ACTA NÚM. 03/2015 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE FEBRER DE 2015.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia cinc de febrer de
dos mil quinze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
PERE GALBANY I DURAN
MIQUEL REY I CASTILLA
RAMON REIXACH I PUIG
OLGA ORTIZ I MORENO

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

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
CONSOL PRADOS MARTINEZ
FRANCESC MELERO COLLADO
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ
IVAN PERA ITXART
NÚRIA AGUILAR CAMPRUBÍ

REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

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

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
REGIDOR
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO
REGIDOR
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZREGIDOR
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
REGIDORA
FLORI TORRES FERNANDEZ
REGIDORA

(PP)
(PP)

CARLOS FONTBONA GIL

REGIDOR

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ

REGIDOR no adscrit

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

(PP)
(PP)
(PP)
(PxC)
(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)
(CUP)

Queden excusats d’assistir a la sessió la regidora Monica Lora, portaveu del grup municipal
de Plataforma per Catalunya i el regidor Joan Antoni Baron del grup municipal socialista per
malaltia.
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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
796/2015 de 2 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de febrer 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 5 de febrer 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 les sessions: ordinària del 4 de desembre de 2014 i
extraordinària del 23 de desembre de 2014.
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DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenten tots els Grups Municipals en favor del rol actiu de
la ciutadania i la societat en la integració de l’autoconsum elèctric i el foment de les
energies renovables.
2.2 Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per a què l’Ajuntament de Mataró sol•liciti l’estudi d’un nou tram ferroviari que
connecti Mataró amb la Costa Brava.
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2.3 Declaració Institucional que presenten el Grup Municipal d’ Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Municipal Socialista, en defensa dels
afectats i afectades per hepatitis C i del seu dret a rebre tractament en el sistema sanitari
públic.
DICTAMENS
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3

Modificació del plec de condicions que regeix la concessió de domini públic de la finca
d'equipaments on s'erigeix el complex del Tecnocampus i autorització per a la
transmissió dels drets concessionals que ostenta la Fundació Privada CETEMMSA sobre
la mateixa a favor de la Fundació Privada Alira.
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Concessió de domini públic sobre la finca d'equipaments de la UA-53- El Verdet, situada
entre els carrers Alarcón i Fortuny, a favor de la Fundació Privada Llars de l'Amistat
Cheshire per a la construcció i explotació d'un centre residencial de persones amb grans
discapacitats físiques, prèvia extinció del dret de superfície que hi ha constituït sobre la
finca a favor de PUMSA i aprovació definitiva de la MPPGO referent al canvi de
qualificació de la finca.

5

Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró a sol•licitar l’aplaçament sobre diferents
quotes amb venciment els anys 2015 i 2016 dels crèdits atorgats pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat i autoritzar la concertació d’una operació de crèdit d’import
màxim 2.500.000,00 € pel seu refinançament .

6

Modificació Pressupost 2015

7

Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la
morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat
en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya
-Secretaria General-
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Ratificació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari del Maresme.

