalunya no pot continuar estant com

està, és cert. Que necessitem un nou finançament que sigui just i que s’ajusti a les nostres

capacitats, també. Que cal refer el sistema públic de serveis socials, que ha estat escapçat

per partits que ara amaguen la seva responsabilitat política de les retallades venent fum a la

ciutadania, també. Que necessitem més oportunitats per a empresaris i emprenedors i més

drets per als treballadors, cert. 
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Nosaltres, com a socialistes i militants d’esquerres, no ens hi conformem i no ens rendim. Fem

de Mataró i de Catalunya la nostra causa diària,  perquè volem una Catalunya rica i plena,

socialment  avançada,  amb un finançament  just,  amb la  nostra  cultura  i  la  nostra  llengua

conegudes i  reconegudes,  que lideri  una Espanya  plural  i  moderna i  torni  a  ser el  motor

econòmic del sud d’Europa, que sigui un lloc de referència mundial pel benestar i per la nostra

capacitat creativa integradora. Tot això es pot fer i  es farà sense trencar els llaços ni amb

Espanya  ni  amb  Europa,  i  desgraciadament  alguns  ens  han  situat  a  la  ciutadania  en  el

moment dels extrems: o estàs amb mi o estàs en contra meu. S’han fet servir les institucions

de l’Estat per fer campanya electoral i guanyar vots. Estem en el moment de reescriure la

història a conveniència, de l’immobilisme del govern d’Espanya i del constant tacticisme del

govern en funcions de Catalunya. Aquí no ens hi trobaran, perquè som de cosir i recosir i no

d’estripar, de sumar i no pas d’excloure, de refer i no de trencar, de diàleg i de consens més

que declaracions  unilaterals.  Entrar  a l’AMI  és entrar  en un front  que va més enllà  d’una

agrupació  municipal,  perquè  ha  esdevingut  un  element  polític  actiu  en  favor  d’unes

candidatures electorals.

Respecte a la proposta de la consulta de la CUP, en primer lloc no ens sembla que una

associació d’ajuntaments sigui un objecte de consulta a la ciutadania, i no perquè ho diguem

nosaltres, sinó perquè ho diu la llei, al seu article 52.2 del Text refós de la llei municipal de

Catalunya,  que  estableix  com  a  competència  del  ple  prendre  els  acords  relatius  a  la

participació quant a les organitzacions supramunicipals. Decidir si ens adherim a l’AMI és una

potestat del ple. Per tant, això de fer una consulta per si de cas no prospera l’acord de ple és

una estratègia que nosaltres no podem acceptar. No descartem que al llarg del mandat es

puguin fer consultes a la ciutadania, però en els àmbits que preveu la normativa legal.

Ens demanen que la consulta sigui vinculant i dintre d’uns terminis, i el grup del PSC entén

que en qualsevol cas, si finalment es vota la realització d’una consulta i surt afirmativament,

s’haurà de fer amb les màximes garanties, és a dir, d’acord amb la llei  i  amb els nostres

reglaments redactats entre tots i aprovats democràticament. I si és el cas, els serveis jurídics

de la casa ja ens diran quina llei farem servir i quines són les condicions. D’entrada, aquests

terminis  són materialment  impossibles  de complir.  I  qui  hagi  analitzat  amb rigor  tècnic  la

normativa legal existent ho sap. Per tant, per respecte a la pluralitat, per no entrar en un joc

oportunista i partidari i per principis, els socialistes votarem que no a les dues propostes. 
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A la senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,  li  ha

semblat entendre que el Sr. Teixidó deia que la votació que avui portàvem a terme era una

votació simbòlica. No crec que sigui simbòlic aprovar, per exemple, entrar a formar part d’una

entitat privada amb uns estatuts, en què, entre d’altres, s’estipula que fer formar-hi part s’ha

de pagar. Aquesta votació no és un brindis al sol. És molt més. La implicació que tindrien, per

tant, els nostres ciutadans, aniria molt  més enllà.  Ja no és només un sentiment, sinó que

també hi ha una implicació econòmica del nostre consistori. El nostre vot serà contrari, perquè

nosaltres no som partícips de la confrontació que estan provocant les forces independentistes

entre tots els catalans. 

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

Popular,  recorda  els  noms  dels  que  han  estat  presidents  del  govern  espanyol:  Felipe

González,  Jose María  Aznar, Rodríguez  Zapatero,  Mariano  Rajoy...  Dir-los  a  tots  aquests

governants que el nostre himne nacional ho deixa molt clar: endarrere aquesta gent tan ufana

i tan superba. 

Ha arribat el moment en què una part important del poble català s’ha plantat. Ha arribat l’hora

de dir prou: prou de caritat, prou de resignació, prou de paciència i seny paralitzador. Prou

d’acatar unes lleis clarament inquisitorials i un ordre establert (la Constitució espanyola) que

emana  del  mateix  plantejament  dels  últims  300  anys:  “el  derecho  de  conquista”.  Un

plantejament que només ha servit per enriquir les oligarquies. Nosaltres pensem que calen

respostes,  sobretot  pensant  en  la  situació  de crisi  social,  de  crisi  econòmica,  ecològica  i

política que tenim. Des de la CUP plantegem honestament que necessitem un escenari de

ruptura  amb  el  regne  d’Espanya.  Estem  en  una  cruïlla  històrica,  estem  davant  de  dues

opcions: la de seguir com sempre, lligats de mans i peus i amb la boca tancada al regne

d’Espanya; o bé apostar per un escenari de sobirania, de república catalana. Amb el regne

d’Espanya la realitat és que res no canviarà mai, perquè arrossega des de l’origen tota una

sèrie  de tics  i  dèficits  democràtics,  una història  feta  d’injustícia  social  i  de  negació  de  la

diversitat. En canvi, un horitzó de república catalana ens obre les portes a la transformació

social. I nosaltres hi apostem. Pensem que la independència ens ha de servir justament per

iniciar aquest procés constituent de base popular i participativa per decidir-ho tot, tot el que

ens afecta com a ciutadans. 

En aquest sentit, entenem l’AMI com un instrument més per recuperar la nostra sobirania i per

desplegar un procés constituent des dels ajuntaments. Per això, des de la CUP ja us dic que
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donarem suport a la proposta de CIU i ERC-MES d’adhesió a l’AMI, però entenem que aquest

debat s’està plantejant a les portes de les eleccions del 27-S, amb un clima electoral que de

ben segur ha dificultat el debat serè i l’assoliment d’un acord més ampli del que segurament

aprovarà aquest ple. 

Lamentem la postura del PSC, perquè això no en té res de socialista. Negar la possibilitat

d’escoltar el poble en té poc, de socialista, i reflecteix un tarannà democràtic poruc. La fórmula

que proposem nosaltres d’una consulta cerca justament aconseguir un consens ampli i és una

fórmula  simple  i  assumible  per  tothom.  Es tracta  simplement  de consultar  la  ciutadania  i

respectar l’opinió majoritària. Emplacem totes les forces favorables al dret a decidir a fer pinya

i apostar per l’aprofundiment democràtic. 

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

considera  que pretendre  aïllar  els  que ens sentim espanyols  és molt  poc democràtic.  De

lliçons, les justes. Per cert, Sr. Alcalde, a la propera Junta de Portaveus haurem de parlar del

ROM, perquè havíem quedat que quan un presenta i és ponent d’una proposta de resolució

després ja no intervé (ni el seu grup). Aquest és un pacte que hi ha hagut sempre en aquesta

casa. Un parell de qüestions: 

Quan la Sra. Martínez parla de “respecte i consideració” i el Sr. Cuéllar acaba el seu discurs

com l’acaba, i es diu que els espanyolistes tenim a l’ADN gens franquistes dels nostres avis...

em sembla molt lamentable. Parlo de la Sra. Carulla, Sra. Martínez. El meu avi va arribar a

Catalunya a picar pedra quatre anys en un camp de concentració enviat amb Franco. No va

conèixer la meva mare fins que ella va tenir quatre anys. Quan sento parlar de refugiar-se en

la vella política, penso que més vella política és amagar-se en les seves sigles i amagar el seu

líder en el número quatre d’una llista. La Sra. Martínez, ho ha deixat molt clar: ens ho estan

demanant els nostres electors. Efectivament, és així. Igual que ha deixat molt clar una altra

cosa: parla vostè de Catalunya com una de les zones econòmicament més potents d’Europa i

vostès en la  seva proposta parlen d’un poble que no pot  ser privat  dels  seus mitjans de

subsistència. Val la pena que s’aclareixin. 

