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Data publicació: 06/10/16 

 

ACTA NÚM.  13/2016- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE  LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 10 DE JUNY DE  2016 . 

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

 

A la ciutat de Mataró, el deu de juny de dos mil setze, essent  dos quarts de tres de 

la tarda , es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de 

celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del 

senyor DAVID BOTE PAZ , Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

 

Excusa la seva assistència  

Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
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1 Aprovar la sol·licitud de subvenció al Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-

2020  per al Projecte “Cafè Nou”. 
l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

 

 

1 APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA O PERATIU 

FEDER DE CATALUNYA 2014-2020  PER AL PROJECTE “CAFÈ  NOU”. 

 

El senyor Joaquim Fernàndez i Oller, regidor delegat de Cultura i Participació 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“En data 14 de març de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya la Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 

cofinançament pel PO FEDER Catalunya  2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la 

convocatòria per presentar sol.licituds. 

 

L’eix 6, i concretament l’Objectiu específic 6.3.1, contempla el cofinançament de 

projectes enfocats a protegir i fomentar la protecció del patrimoni cultural.  

 

La taxa de cofinançament dels ajuts del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-

2020, eixos 4 i 6, és del 50% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de 

ser incorporats a aquest Programa. 

 

L’Ajuntament de Mataró ha decidit prendre part en aquesta convocatòria i ha 

seleccionat l’operació “Cafè Nou”, com actuació municipal a presentar en aquesta 

convocatòria de cofinançament. 

 

Aquesta operació compren l’adequació de l’antic edifici “El Cafè Nou”, que forma part 

del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró, per a ser utilitzat com a 

equipament públic per tal que esdevingui punt de trobada de la cultura de la ciutat.  
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L’immoble de “El Cafè Nou”, situat a la Riera núm. 119, està qualificat com a Bé 

Cultural d’Interès Local (BCIL), denominació que en protegeix la façana i les 

volumetries originals.  

 

Aquest projecte implica una protecció de l’edifici com a nucli cultural (arts escèniques,  

música, dansa, etc.) que respon a la voluntat de convertir l’emplaçament en un motor 

de la creació i difusió cultural de la ciutat.  

 

Amb la realització d’aquesta actuació s’aconsegueix la recuperació del patrimoni 

arquitectònic de la ciutat, l’ampliació i millora de l’oferta turística cultural i el foment de 

la conservació del patrimoni del nucli antic. 

 

Mitjançant informe de data 01/06/2016 del Cap del Servei d’Equipaments Municipals i 

del Cap de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic es posa de manifest que la despesa 

elegible per la reforma de l’edifici del Cafè Nou ascendeix a 1.652.892’57.-EUR.  

 

Per altra banda i mitjançant informe de 07/06/2015 la Cap de l’Àrea de Serveis a les 

Persones posa de manifest que el total de la despesa elegible tenint en compte 

l’anteriorment descrita per la reforma de l’edifici, més les consistents en 

infraestructures escèniques, mobiliari, punt d’informació turística, personal i adquisició 

de l’edifici ascendeix a 2.303.114’34.- EUR.   

 

El Regidor Delegat de Cultura i Participació Ciutadana que signa, proposa a la 

JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció del següent, ACORD: 

 

Primer.-  Aprovar la documentació i la presentació de la sol.licitud de cofinançament 

amb fons FEDER, a la que fa referència l’Ordre GAH/45/2016, Eix 6.3.1 per a 

operacions dirigides a protegir i fomentar la protecció del patrimoni cultural, per a 

l’operació “Cafè Nou”, amb una despesa elegible total per import de 2.303.114’34.-

EUR. i un cofinançament de 1.151.557’17.-EUR., equivalent al 50 % del total de la 

depesa elegible de la que es composa l’operació. 
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Segon.-  Comunicar l’anterior acord al servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, al 

servei de Gestió Econòmica, al Servei d’Equipaments Municipals, a la Direcció de 

Cultura, a la Direcció de Recursos Humans, al Servei de Secretaria General i al 

Servei de Compres i Contractacions.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un tres quarts de tres de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