9

Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
-Direcció d’Esports10

Aprovació inicial del reglament de les instal•lacions esportives municipals

3

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge11

Aprovació definitiva de l’estudi de detall del carrer Sant Antoni 54-56

12 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent al
canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament
assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.
-Desenvolupament Sostenible13 Aprovació del Pla d’estalvi i eficiència energètica
-Via Pública14 Imposar una sanció de 300,51 euros a F.X.C.P., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
867/2014).
15 Imposar una sanció de 200,51 euros a M.A.C.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
1015/2014).
16 Estimar el recurs de reposició interposat per E.S.R., pels motius recollits en la part
expositiva del presenta acord (Exp. 597/2014)
17 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.T.O., per la comissió d’una infracció molt
greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
(Exp.868/2014).
18 Imposar a E.I.S. una sanció de 2.404,05 euros, per la comissió d’una infracció molt greu
a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros, per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
869/2014).
19 Imposar a D.C.M. una sanció de 2.404,05 euros per la comissió d’una infracció molt
greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b, una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e i una sanció de 600,00 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b,
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 872/2014).
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
20 Proposta de Resolució que presenten els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i de la Candidatura d’Unitat Popular per a
l’adquisició de pisos destinats a lloguer social i altres necessitats.
21 Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal Socialista per tal de reclamar la
responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les Escoles
Bressol municipals de Mataró
PRECS I PREGUNTES
22 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, sobre la participació de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat
Pública Mataró-Maresme en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.
23 Prec que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què
Mataró es coordini amb Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Canet i Arenys de Mar per a la
celebració d’actes institucionals arran de l’any europeu del Patrimoni Industrial 2015.
24 Prec que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a què la
Coordinadora per a la Defensa de la Sanitat Pública Mataró participi al Consell Rector
del Consorci Sanitari del Maresme.
25 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre la participació de la
Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme en el Consell Rector del
Consorci Sanitari del Maresme.
26 Pregunta que presenta el regidor no Adscrit sobre el no compliment de l’acord de Ple de
2 d’octubre de 2014 en relació als drets i deures dels regidors d’aquesta Corporació.
27 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Consell d’Infants de
Mataró.
28 Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
l’acompliment del compromís de dotar a les Bandes de Setmana Santa d’un lloc digne
pels seus assajos.
29 Prec que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el
manteniment dels solars i aparcament de superfície a Cerdanyola.
30 Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els
serveis que realitza la Policia Local de Mataró.
31 Pregunta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cost
del cicle de Teatre “Teatre i Compromís” celebrat a la nostra ciutat la tardor passada.
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32 Prec que presenta el Grup Municipal Socialista sobre els ajuts a l’habitatge.
33 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el Pla Jove 2013-2016
34 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre les millores pendents en
instal•lacions esportives municipals.
35 Prec que presenta el Grup Municipal de Plataforma x Catalunya per buscar una solució a
la mancança de papereres a les platges de Mataró.

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de febrer, indica que hi ha un acord de 4-112010 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.
Malauradament, i com és desgraciadament massa habitual, s’han produït durant aquests
darrers dies episodis de violència masclista contra les dones.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que com cada any es farà lectura del Manifest
per la Pau que han preparat els alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

Els alumnes Diana Vilavert i l’Àlex Molina d’Infantil manifesten:
“Ens agradaria que tots els nens i nenes del món tinguessin, com nosaltres tenim: amics per
jugar i persones que els estimin, els cuidin i els facin petons i abraçades.”

N’Àngels Gonzalez de Primària:
“Els alumnes, els mestres i el personal no docent de l’Escola Pia de Santa Anna ens trobem
avui, dijous 30 de gener de 2015 a la Plaça de Santa Anna, perquè volem mostrar el nostre
compromís amb la pau i la justícia en aquest dia de celebració del DENIP (Dia Escolar per a
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la No-violència i la Pau).
En aquest món, on sovint hi ha violència, pobresa, guerres, discriminació de gènere i de raça i
analfabetisme, volem manifestar que tots els infants tenim dret a tenir una família que ens
estimi, ens protegeixi i ens ajudi a créixer. Tots els nens i nenes tenim els mateixos drets,
malgrat el color de la nostra pell, religió o lloc on haguem nascut. Totes les persones tenim
dret a ser tractades dignament , amb igualtat i respecte, així com a expressar-nos lliurement.
Tots els nens i nenes tenim dret a tenir una infantesa feliç, sense pors, sense maltractaments
ni abusos, completament en Pau. Tots els infants tenim dret a anar a l’escola, a jugar i a ser
nens. Tots els infants tenim dret a tenir ulleres per veure-hi, un jersei per abrigar-nos,
medicines per curar-nos i un plat a taula per alimentar-nos. No podem permetre que els diners
dominin el món, el valor de les persones està per sobre dels interessos d’uns pocs. Volem que
tothom tingui assegurades les necessitats bàsiques. Hem d’esforçar-nos, unir les nostres
mans i treballar conjuntament per fer un món més just. Tots hi podem col·laborar.
Nosaltres ens comprometem a posar el nostre granet de sorra per aconseguir aquest món
que tant desitgem.”