Finalment, Sra. Moreno, quan he hagut de criticar el meu partit, ho he fet. Jo sí que em sento

molt orgullós de pertànyer a un partit legítimament que diu el mateix a tot arreu. No un partit

en què el  seu líder  s’embolcalla  amb la bandera espanyola a Madrid i  posa una bandera
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quilomètrica, i que a Castelldefels dóna suport a la moció de l’AMI. O que a Badalona dóna

suport a un partit independentista perquè tingui l’alcaldia. Jo sí que d’això em sento orgullós. 

La  senyora  Montse  Morón  Gámiz,  portaveu  del  grup  municipal  VOLEMataró,  comença

responent al Sr. Caravaca, amb respecte, que la ignorància és un cavall poderós. El nostre

partit  és  plural  i  no  és  radical  d’esquerres,  tot  i  que  a  mi  no  em  molesten  els  radicals

d’esquerres però sí els radicals de dretes i els xenòfobs. Nosaltres donarem suport al punt 13,

la proposta de la CUP, perquè estem a favor de la consulta i que es facin consultes a tots els

pobles. És una manera radical i democràtica d’escoltar la gent, cosa que no s’ha fet els últims

20 anys. 

A més,  sent  fidels  al  nostre programa, nosaltres estem per una democràcia participativa i

quina millor eina que la consulta. Diuen que potser no és legal, no ho sé, però quan a vostès

els ha interessat, l’article de la Constitució referent de totes les nostres lleis, el número 135, bé

que l’han canviat. 

El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía, per al·lusions, respon a la Sra. Morón que ser radical d’esquerres no és cap

insult,  sinó  que  és  una  opció  tan  vàlida  com qualsevol  altra.  Moltes  vegades  fem  servir

aquesta  terminologia  sense  intenció  de  cap  menysteniment.  Si  s’ha  sentit  ofesa,  li  retiro

l’expressió.

Sr. Cuéllar, li  vull recordar que aquesta Constitució que menysprea tant a Catalunya es va

votar. Fa molts anys, és veritat. Però les constitucions no es van votant periòdicament.  La

nord-americana és encara més antiga. No he pretès fer un atac a l’independentisme, perquè

em sembla una opció política absolutament respectable i democràtica. Quan he parlat que

l’AMI té actituds colpistes és en referència exclusiva al seu suport a la declaració unilateral

d’independència. Finalment, dir al Sr. Teixidó que quan diu que la independència suposarà la

regeneració i la neteja democràtica, jo li vull recordar amb qui s’ha associat en aquesta llista

única a la qual es presenten a les properes eleccions catalanes. Si vostè creu que els seus

companys de viatge representen la regeneració i la neteja... no hi insistiré més. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, aclareix que quan

es  referia  al  tema  de  la  corrupció,  sense  entrar  en  la  corrupció  del  país  —espera  que

properament, país veí—, es referia que el simple fet de proposar alguna d’aquestes coses ha

fet emergir una corrupció que esperem eradicar ben aviat.  En referència al tema que ens

ocupa, la Sra. Moreno parlava de cosir, de no estripar, de dialogar, i automàticament m’han

vingut al cap aquestes últimes missives que s’han enviat des del PSOE de Madrid de part de

Felipe González, Alfonso Guerra., utilitzant els mateixos verbs. 

Comprenc perfectament l’argumentació que ha desenvolupat la Sra. Moreno per justificar el

seu  posicionament  respecte  a  aquestes  dues propostes.  Parlava  de  contrasentit  quan  es

referiria a la presentació de les dues propostes que fem conjuntament amb CIU i amb la CUP.

He  de  dir,  com a  contrasentit  del  contrasentit,  que  no  em queda  clar  quines  diferències

ideològiques hi ha entre el PSC de Mataró i el de Castelldefels, entre el PSC de Mataró i el de

Terrassa,  o entre el  PSC de Mataró i  el  de Blanes,  quan tots  tres,  amb la mateixa  carta

ideològica orientada cap al federalisme i oposada a l’entrada a l’AMI, han votat en dos casos

l’ingrés directe, i en el tercer, l’opció d’una consulta popular. 

La  senyora  Núria  Moreno  Romero,  portaveu  del  grup  municipal  Socialista,  respon  al  Sr.

Cuéllar que, pel que diu, sembla no haver escoltat res de la seva intervenció. He explicat molt

bé quins són els motius pels quals diem que no a la consulta. No és que no vulguem debatre,

però és que vostès no s’estan ajustant a la normativa legal, cosa que vostès ja sabien. I tot

així, han decidit portar aquest tema a efectes partidistes. Jo li respecto molt que vostè sigui

independentista, però espero que vostè respecti que nosaltres tenim un altre model d’estat.

Som federalistes. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació el punt núm. 12 de l’ordre del

dia:
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 12,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-MÉS  (4),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup

municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (2),  corresponent  als

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i amb

el vot de qualitat de l’Alcalde (1).   

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació el punt núm. 13 de l’ordre del

dia:

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 15,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (5),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-MÉS  (4),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  VOLEMataró  (2),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i

corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra: 12,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup
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municipal  del  Partit  Popular  de Catalunya  (2)  i  corresponent  als

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).

Abstencions: Cap. 

PRECS I PREGUNTES

14  -  PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PARTIT

POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  ELS  INCENDIS  QUE  S’HAN

PRODUÏT  A 3  VIVENDES  DE  LA  CIUTAT I  LA  PREVENCIÓ  DELS

MATEIXOS.

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

presenta el prec següent:

“Al Ple de Gener de 2014, i motivada per diferents incendis que s’havien produït a vivendes de
Mataró,  el  Grup Municipal  Popular  va presentar  una Proposta de Resolució  en la  que es
demanava que es realitzes una Campanya informativa de prevenció i conscienciació del perill
de determinades pràctiques en les que hi havia present el foc.

El  Ple  en  aquell  moment  va  aprovar  la  nostra  Proposta  i  es  va  a  dur  a  terme aquesta
campanya, malgrat això hem vist com durant les últimes setmanes s’han produït almenys tres
incendis de gravetat a la nostra ciutat, dos a Rocafonda i l’últim a Cerdanyola aquesta mateixa
matinada.

Sembla evident que a més de la conscienciació hi ha una problemàtica més de fons, com
també sembla evident que en aquests moments els incendis no estan lligats a onades de fred.
Segons hem pogut saber almenys en un dels incendis hi havia altres problemàtiques lligades
amb usos incorrectes dels subministraments i altres problemes que havien estat denunciats
per persones residents a la comunitat de veïns que va patir les conseqüències del incendi.

És per aquest motius que presentem el següent Prec:

1.-   Pot  informar-nos  el  Govern  Municipal  de  quantes  denúncies,  quan  i  per  què  havien
presentat els veïns de la Comunitat de Carretera de Mata sobre problemàtiques al seu bloc? I
sobre les actuacions realitzades des dels serveis municipals?

2.-     Demanem  tornar  a  realitzar  una  campanya  sobre  conductes  perilloses  que  poden
provocar un incendi i habilitar un servei telefònic on els veïns puguin informar si sospiten o
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tenen la certesa que algunes d’aquestes conductes s’estan realitzant a la seva comunitat de
vivendes.”

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

Públics, respecte a la primera pregunta, explica que amb anterioritat a la data de l’incendi, a

data 9 d’agost del 2014, va ser requerida l’actuació de la Policia per un motiu de baralla entre

diverses persones de la comunitat de veïns. És l’única actuació que consta al bloc abans de

l’incendi. D’aquesta baralla es va derivar un judici ràpid, que va tenir la seva resolució l’11

d’agost del 2014. De la intervenció de la Policia es va constatar que hi havia un dels pisos de

l’immoble  que estava ocupat  de manera il·legítima.  Aquesta ocupació il·legítima era d’una

família  amb  menors.  Per  tant,  la  Policia,  en  el  moment  que  va  realitzar  la  inspecció  de

l’habitatge, en primer lloc va comprovar que no hi havia cap connexió irregular dels serveis de

llum, aigua i gas. I els treballadors de Benestar Social van realitzar la valoració de la situació

personal de la família. Des d’aquesta data la Policia ha fet un seguiment sense que s’hagi

detectat cap més problema i no s’ha requerit la seva intervenció per part dels veïns. El pis

ocupat no és el mateix pis on es va originar l’incendi. 

D’altra banda, vostè ens demanava tornar a realitzar campanyes respecte a les conductes

perilloses  susceptibles  de  provocar  incendis.  Com  ho  havia  pres  com  un  prec,  li  volia

acceptar, perquè això va en la línia del que estem portant. Ja s’estan fent campanyes, amb la

col·laboració dels serveis de Comunicació i Participació Ciutadana, que s’estan desenvolupant

de manera periòdica als centres cívics: xerrades preventives sobre el risc d’incendi en l’àmbit

domèstic, etc. 

Respecte a la nostra àrea de Seguretat, també s’estan duent a terme programes escolars de

prevenció, que està desenvolupant la pròpia Policia Local als centres educatius de la ciutat.

També s’hi estan incloent accions formatives específiques. Tot això ho realitzen els alumnes

de Tercer de Primària, en col·laboració amb els Bombers de la Generalitat. En qualsevol cas,

preveiem reiterar i reforçar aquestes campanyes de prevenció d’incendis, tant per a adults

com per a menors.

Finalment,  respecte al seu prec d’habilitar  un telèfon específic per posar a disposició dels

ciutadans davant d’una sospita que es pugui tenir a la comunitat de veïns,  he de dir  que

aquest telèfon ja existeix, que és el telèfon de la Policia Local. Qualsevol veí el pot fer servir. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,

respon que els  veïns  de l’immoble  no expliquen  les  coses de la  mateixa  manera que la

regidora. Ens diuen que més d’una vegada s’han queixat, que hi havia el subministrament de

gas incorrectament connectat... D’altra banda, si hi ha una família amb fills que està ocupant

un pis i  no té on anar, podem parlar  que està fent  una ocupació il·legal,  però jo no diria

il·legítima. Per mi no ho és. El que és il·legítim és deixar una família amb fills al carrer.

En tot cas, el que sí que ens han dit els veïns i, per tant, els demano que siguin molt curosos,

és que tenen molèsties i que hi ha sobreocupació en alguns d’aquests pisos, és a dir, que

algú  tenia  un pis  amb “llits  calents”,  etc.  Ja  sé que existeix  el  telèfon de la  Policia  però

hauríem d’estar més alerta. 

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

Públics, no dubta del que diu el Sr. López, però li reitera que els fets han transcorregut com

ella  ha explicat,  perquè això  s’ha  constatat  a nivell  d’arxius  de les  actuacions  policials.  I

l’actuació policial que consta amb anterioritat a l’incendi és arran de la baralla esmentada.

Tampoc no hi ha hagut manipulació de subministraments. Finalment, respecte al pis ocupat, li

dono la raó que es tractaria més d’un tema legal o no. Li accepto la matisació. 

15   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  REFERENT  A  LA

UTILITZACIÓ D’UNA FINESTRA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT PER

A EXHIBIR PROPAGANDA ELECTORAL.

El senyor Víctor Manuel Paramés Soteras, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía,  presenta la pregunta següent:

“En las últimas semanas diversas formaciones políticas han utilizado la ventana de su oficina
en este Ayuntamiento, para exhibir sutilmente al exterior como al descuido y en otros casos
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sin  pudor  alguno  propaganda  electoral.  (  Símbolos  partidistas,  dibujos  que  claramente
simbolizan opciones electorales).

Sr. Alcalde.
¿Se ha tomado alguna medida al respecto? En caso contrario ¿ Se va a tomar alguna medida
o considera adecuadas estas prácticas?”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que tampoc no està d’acord amb l’ús

que es va fer de l’espai de l’Ajuntament. Estic convençut que l’Ajuntament com a símbol de

tots els mataronins ha de quedar lliure d’aquest tipus de simbologies. Si tothom exposés el

que  pensa  a  la  seva  finestra,  al  final  convertiríem  l’Ajuntament  en  la  façana  d’un  edifici

qualsevol de la ciutat. Per evitar-ho, hem iniciat una sèrie de converses amb els grups. 

D’altra banda, s’ha d’aclarir si tenim accés o no a l’espai de dins dels despatxos. Aprofito per

demanar  responsabilitat  a  l’hora  d’utilitzar  la  façana  de  l’Ajuntament.  No  és  una  façana

qualsevol i no es tracta que l’omplim de llençols i banderes.  

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 16, 19 i 25 per

venir referits a temàtiques coincidents.

16   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA PREVISIÓ DE RISCOS

DE LA FESTA AL CEL.

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

Popular, presenta la pregunta següent:

“El passat 22 d’agost set persones van morir quan un avió de combat que feia una exhibició
aèria a Shoreham (Anglaterra) es va estavellar enmig d’una acrobàcia i va xocar contra uns
cotxes en una carretera propera.

Aquest malaurat incident tot i ser distant no és pas inusual en els festivals aeris d’aquest tipus.
De fet, a propòsit de la Festa al Cel, ens preguntem què passaria si es produís un accident
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aeri en una ciutat densament poblada com Mataró i si estem preparats per afrontar els costos
que això comportaria.

Per  aquests  motius,  i  en  relació  a  la  celebració  de la  Festa  al  Cel,  demanem al  govern
municipal de Mataró que aclareixi el següent:

- Existeix un pla de protecció civil que contempli l’eventualitat d’un accident aeri?

- L’Ajuntament de Mataró té cobertura en matèria de responsabilitat civil en cas que un
accident aeri afecti els espectadors i el nucli urbà de la ciutat? 

- S’han previst els costos i riscos que hauria d’assumir l’Ajuntament de Mataró en cas
que es produís un accident aeri?”

19   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  DETERMINATS

ASPECTES DE LA FESTA AL CEL.

El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía,  presenta la pregunta següent:

“Malgrat  el  canvi  en el  govern municipal,  derivat  dels  resultats de les passades eleccions
municipals de maig d’enguany, constatem que s’ha volgut mantenir l’anomenada Festa del cel.
En relació a la mateixa m’agradaria formular les següents preguntes:

a) Atès que ha transcorregut un termini de temps suficient des de la celebració de l’anterior
edició de la Festa del Cel, disposa el govern d’algun nou estudi que actualitzi les avaluacions
de les conseqüències o impactes, econòmics i d’altra mena, de l’esmentada Festa?; si bé en
el mandat anterior se’n van fer estudis,  voldríem saber si  disposen de noves estimacions,
sobre la base no ja de previsions, sinó dels resultats derivats de la primera edició. I si és així,
voldríem conèixer-les. Com que, a més, alguns grups municipals no hi érem al mandat passat,
demanem al govern que se’ns subministrin aquests estudis que es van fer en el seu moment
per disposar de la informació.

b) Quina és la relació de despeses previstes per a la Festa en l’edició de 2015? Aquesta
informació hauria d’incloure també el cost de les hores extraordinàries del personal municipal
que es dedicarà a tasques vinculades amb l’event.

c)  Considerant  la  situació  econòmica de la  ciutat,  no  creu el  govern  que hi  hauria  altres
prioritats  de  despesa?  ¿Volen  vostès  seguir  fomentant  una  política  ciutadana  d’aparador
hereva de l’anterior govern conservador, o baixar del cel a la terra per atendre les urgències
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d’una època de crisi? Esperem molt més d’un alcalde d’esquerres. Voldríem que es reflectís
aquest tarannà progressista en les actuacions dutes a la pràctica pel seu govern i no sembla
que la Festa del Cel sigui, avui per avui, la millor forma d’utilitzar uns recursos escassos.”

25   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA FESTA

AL CEL.

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

pregunta següent:

“Pocs dies després que la regidora Núria Calpe anunciés els detalls de la Festa al Cel 2015,
els quatre Grups Municipals d’esquerres a l’Ajuntament de Mataró,  ERC, VoleMataró, CUP i
ICV-EUiA van fer públic el  seu posicionament contrari  a la Festa al Cel,  demanant al nou
govern municipal que l’aturés immediatament.

Els quatre grups d’esquerres de l’Ajuntament de Mataró considerem que els prop de 600.000
€ de diner públic reconeguts pel govern, invertits en l’edició de l’any passat, és un volum de
despesa absolutament desproporcionat que la ciutat de Mataró, ens agradi o no, no es pot
permetre.  

En la nostra opinió, aquests diners s’haurien de destinar a altres partides, com per exemple
benestar social. La situació de drama social que estan patint moltes famílies mataronines fa
que l’Ajuntament de Mataró hagi d’establir prioritats, i ara mateix la Festa al Cel no pot ser una
d’elles.