Per part de Secundaria llegirà el manifest la Júlia Ventura:
“Els somriures dels nens. Els somriures de tots els que som aquí reunits. Els somriures
d’aquells que ens estimen. Els somriures dels que estimem. Els somriures dels que estan per
venir. Els somriures de tota la gent del món. Els somriures dels que mengen arròs. Els
somriures dels que beuen refresc. Els somriures del que mengen guacamole, Els somriures
dels que mengen pa amb tomàquet. Somriures de qualsevol color. Tots ells generen petits
grans instants d’afecte. Diuen que la felicitat són petits moments i, sens dubte, el que produeix
un somriure puntual d’una persona especial ens pot aportar moltíssima felicitat. No costen res
i aporten tant ... Paradoxalment, el més valuós és allò que no es paga amb diners. Es tracta,
per tant, d’oferir als altres regals que no podran comprar enlloc. Aquest any recordem Gandhi
una vegada més. Aquest any volem que penseu en tot allò que va oferir als qui l’envoltaven.
No era ric, no tenia xalets arreu del món ni va pagar els estudis de tota l’ïndia. Contràriament
a tot això, el recordem per la seva filosofia de vida, per la seva forma de ser, pel seu carisma.
Per tot allò que va oferir als altres sense demanar res a canvi i, que després, va recollir en
forma d’afecte. De la mateixa manera que ell, si sembrem somriures recolliren sensacions
impressionants. Recollirem il·lusions indescriptibles, il·lusions especials. La il·lusió que ens va
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fer aquella mirada o aquell somriure tímid que ens va enamorar. O els riures d’aquells
cambrers que ens van convidar a la última ronda. Perquè de tots aquells riures en vam treure
la felicitat. Aquest any i a causa dels fets que veiem cada dia per televisió, el DENIP ens ha fet
reflexionar sobre la violència que, en forma de terrorisme, s’escampa arreu del món. A nivell
personal i institucional, manifestem que ens comprometem amb els somriures cada dia ... i
que sembrarem abraçades, escolta activa, comunicació, humanitat i tolerància ... perquè
només així recollirem pau.”

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

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS:
ORDINÀRIA DEL 4 DE DESEMBRE DE 2014 I EXTRAORDINÀRIA DEL
23 DE DESEMBRE DE 2014.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

2 - DESPATX OFICIAL
 El Sr. Alcalde informa de la resposta del consolat de França a Barcelona agraint el
condol per l’acte terrorista ocorregut a Paris.
 També informa de la resposta de l’Alcalde de Creteil, ciutat agermanada, a la carta de
condol per l’acte terrorista ocorregut a Paris.

JUNTA DE PORTAVEUS

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals aprovades
per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 2 de febrer de 2015.
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2.1

Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en favor del rol
actiu de la ciutadania i la societat en la integració de l’autoconsum elèctric i el
foment de les energies renovables.
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 2
de febrer de 2015.
La senyora Montserrat Rodriguez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER-. L'Ajuntament de Mataró declara que en el seu terme i en la mesura de
les competències que li son pròpies, en cap cas la activitat d'autoconsum elèctric
que duguin a terme els consumidors elèctrics, tant ciutadans com empreses, tindrà
consideració de nova activitat ni d’activitat diferent a la que li és pròpia.
SEGON-. L'Ajuntament de Mataró declara com a prioritari un model de concepció
energètica de ciutat no individualista sinó col·lectiu i cooperatiu , que permeti resoldre
les necessitats energètiques de la ciutat, a través d'iniciatives com la del Tub Verd de
Mataró o solucions d’autoconsum i/o gestió de la demanda que agrupin conjunts de
consumidors i productors.
TERCER-. L'autoconsum elèctric és un una modalitat de consum, reconeguda en el
article 9 de la Llei 24/2013 de 26 de desembre de 2013, i que aporta un gran nombre
de beneficis objectivament reconeguts a consumidors i al conjunt de la societat. En
aquest sentit, insta a les empreses que operen en el seu terme a complir amb la
legislació vigent afavorint aquesta pràctica i si excepcionalment n’albiren incerteses,
a declarar a aquest ajuntament en quin sentit, en quin context i amb quin fonament
estimen que no sigui possible aplicar-ho.
QUART-. Concretament, emplacem al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme, a
aprovar amb la màxima celeritat una regulació específica del major rang possible que
refongui en una única norma les condicions tècniques, administratives, econòmiques
i qualsevol altra aspecte regulatori referent a l'autoconsum elèctric, que faciliti de
manera objectiva el desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions, que sigui de
tramitació simple, de caire automàtic i econòmicament competitiu i que doni
compliment a la Directiva 2009/28/CE de foment de l'ús d'energia provenint de fonts
renovables i a la Directiva 2012/277UE relativa a l'eficiència energètica.
CINQUÈ-. Emplacem al Ministre d'Indústria, Energia i Turisme a permetre la
utilització d'elements d’acumulació que treballin en paral·lel amb la xarxa de
distribució, i que permetin augmentar l'autosuficiència energètica dels consumidors
que autogeneren la seva electricitat.
SISÈ-. Traslladem aquesta Declaració Institucional al Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i a la
Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.”
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2.2

Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular per a què l’Ajuntament de Mataró sol•liciti l’estudi d’un nou
tram ferroviari que connecti Mataró amb la Costa Brava.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de febrer de 2015, amb els vots favorables
dels grups municipals d’ICV-EUiA i CUP (3) i l’abstenció de l’alcalde i dels grups
municipals CIU, PSC, PPC i PxC (24).
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, llegeix la part dispositiva dels acords:
1.
DEMANAR al Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, l’estudi d’una nova línia ferroviària que connecti Mataró amb la Costa
Brava, amb un ramal ferroviari a Blanes, a la Línia R.1.BARCELONA- MATARÓBLANES/ MAÇANET, via Lloret de Mar - Tossa, fins a Sant Feliu de Guíxols, per
comunicar amb la futura Línia “Anell de les Gavarres” (que enllaçarà Girona amb la
Costa Brava), així com la continuïtat des de Palafrugell, via Torroella de Montgrí L’Escala - Sant Pere Pescador - Castelló d’Empúries - Roses, fins a Vilajuïga, per
enllaçar amb la Línia R11.BARCELONA- GIRONA- PORTBOU.
2.
COMUNICAR-HO al Consell Comarcal del Maresme, a la Cambra de Comerç
Indústria i Navegació de Barcelona, al Departament d’Empresa i Ocupació i al
Parlament de Catalunya.”