En virtut de tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES presenta la següent pregunta :

1. Quants diners públics  costarà l’edició  del 2015 de la Festa al  Cel?  Quin percentatge
d’aquest volum està cobert per patrocinis?

2. De quina partida pressupostària sortiran aquests diners?

3. Quin  és  l’objectiu  de  promoció?  Què  es  busca  promocionar?  Existeix  un  segment
d’indústria dedicada a l’aeronàutica? Hi ha algun projecte seriós de captació d’aquest tipus
d’activitat?  Es  pretén  promocionar  l’aeroport  de  Mataró?  O  les  escoles  d’aeronàutica  de
Mataró? 

4. Perquè considera el govern imprescindible que l’edició d’aquest any tingui una presència
tan significativa d’aparells militars de l’exèrcit espanyol de l’aire?”
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El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, aclareix que els

avions que participen en espectacles aeronàutics no són avions de combat. L’avió que va patir

un  accident  a  Anglaterra  és  un  model  d’avió  que  es  va  retirar  del  mercat  l’any  1965.

Expressem el nostre condol per la desgràcia de l’espectacle aeri de Shoreham. 

A la primera pregunta sobre si existeix un pla de protecció civil, val a dir que n’existeixen tres

(de  terra,  mar  i  aire)  que,  en  aquest  cas,  per  totes  les  institucions  i  administracions

participants han estat qualificades d’exemplars i utilitzades en diferents fòrums públics com a

exemple de coordinació interadministrativa. A més, es van millorant cada any. Per exemple,

aquest any l’heliport es desplaçarà a un espai molt més lluny o fora de l’àmbit on hi haurà

públic. 

Pel que fa a la segona pregunta de la CUP sobre la cobertura en matèria de responsabilitat

civil,  la  resposta  és  que  sí.  Es  va contractar  una pòlissa  complementària  a  la  que ja  té

l’Ajuntament. Aquesta pòlissa és la que ens va ajudar l’any passat a recuperar 120.000 euros

de la part de l’esdeveniment que no es va poder fer. També cobreix possibles eventualitats i

desgràcies d’aquest estil, com les assegurances dels pilots i dels aparells participants. 

Finalment, sí que s’han previst aquests costos i per això s’ha generat una assegurança al

respecte. Totes les acrobàcies que es produeixen a la Festa al Cel es produeixen sobre el

mar, per tant el risc d’eventualitats és extraordinàriament baix.  Ho demostra el fet  que els

espectacles  aeris  que  s’han  fet  a  Europa  sobre  el  mar  els  últims  anys  no  han  registrat

accidents, ni en totes les edicions anteriors d’aquest espectacle. 

En resposta a la primera pregunta del grup de Ciutadans, les dades de l’any passat formen

part d’un informe que els serveis municipals de Promoció Econòmica i Estudis van fer a finals

de l’any passat. A dia d’avui ja he compartit amb tothom aquest informe, si no m’equivoco. Era

un informe que resumia les despeses en uns 550.000 euros i l’estimació d’ingressos en un 1,4

milions. 

Quant a la segona pregunta del grup de Ciutadans, les despeses previstes per a aquest any

són similars  a les de l’any passat  i  inclouen tots  els  conceptes de despesa de personal,

incloses les hores extres. Per tant, estem parlant d’uns 550.000 euros, dels quals a dia d’avui

un 45% no són d’origen públic, sinó de finançament privat, de persones que han cregut que

és bo invertir en aquest espectacle aeri. L’any passat hi va haver una aportació important de
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la Diputació i l’aportació privada va fregar el 15%. Per tant, anem en la bona línia que els

ingressos privats superin els públics. 

Respecte a les prioritats del govern, ho hem repetit diverses vegades. Hi ha dos grans eixos:

el primer són els serveis socials i el benestar de les persones, i el segon, la promoció de la

ciutat o la promoció econòmica entesa en el sentit de moure la ciutat per captar inversions,

turisme, que acaba generant riquesa i ocupació. Dit això, la primera prioritat és clar que és el

primer eix, el de les persones.

Pel que fa a la primera pregunta d’ERC-MES, a dia d’avui hi ha 302.000 euros. La resta, ja

tenim patrocinis privats i  encara no està tancat:  un 45%, uns 250.000 i  escaig.  Seguirem

treballant  perquè augmenti  aquest  percentatge.  La partida  és  la  partida  de treballs  per  a

empreses i projectes transversals de Promoció Econòmica. Si vol, després li facilito el número

i, en concret, el projecte comptable de la Festa al Cel, com s’ha fet amb totes les despeses.

Totes les despeses tenen aquest apèndix.

D’altra banda, val a dir que els últims quatre anys dels tres millors clients de Cetemmsa a

Eurecat ha estat Airbus, per la sensorització de les peces d’aeronàutica, que és un sector on

normalment s’apliquen moltes innovacions que després passen a altres sectors. 

Respecte a la pregunta quarta sobre la presència de l’exèrcit espanyol,  en aquest govern,

igual que a l’anterior, intentem tenir una graella amb el màxim espectacle aeronàutic possible.

Ja podem dir que aquesta serà la millor Festa al Cel que hi ha hagut i de les millors que s’han

produït mai a Europa. Vostè veu aparells militars de l’exèrcit espanyol i nosaltres veiem avions

fent exhibicions, siguin de l’exèrcit que siguin. N’hi ha 24 en total, 9 dels quals són militars, 1

polonès, 5 de l’exèrcit espanyol i 1 avió contra incendis, un altre de salvament marítim i dos

més de l’exèrcit de terra. És una participació important, però dins de la lògica del que solen

ser els espectacles d’aquest  estil,  on la inversió militar es nota. En cap cas, no es tracta

d’avions de combat. 

El  senyor  David  Bote  Paz,  alcalde  president,  afegeix,  en relació  amb la  pregunta  del  Sr.

Caravaca, que pot consultar el pack de mesures extraordinàries que es va aprovar al mes de

juliol, en què hi havia importants inversions en benestar social. 
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El  senyor  Juli  Cuèllar  i  Gisbert,  portaveu  del  grup  municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat

Popular, recorda que la Festa al Cel ha estat imposada per CIU, perquè tant al 2014 com al

2015 no hi ha hagut cap diàleg. S’ha organitzat aquesta festa d’esquenes a la ciutadania i a

les entitats, i d’esquenes a la resta dels grups municipals de l’Ajuntament. Aquesta opacitat és

una mala praxi d’inici. Com vostès saben, des de la CUP no compartim res del que envolta la

Festa al Cel. Encara que no els agradi, nosaltres els diem alt i clar que no estem per tirar

coets  i  malbaratar  diners  públics  per  passejar  avions  de  guerra  damunt  la  ciutat.  Tenim

prioritats socials més urgents per atendre. Ja és hora de tocar de peus a terra i deixar de fer

volar coloms. 

Pel que fa a l’aspecte concret, jo també creuo els dits perquè no tinguem un escenari d’un

accident que hàgim de lamentar. Tan de bo no passi, evidentment, però vostè ha parlat d’una

pòlissa complementària. Jo no sé si està detallat al pressupost de la Festa al Cel quant puja

aquesta pòlissa. Si és possible, m’agradaria tenir aquesta informació. 

El senyor Xavier Caravaca Domínguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de

la Ciudadanía, malgrat les respostes del Sr. Rey, voldria una major valoració política del que

és la Festa al Cel per part del Sr. Alcalde. 

El senyor Joaquim Camprubí i Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, es felicita per

la relació entre Cetemmsa i Airbus, la qual cosa és una bona notícia. Insisteixo que per al

nostre grup aquesta despesa no és una prioritat. Hi ha altres maneres de promocionar també

la  ciutat.  Potser  en  lloc  de  dedicar  els  diners  a  una  fira  o  espectacle  al  cel,  es  podria

promocionar, per exemple, l’activitat nàutica al Port de Mataró, etc. D’altra banda, Igualada

també  celebra  una  fira  aeronàutica  molt  reconeguda,  no  només  de  globus,  sinó  també

d’aeronaus, i l’exèrcit espanyol hi té una participació molt residual. Tingui en compte, Sr. Rey,

que hi ha altres festes del cel que no costen diners a la ciutadania i no tenen una presència de

l’exèrcit. Conec el tema bastant profundament.  
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El senyor Miquel Rey, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, li pregunta al Sr.

Cuéllar si el Gremi d’Hostaleria és societat o no, si la Unió de Botiguers és societat o no, si tot

el Front Marítim és societat o no... Cal intentar escoltar més el carrer i no tant els eslògans

derivats d’ideologies concretes. La decisió d’organitzar la Festa al Cel ha estat una decisió

consensuada,  també amb els tècnics,  per tal  que Mataró esdevingui  un referent  i  la gent

vingui a conèixer-la. Actes que puguin arreplegar tanta gent de fora em costa trobar-los. Em

sap greu que faci servir la paraula “opacitat”, perquè els informes estan més que oberts a

tothom. S’han presentat al ple, a les comissions informatives... I se n’ha parlat a tot arreu i

s’ha atès totes les preguntes. 

Respecte al tema marítim, hi estic d’acord. De fet, estem ajudant i volem promocionar-ho a

nivell de ciutat és la Regata Mataró-Fornells. Justament la setmana que ve es fa la tercera

edició, amb molt d’èxit, com demostren els seus 27 participants. És un objectiu interessant

relacionar-nos amb Menorca en una ruta marítima per velers petits i de mitjana eslora. 

Busquem idees i propostes que ens puguin donar un resultat similar. Creiem que la Festa al

Cel posa i dóna a conèixer Mataró a molta gent que sinó no la coneixeria. Posa en valor

Mataró.  I  també és  una prioritat  que aquest  espectacle  compti  a  la  llarga amb el  màxim

finançament privat. Quan es vegi el dia 20 de setembre la platja plena, l’espectacle valdrà la

pena.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, contesta al Sr. Caravaca que si vol una valoració

política seva de la Festa al Cel pot recórrer a qualsevol de les entrevistes que va fer com a

candidat i també com a alcalde, en què sempre ha manifestat la mateixa posició, de manera

coherent. 

17   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL COMPLIMENT DELS

TERMINIS  PREVISTOS  EN  LA  CONSTRUCCIÓ  DE  L’EDIFICI  DE

L’ESCOLA ANGELETA FERRER.

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

Popular, presenta la pregunta següent:
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“L'escola Angeleta Ferrer era l'única escola pública que hi havia al centre de Mataró i va haver
de tancar el seu edifici de la plaça de Cuba per problemes estructurals. Després de moltes
mobilitzacions i d’un llarg compàs d’espera, la Generalitat de Catalunya va pressupostar la
construcció d’un nou edifici a l’espai de l’antiga nau de Can Fàbregas del paper, entre els
carrers Lepanto i Churruca i, alhora, es va comprometre a què estaria obert i en funcionament
a partir de setembre de 2016.  

Recentment, hem estat assabentats que el govern municipal es va reunir amb representants
de l’AMPA i de la direcció de l’escola pública Angeleta Ferrer per informar-los dels tràmits i
dels terminis previstos en la construcció del nou edifici.
 
En aquest sentit, des de la CUP  demanem al nou  govern municipal que informi i respongui el
següent: 

 Quin és l'estat exacte dels tràmits per a la construcció de l'escola pública Angeleta
Ferrer?  Quan  començaran  les  obres?  Quins  són  els  terminis  reals  d’execució  de
l’obra? “

El  senyor  Miquel  Àngel  Vadell  Torres,  regidor  delegat  d’Educació  i  Treball,  confirma que

s’estan intentant agilitzar al màxim els tràmits. El passat 10 de juliol, el Sr. Rossell va fer una

trucada a Alcaldia per comunicar la licitació. La setmana passada (26 d’agost) ens vam reunir

amb  el  director  de  Serveis  Territorials,  el  Sr.  Garcia  Caurin,  i,  segons  el  calendari  del

Departament, les obres s’iniciaran cap a finals d’any, desembre del 2015. 

Els terminis d’execució són de 15 mesos i, per tant, segons aquestes previsions durant el curs

2016-2017  l’obra  estarà  finalitzada,  més  cap  al  segon/tercer  trimestre.  Estem  seguint  el

procés amb molta atenció i,  un cop iniciades les obres, podrem anar concretant aquestes

dates.

Treballem amb un calendari molt ajustat i des de l’Ajuntament farem tot el possible per ajudar

que tot vagi bé. 

També, i d’acord amb la proposta del grup del PP, constituirem la comissió de seguiment de

l’obra durant la propera comissió informativa.  

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

Popular, vol posar de manifest que totes les notícies sobre l’escola que havien anat sortint als

mitjans de comunicació eren molt contradictòries i, fins i tot, incorrectes. Per exemple, l’antic
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Alcalde, en Joan Mora, al febrer es felicitava perquè deia que l’escola ja estaria per al curs

2016 i, en canvi, posteriors informacions van fer veure que no. Entenem que tot això ha estat

un serial  i  nosaltres  pensem que en temes com aquests,  de planificació  i  d’equipaments

educatius,  no es pot  improvisar. Cal,  doncs,  aquesta comissió  de seguiment  i  planificació

perquè això no torni a passar. Hem de pensar que ara hi hauria d’haver una segona línia que

actualment no hi és i ho lamentem.  

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Educació i Treball, respon que, donada

la urgència, el grup del PSC va ser un dels temes que van abordar de seguida quan van

arribar al govern. Vam veure que hi havia cert retard i, per això, ens vam posar en contacte de

seguida amb l’equip directiu i amb l’AMPA de l’escola per informar que des d’Equipaments

se’ns deia que s’iniciarà al curs 16-17 però no al setembre. 

18   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL RETARD EN L’EXECUCIÓ DE

LES  ACTUACIONS  APROVADES  A  DIFERENTS  INSTAL•LACIONS

ESPORTIVES.

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

presenta la pregunta següent:

“Al  passat  Ple  Ordinari  del  dia  5  de  Febrer  de  2015  es  va  aprovar  una  Modificació
Pressupostària  per  tal  de  realitzar  diferents  actuacions  en  els  àmbits  socials,  culturals  i
esportius de la ciutat. Segons va anunciar el Govern Municipal les  millores a instal·lacions
esportives es realitzarien durant la parada d’activitat a aquests equipaments a l’estiu. Passat
aquest  període es públic  i  notori  que les obres previstes  no s’han realitzat  i  segons s’ha
informat a Comissió Informativa aquestes obres de millora queden ajornades fins a l’estiu de
2016.

Davant  d’aquesta  situació  presentem  les  següents  preguntes  per  tal  de  que  siguin
contestades al proper Ple Municipal:
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-Del seguit  d’actuacions que es varen aprovar per realitzar a l’ esmentat Ple quines s’han
realitzat?

-Quin és el motiu pel qual no s’han realitzat les que no s’han fet?

-S’ha comunicat a les Entitats afectades aquesta situació.”

El senyor Josep Maria Font i Morera, regidor delegat d’Esports, respon, en primer lloc, que del

seguit  d’actuacions que es van aprovar s’han fet els projectes executius de les pistes del

Casal de Joves i de la pista poliesportiva de l’Eusebi  Millan,  i  els pròxims dies es farà la

licitació d’aquestes obres.

Respecte a la segona pregunta, de les tres obres (Cirera, Eusebi Millan i Casal de Joves) la

que tenim més endarrerida és la de Cirera perquè s’ha de modificar el Pla General. La zona

afectada actualment  està qualificada de vial  i  s’ha de transformar en zona d’equipaments

abans de fer l’obra.

En relació a si hi ha hagut comunicació amb les entitats afectades, la resposta és que sí. Tots

els  clubs  afectats  coneixen  la  situació.  Les  relacions  entre  l’Ajuntament  i  totes  aquestes

entitats és fluida i correcta. 

19   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

CIUTADANS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  DETERMINATS

ASPECTES DE LA FESTA AL CEL.

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l’ordre del dia.

20 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I  ALTERNATIVA SOBRE  EL

CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE

RESIDUS DE LA NETEJA VIÀRIA DEL PASSEIG MARÍTIM I  DE LES

PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ.
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El senyor Esteve Martínez,  portaveu del grup municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds –

Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:

“CONSIDERACIONS:

El mes de juliol de 2014 es va portar a aprovació l’adjudicació de la gestió del servei públic de
recollida de residus, de la neteja viaria, de la neteja del passeig marítim i les platges.

Des del nostre grup municipal vam insistir molt en la necessitat de sotmetre a control rigorós
aquest  contracte.  Així,  en les nostres al·legacions fèiem èmfasi  en la necessitat  de donar
visibilitat i ponderació importants a determinats valors socials que aquest contracte havia de
contemplar. Des de plans d’igualtat d’oportunitats  efectius fins a la contractació de qualitat,
passant per la compra ètica de vestuari o el respecte escrupolós al marc laboral existent. 

També fèiem referència a la necessitat d’implementar normes de gestió mediambiental i de
certificacions  d’eficiència  energètica  que  dotessin  de  credibilitat  l’aposta  pel  respecte  del
nostre mediambient.

Val a dir que algunes d’aquestes al·legacions van ser admeses i d’altres estaven incorporades
als plecs de condicions.

Un altre punt en el qual vàrem insistir és en la necessitat de rebre informació de com s’anava
desenvolupant el contracte.

El plec de prescripcions tècniques recull en el seu capítol 9 Gestió del contracte que (i cito
textualment),  “s’establirà  una  reunió  mensual  de  seguiment  del  servei  entre  les  persones
responsables del servei de l’empresa adjudicatària i els tècnics responsables de l’Ajuntament
de Mataró. També s’estableixen reunions de control trimestrals i una reunió d’avaluació anual
segons un quadre que s’inclou en el plec.

Atès que ha passat un any des de l’aprovació d’aquest contracte, i no hem estat informats del
seu desenvolupament i acompliment,

Atès que no només nosaltres sinó altres grups municipals també van demanar ser informats
acuradament d’aquest seguiment tècnic, 

Atès que hi ha queixes ciutadanes al voltant de la recollida de residus (males olors, residus
fora dels contenidors, etc.), 

Atès  que  el  govern  anterior  es  va  comprometre  a  informar-nos  a  bastament  de  com  es
desenvolupava el contracte i si l'empresa anava complint els seus compromisos, és per la qual
cosa que aquest grup municipal formula el següent PREC:

- el govern municipal actual convocarà el més aviat possible una comissió informativa
per informar els grups de l’oposició del desenvolupament del contracte de recollida i neteja de
residus, amb memòria valorada del mateix. “
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais

Públics, accepta el prec. Tal com a vostè li consta, ja a l’última comissió informativa estava

previst  desenvolupar  aquest  tema  amb  tots  els  partits  de  l’oposició.  L’insto  a  parlar-ne

àmpliament  i  exhaustivament  el  proper  22  de  setembre,  que  és  quan  tenim  previst

desenvolupar com a línia d’actuació aquest prec.  

21   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS-ESQUERRA  UNIDA  I

ALTERNATIVA SOBRE GOSSERA GOSSOS CAÇADORS.

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“CONSIDERACIONS:

El 29 d’abril un ciutadà ens envià un correu on denunciava una gossera ubicada al nord de la
ciutat, en el Camí que va a Can Bruguera, just abans d’arribar al dipòsit de butà.

Segons aquest ciutadà, que sovint passa per aquelles contrades, hi ha un munt de gàbies de
diferents caçadors amb gossos dins en molt males condicions higièniques. Fins i tot, comentà
que va entrar dins del recinte quan la reixa estava oberta i ho va poder comprovar in situ.

El mateix dia que vam rebre el correu el van redreçar a la regidora Núria Calpe i ella, al seu
torn, ho va reenviar a Salut Pública, informant-nos que la regidora Olga Ortíz prenia nota.

Vam deixar un temps més que prudencial per rebre contesta i, amb les eleccions municipals
pel mig, no vam insistir de nou. Al mes de juliol, però, hem tornat a reclamar al nou govern, en
concret a la regidora Núria Moreno, però continuem sense saber si la denúncia d’aquest veí
ha tingut algun efecte.

D’acord amb això, PREGUNTEM:
1.- el govern municipal ha fet algun tipus de gestió al voltant d’aquesta denúncia? Si és

així, per què després de 4 mesos d’haver rebut el nostre correu, no se’ns ha comunicat res?
Si no ha fet cap gestió, per què?

62



2.-  si  malgrat  no  haver-nos  informat  com  corresponia,  finalment  sí  que  han
inspeccionat  la  gossera,  quin  informe han  emès i  què  diu  el  citat  informe? Podrem tenir
accés?

3.- no creuen que una denúncia d’aquest tipus, hauria d’haver activitat una intervenció
immediata per part  del  responsable polític  de salut  pública,  del qual havíem d’haver estat
informats, no només nosaltres sinó tots els grups municipals del Consistori.”

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

Activa,  explica  que  en  data  29  d’abril  del  2015  l’Ajuntament  rep  per  e-mail  una  queixa

anònima fent una sèrie d’afirmacions sobre maltractament de gossos que viuen a la gossera

de titularitat de l’Asociación de Cazadores de Mataró Norte. 

El 5 de maig Salut Pública de l’Ajuntament, acompanyats per la Guàrdia Civil, fan una visita i

inspecció a la instal·lació. El resultat de la inspecció dóna lloc a un informe de Salut Pública

que està disponible per a tots des d’aquella data, que no confirma les afirmacions que es fan

a la denúncia anònima i en què es reflecteix que la instal·lació ha d’adoptar unes mesures

correctores bàsiques per solucionar algunes deficiències. 

Per això, se cita als responsables de l’entitat el dia 15 de maig i se’ls comunica les mesures

correctores que han d’aplicar a la gossera i se’ls dóna un termini d’un mes per realitzar-les,

transcorregut el qual té lloc una nova inspecció. El resultat de la nova inspecció evidencia

millores en les condicions higièniques i de confortabilitat dels animals, malgrat que alguns dels

requeriments demanats no han estat del tot assolits i encara persisteix alguna deficiència lleu.

En resposta a les preguntes, sí que es va produir una acció immediata, coordinada amb la

Guàrdia Civil. I sí que es va emetre un informe, amb data 5 de maig. Entenc que la regidora

Ortiz  l’hauria  informat  si  s’haguessin  detectat  anomalies  greus  o  les  citades  anomalies.

L’informe està disponible per a qualsevol de vostès a les dependències de Salut Pública. 

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

Esquerra Unida i Alternativa, lamenta molt la resposta del Sr. Vinzo pel que fa a la informació

que el seu grup reclama. No sé si serà pràctica d’aquest nou govern, però un correu enviat

per un regidor, portaveu d’un grup municipal,  a un regidor del govern ha de merèixer una

contestació. Si hi ha un informe, se l’ha d’informar que hi és aquest informe. I si hi és, se li ha

d’enviar o se li ha de donar accés. Una altra cosa és que vostès, amb el canvi de govern, no
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hagin vist el correu o que s’hagi traspaperat. Jo ho hauria acceptat. Però la seva resposta, Sr.

Vinzo, no m’ha semblat oportuna. 

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

Activa, demana disculpes per la resposta si no ha estat satisfactòria. En relació amb el correu

que emet amb data de juliol i que remet a Via Pública, no ens va arribar en aquell moment a

Salut Pública, i és per això que no li vam poder donar resposta. 

22   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

PLATAFORMA PER  CATALUNYA SOBRE  ELS  PISOS  OCUPATS  DE

PLA D’EN BOET.

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

la pregunta següent:

“Els veïns de Pla d'en Boet estan vivint una situació tensa que denota la mala gestió dels 
recursos públics, en aquest cas per part de la Generalitat de Catalunya, per haver-hi construït 
uns pisos públics que no han tingut sortida, provocant així que ningú els vulgui per les seves 
característiques i quedin buits. Estem parlant dels pisos ocupats il·legalment en el barri de Pla 
d’en Boet. 

Malgrat que els pisos no siguin propietat de l'Ajuntament, el fet que estiguin ubicats a la nostra
ciutat i hi hagi problemes, en aquest cas, d'inseguretat, convivència, entre d'altres... creiem 
que és un fet que hauria d'obligar a l'administració local a moure fitxa per tal de buscar 
solucions, i no només en matèria de seguretat i convivència. 

A Mataró tenim moltíssimes famílies amb necessitats d'un habitatge. I el fet que aquests pisos 
no estiguin adaptats per a elles fa que la gent s'indigni de la impotència de veure uns 
habitatges públics buits i que a sobre estiguin sent objectiu de delinqüents i ocupes, 
deteriorant a la vegada el barri. 

És per això que creiem que l'Ajuntament hauria d'exigir i no suggerí a Adigsa (empresa 
publica de la Generalitat que porta la gestió dels pisos) que adaptes els habitatges per a 
famílies, ja que s'ha de donar sortida a què aquests pisos siguin ocupats de forma legal i per 
gent que ho necessita. I creiem també que si tinguéssim la negativa d'Adigsa, l'Ajuntament 
hauria d'estudiar la possibilitat de col·laborar de forma econòmica en l'adaptació d'aquests 
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habitatges, malgrat que no siguem nosaltres els que ho tindríem que fer, però entenem que 
els beneficiats d'això en serien els nostres ciutadans, i no es pot deixar perllongar aquest 
problema molt més.

És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) formula les següents 
preguntes: 

.- Quines són les gestions que ha fet el govern municipal amb la Generalitat i l'empresa 
publica que gestiona els pisos? i quin ha sigut el resultat?

.- Que està fent el govern municipal en matèria de seguretat per eradicar els problemes que hi
ha?

.- S'ha plantejat el govern municipal col·laborar econòmicament per adaptar els habitatges per 
tal de donar-li una solució al problema actual i a l'hora poder donar sortida a què aquests pisos
siguin ocupats de forma legal i per ciutadans que ho necessiten?”

La  senyora  Isabel  Martínez  Cid,  regidora  delegada  de  Benestar  Social,  Convivència  i

Habitatge,  comença dient  que en aquest  cas no es  pot  deixar  de banda la  problemàtica

subjacent, la crisi econòmica. La necessitat de lloguer social és una realitat i d’aquí que s’hagi

incrementat l’ocupació de pisos buits. Per tant, les famílies incapaces de fer front al pagament

tendeixen a fer aquest tipus d’ocupacions. Constatada aquesta realitat, tenim un altre tipus

d’ocupació, que és la delinqüencial, que genera sens dubte inseguretat a la ciutadania. 

El  govern  municipal  té  com a objectiu  clar  en  les  seves polítiques  públiques  preventives

l’abordatge multidisciplinari.  Aquest govern segueix els criteris establerts pel Comitè de les

Regions  i  el  Consell  de  Justícia  Interior  de  la  Unió  Europea,  tenint  especial  cura  de  la

interrelació urbanisme-delinqüència i partint d’un enfoc preventiu, que entén com a eines útils i

efectives  un  bon  disseny  ambiental.  S’ha  de  dir  que  ja  havíem  detectat  la  vulnerabilitat

geopreventiva en alguns indrets de la ciutat, entre els quals els pisos de Torre del Cogoll.

Érem conscients de l’augment de l’anomenada “violència urbana” i com estava afectant la

qualitat de vida de les persones, alterant els seus hàbits i la seva llibertat. 

Davant d’això, vam donar-hi un enfoc transdisciplinari  i  geopreventiu, un abordatge que ja

estava als nostres programes de govern. Calia fer un pas més enllà i vam treballar amb temes

de mediació convivencial entre els agents implicats, buscant també l’eficiència en matèria de

coordinació policial, treballant conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els

veïns  i  en  espera  que  les  resolucions  judicials  ens  obrissin  la  porta  al  llançament  dels

ocupants per poder  deixar  els  pisos  buits  i  poder utilitzar-los posteriorment.  L’Ajuntament,
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doncs, ha mantingut diversos contactes i trobades amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, els

veïns, les associacions de veïns, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per tal d’avaluar i

actuar amb la solució del problema. 

Va haver-hi una primera reunió l’octubre del 2014, en què es va convenir amb l’Agència de

l’Habitatge contractar una vigilància privada, un cop cada 24 hores. Al mes de març del 2015

hi va haver una nova reunió amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, els cossos de seguretat i

l’Ajuntament, en què articulem un sistema per tal de facilitar les denúncies veïnals per actes

incívics i poder intensificar el treball per evitar les ocupacions. A finals d’agost del 2015 es fa

una altra reunió,  presidida per l’actual  Alcalde,  en què veïns i  Ajuntament vam exigir  una

actitud més proactiva a l’Agència Catalana de l’Habitatge, en què es contracta un nou servei

de seguretat privada, aquesta vegada durant 24 hores. També es compromet a impulsar els

procediments judicials que l’Agència havia iniciat, en concret 11 procediments de precari. En

les reunions també es va acordar mantenir converses amb els veïns per ajudar-los en el seu

periple  judicial,  oferint-los  ajut  psicosocial  i  iniciant  els  preparatius  per  reunir-nos  amb la

Fiscalia, el Deganat i el Col·legi d’Advocats, per demanar-los la màxima agilitat processal. 

En relació amb la tercera pregunta,  tal  com s’ha dit  el  primer requisit  seria aconseguir  el

llançament  dels  ocupants  per  part  dels  jutjats,  sense  això  no  podem  fer  res.  La  llei  de

13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, estableix que són funcions

de l’Agència i no d’aquesta administració gestionar el parc públic de l’habitatge, executar i fer

el seguiment i el control de les rehabilitacions, portar a terme les funcions d’inspecció i sanció

i adoptar mesures previsores i de reconducció, segons estableix el règim sancionador de la

Llei  18/2007,  de 28 de desembre, del Dret de l’Habitatge. El que el  consistori vol  és que

l’Agència compleixi les seves obligacions i, per tant, no només que vetlli pels seus usuaris,

sinó que mantingui les edificacions habitables i que l’adjudicació dels pisos buits sigui molt

més  àgil,  per  tal  de  donar  sortida  immediata  a  les  demandes  peticionals  i  evitar  les

ocupacions. 

 

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

Públics, explica que des del govern s’ha fet una comissió de seguiment, on hi ha tots els

agents implicats i també els cossos de seguretat. S’han establert uns protocols per impedir

que es cometin aquests delictes il·lícits penals i vetllar per la convivència del bloc. La Policia

Local està passant diàriament pel bloc, està en contacte directe amb els veïns i el servei de
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seguretat.  També  s’està  fent  una  investigació  per  esbrinar  quina  és  la  situació  de

determinades persones que estan causant problemes a la comunitat. 

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

que la resposta li sigui enviada per escrit. 

23   - PREC  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIU AL PAGAMENT DELS

IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA

TRIBUTÀRIA CATALANA. 

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

següent:

“El Ple municipal va aprovar l’abril de 2014, una proposta de resolució presentada pels grups
municipals  d’ICV-EUiA,  CiU  i  la  CUP  perquè  l’Ajuntament  de  Mataró  pagués  els  tributs
destinats  a  la  Hisenda  Espanyola  mitjançant  l’Agència  Tributària  Catalana.  El  text  es  va
aprovar amb els vots favorables dels partits que la presentaven i l’abstenció del PSC.  

Els acords presos orientaven l’Ajuntament de Mataró a iniciar els tràmits necessaris per tal de
procedir a la declaració i/o al pagament de tots els tributs que tinguin com a destinatària la
Hisenda  de  l’Estat  Espanyol,  mitjançant  la  Agència  Tributària  Catalana,  prèvia  consulta  i
seguint  les  instruccions  de la  Conselleria  d’Economia  i  Coneixement  de la  Generalitat  de
Catalunya, així com també a habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar
cobertura a aquells  ciutadans i  ciutadanes o empreses de Mataró que vulguin acollir-se a
aquesta pràctica a nivell particular”.

Malgrat  ser  conscients  de  les  dificultats  de  tipus  tècnic  que  el  govern  municipal  ha  anat
sortejant per tal d’acomplir aquest acord plenari, 

En virtut de tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES presenta el següent prec :

1. Preguem al govern que procedeixi a l’acompliment immediat d’aquest acord de Ple de
data abril de 2014.”
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, recorda que la

part dispositiva de l’acord incloïa un punt primer, abans de la voluntat de pagar a través de

l’Agència  Tributària  Catalana,  i  que  era  que  l’Ajuntament  de  Mataró  iniciaria  els  tràmits

necessaris per tal de procedir a la declaració o al pagament dels tributs que tinguin com a

destinatari  la  Hisenda de l’estat  espanyol,  mitjançant  l’Agència  Tributària  Catalana,  prèvia

consulta  i  seguint  les  instruccions  de  la  Conselleria  d’Economia  i  Coneixement  de  la

Generalitat. 

En  relació  amb  això,  l’alcalde  Joan  Mora,  amb  data  9  d’abril,  va  adreçar  al  conseller

d’Economia un escrit en què l’informava de la resolució del ple i li sol·licitava que li indiquessin

de quina manera i amb quins procediments cal actuar per declarar o pagar els tributs estatals

a través de l’Agència Tributària Catalana, si es tenien instruccions oportunes al respecte.

A data d’avui, i ho hem consultat, no consta cap resposta del Departament. 

També he de dir que, a data d’avui, l’Agència Tributària Catalana no ha informat prou sobre el

procediment  tècnic  ni  de  seguretat  jurídica  per  realitzar  aquest  pagament  d’impostos.  La

situació de l’Ajuntament de Mataró és similar a la de molts altres ajuntaments que també van

aprovar similars resolucions de ple, i que a hores d’ara encara no l’han pogut materialitzar. En

suma no s’han donat encara les condicions previstes a l’acord per procedir a l’acompliment,

per falta de resposta de la Conselleria d’Economia i de la pròpia Agència Tributària Catalana.

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

Esquerra Unida i Alternativa, se suma al prec. 

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

Popular, demana que consti en acta que se suma al prec. 

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

s’ofereix a col·laborar, en el que sigui possible, per tal d’aportar la seva experiència en altres

municipis,  alguns d’ells de dimensió considerable, que sí que estan fent aquest pagament.

Demanem que insistim a la Generalitat que informin de com poder materialitzar el prec. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, confirma que

faran tot el possible, si es donen les circumstàncies, per poder fer efectiu aquest pagament,

sempre que això no perjudiqui l’Ajuntament. La voluntat encara hi és.

24   - PREC  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  RELATIU  A  LA  LLEIALTAT

INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL GOVERN QUE

SURTI DE LES ELECCIONS DEL 27S.

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

següent:

“Donades les circumstàncies actuals, amb unes eleccions al Parlament diferents a totes les
que hi ha hagut fins a data d’avui, que es celebraran a 3 setmanes vista, pensem que cal
determinar i clarificar actituds futures.   

Encara que probablement sigui innecessari per obvi,  per un govern com el que hi ha avui en
dia  a  Mataró,  pensem  que  és  important  per  la  ciutadania  disposar  d’aquesta  informació
orientativa.

1. Preguem al govern municipal que es comprometi a mantenir la lleialtat institucional al
Parlament i al Govern de Catalunya, sigui quin sigui el resultat de les eleccions del 27
de setembre de 2015.”

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, respon per part

del govern que sí, com no pot ser de cap altra manera. L’Ajuntament de Mataró serà lleial al

Govern de la Generalitat i al Parlament que surti de les eleccions del 27-S.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana que al proper ple hi hagi el material

necessari per poder utilitzar tots els micròfons normalment. 

25   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA FESTA

AL CEL.

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l’ordre del dia.

26   - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  ELS

INCIDENTS PRODUÏTS A LES SANTES.

La Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta

següent:

“La nit del 25 de juliol d’enguany, altrament dita la “nit boja” de les Santes, i segurament pel fet
d’escaure’s en dissabte, va atreure més gent que mai a la nostra ciutat, assolint el rècord 
d’assistència de 22.000 persones, per exemple, a la Ruixada.
Aquesta massificació de gent, molts provinents de la festa Tour40 del Passeig del Callao, on 
es van reunir unes 12.000 persones, va provocar multitud d’incidents arreu de la ciutat.

Les diferents guinguetes de la platja del Callao van patir desperfectes en les seves 
instal•lacions fruit del comportament incívic de molts joves, especialment beguts, que van 
trencar mobiliari, robar alguns materials i orinar i defecar al voltant de les guinguetes.

Així mateix, molts del carrers del centre de la ciutat que van ser recorreguts per la gent que es
va traslladar des de la platja fins el Nou Parc Central, van sofrir moltíssimes actituds 
inadequades que van des de la destrossa de retrovisors i altres elements dels cotxes i del 
mobiliari urbà, a atacs a domicilis particulars i a establiments diversos, i també, novament, a 
greus problemes de brutícia generats per la ingesta massiva de begudes, en especial 
alcohòliques, i que comporten centenars de quilos de brossa llençada per terra, així com un 
escampall de necessitats fisiològiques per tota la ciutat.
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És per tot això que preguntem:

1. Consideren suficient el dispositiu de seguretat desplegat per a la festa major de Les Santes 
i en especial per la nit del dia 25? Quin dispositiu policial hi havia previst també per la mateixa 
nit?
2. Vistos els resultats, on han identificat les errades de planificació? 
3. Per quin motiu no hi havia suficients lavabos mòbils a les zones més concorregudes de la 
ciutat durant totes Les Santes i especialment el dia 25?
4. Quin servei de neteja específic per a la nit del 25 estava previst?
5. Quines actuacions fer fomentar el civisme es van preveure tant per als mataronins com per 
a la moltíssima gent provinent d’altres llocs del país?”

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

Públics, explica que als actes de Les Santes on es considera que hi ha un risc important, tant

sigui pel volum d’assistència com per l’activitat en si, com és el cas del dia 25 de juliol, es

constitueix  el  CECOPAL,  Centre de Coordinació  d’Emergències  Municipal.  Hi  són tots  els

serveis  municipals  de  Policia  Local,  Protecció  Civil,  Cultura,  així  com  la  Creu  Roja,

l’Associació de Defenses Forestals i els Bombers. Aquest seguiment es va activar des de les

22 hores a les 7 del matí. Considerem que aquest dispositiu va ser l’adient per poder atendre

bona part de les incidències que es van donar al llarg d’aquestes i altres jornades de Santes. 

En  concret,  ens  preguntava  pel  dispositiu  policial  i,  en  general,  aquest  es  desenvolupa

conjuntament amb Policia Local i Mossos d’Esquadra. Entenem que va ser adequat i suficient

per  garantir  la  seguretat  de  les  persones.  Es  van destinar  als  actes  els  màxims  efectius

disponibles en aquell moment. Puntualment i per l’assistència massiva de ciutadans o pels

comportaments incívics assenyalats, ens hem trobat amb aquests episodis esmentats. Però

en termes globals les festes han transcorregut en un ambient de normalitat i seguretat. 

En resposta a la primera pregunta, teníem 28 efectius de Policia Local, que estaven destinats

als diferents actes que tenien lloc al  centre;  però,  a més,  teníem 32 efectius de la Unitat

Regional de Mossos d’Esquadra a la Ruixada. Així  mateix,  hi havia 32 efectius més de la

Unitat Regional de Mossos d’Esquadra al concert del Passeig del Callao i al Passeig Marítim. 

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

resposta a la tercera pregunta, manifesta que durant Les Santes es va instal·lar un total de

139 lavabos químics en diferents punts de la ciutat. I en cap cas es va detectar cap cua ni

col·lapse. En algun cas, això sí, enguany es va fer un canvi d’ubicació, com és a la pl. Santa

Anna, per fer-ho més compatible amb les activitats que s’hi desenvolupaven. Moltes de les

actituds que vostès comenten es van produir en diferents carrers de la ciutat, en el recorregut
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d’un punt a l’altre. És per això que el que ens preocupa és el comportament incívic de molts

dels  assistents  a  la  festa  i  per  això  continuarem  promovent  campanyes  per  un  consum

responsable d’alcohol i per un respecte per la convivència amb el veïnatge.

Pel que fa a la cinquena pregunta, des de la Direcció de Cultura, amb la col·laboració de

diferents serveis  municipals,  entitats i  altres institucions,  es treballa  en els mesos previs  i

durant les festes en una campanya completa de civisme, que procura sensibilitzar els diferents

col·lectius implicats (els joves, les famílies, els comerços, etc.) sobre el consum responsable

d’alcohol i les actituds cíviques durant la festa. Li citaré, resumidament, que es fa seguiment

de la normativa vigent pel que fa a la venda d’alcohol a menors en establiments diana; es fan

sessions de sensibilització en centres de secundària,  com ara el  projecte “Desvetlla’t  bé”;

sessions adreçades a pares per a la prevenció de consums problemàtics relacionats amb les

festes,  una  campanya  d’imatge  o  publicitària  per  insistir-hi...  Cal  insistir  en  aquestes

campanyes i fer-nos tots responsables. Parlarem amb més detall en comissió informativa. 

La Sra. Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, emplaça els regidors a

parlar-ne més al llarg de l’any en els diferents òrgans de debat. 

I  en no haver-hi  més assumptes per tractar, a les 22 hores i  45 minuts del vespre, el Sr.

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

 L’ALCALDE EL SECRETARI GENERAL
David Bote Paz Manuel Monfort Pastor
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	QUADRE RESUM COMPARATIU 2012-2013 DE L’INVENTARI MUNICIPAL
	31/12/2013
	Moviments any 2014
	31/12/2014
	BÉNS I DRETS
	761.477.969,00
	12.048.649,75
	773.526.618,75
	OBLIGACIONS
	102.983.894,72
	-5.739.500,61
	97.244.394,11
	TOTAL
	658.494.074,28
	17.788.150,36
	676.282.224,64