2.3

Declaració Institucional que presenten el Grup Municipal d’ Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Municipal Socialista, en
defensa dels afectats i afectades per hepatitis C i del seu dret a rebre
tractament en el sistema sanitari públic.
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de Portaveus de 2
de febrer de 2015.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- Solidaritzar-se amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i donar suport a
les mobilitzacions que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets, així com
reconèixer el paper de tot el personal sanitari, que amb una situació de manca de
recursos fa tot el possible per fer front aquesta difícil situació. En aquest sentit, exigir
i instar els governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya a:
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1) Declarar, des de les administracions estatal i catalana la situació dels pacients
afectats per Hepatitis C com a emergència sanitària i denunciar l'actuació de
l'empresa Gilead de anticompetitiva i monopolística.
2) Realitzar, mitjançant els òrgans competents, els tràmits necessaris, amb la major
rapidesa possible, sense negociació prèvia amb el titular de la patent, per a l'emissió
de llicència obligatòria de Sofosbuvir, autoritzant l'abastament del mercat intern
d'aquest producte mitjançant la fabricació de genèrics, fixant un preu que sigui
sostenible per a les arques públiques i que garanteixi el tractament per a tots els que
ho necessiten segons els criteris científics i dels professionals.
3) Retirar la decisió voluntària del Govern de l’Estat espanyol de renúncia a la
importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, a fi de
poder importar medicaments d'aquests en cas que la producció de genèrics sota
llicència obligatòria realitzada en el nostre territori no sigui suficient per cobrir les
necessitats de tractament.
4) Instar els organismes internacionals i als països membres de la UE a la
modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d'evitar els efectes
perniciosos de l'especulació financera.
5) Prohibir que es puguin establir patents privades sobre productes que siguin
desenvolupats en bona mesura gràcies a la tasca d'investigacions finançades per
institucions públiques, desenvolupades en instal·lacions o centres públics, amb el
concurs de professionals dels sistemes nacionals de salut o de seguretat social i
mitjançant assajos en els quals participin pacients que siguin captats en centres de
titularitat o finançament públiques.
6) Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre
altres, un control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea sobre
patents de fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a R+D a la
farmaindústria que garanteixi un retorn dels recursos públics en forma de preus
ajustats. Tanmateix, cal cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les
CCAA, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de
l’accés universal als nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de
condicions per a tot l’Estat. Cal també reclamar la participació de les autoritats
reguladores catalanes en les negociacions de la fixació del preu dels medicaments
que el Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la
participació real i efectiva de les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació
dels medicaments.
7) Actuar de forma activa davant les institucions europees per fixar una estratègia
d'acció comuna que permeti l'accés dels afectats als tractaments emergents, i en
especial el de l’Hepatitis-C.
8) Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis C
9) Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons de
Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per combatre
l’hepatitis C.
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SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a sumar-se a aquestes
exigències davant el govern central i a assumir la seva responsabilitat derivada de
les seves competències en la prestació de l'assistència sanitària, garantint
immediatament la provisió del tractament necessari a tots els afectats que ho
necessitin segons prescripció facultativa.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a implementar de forma immediata un
Pla Director sobre les hepatitis víriques, en el què han de participar-hi tots els agents
implicats en aquesta malaltia (responsables de Salut, institucions científiques,
investigadors i associacions d’afectats).
QUART.- Traslladar aquests acords al ministre de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de l’Estat espanyol, al conseller del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya, així com a les entitats, associacions i plataformes ciutadanes que
defensen el dret al tractament públic necessari de la hepatitis C, i específicament a la
Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme.”

DICTAMENS
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Servei de Gestió Econòmica

3 - MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGEIX LA
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA D'EQUIPAMENTS ON
S'ERIGEIX EL COMPLEX DEL TECNOCAMPUS I AUTORITZACIÓ PER
A LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS CONCESSIONALS QUE OSTENTA
LA FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA SOBRE LA MATEIXA A FAVOR
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ALIRA.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
“1r.- Per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de Mataró de data 3 de maig de 2007, es va acordar
atorgar provisionalment a favor de l’entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS
MATARO, abreujat PARC TCM”, amb NIF Q0801443C, una concessió demanial referida a una
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porció de 26.292 metres quadrats de la finca registral 7721, inscrita al Volum 3297, Llibre 128
de Mataró-3, Foli 93, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, d’acord amb el plec que
es va aprovar al mateix Ple.
Per Decret 7095/2007, de 28 d’agost, es va acordar l’aprovació definitiva del plec de
condicions i de l’atorgament de la concessió, un cop superat el tràmit d’informació pública.
2on.- Per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de Mataró de data 8 de maig de 2008 es va
modificar l’acord plenari de data 3 de maig de 2007, modificant l’import de les obres de
construcció, modificant l’objecte de la concessió –excloent el subsòl de la finca- i finalment
afegint la facultat a favor de l’EPE PARC TCM a transmetre a tercers drets concessionals.
Per Decret 5945/2008, de 9 de juliol, es va acordar l’aprovació definitiva del plec de
condicions i de l’atorgament de la concessió, amb les corresponents modificacions, un cop
superat el tràmit d’informació pública.
3er.- Per sol·licitud de data 17 d’abril de 2008, el president de l’EPE Parc TCM va demanar
autorització per transmetre directament a favor de la Fundació privada CETEMMSA
(participada, entre d’altres ens, pel propi Ajuntament de Mataró) una part de la concessió
sobre el domini públic que tenia atorgat sobre la parcel·la d’equipaments on es va erigir el
complex edificatori del TCM amb la finalitat d’ubicar-hi un parc tecnològic que aglutinés les
entitats d’àmbit local que perseguissin objectius anàlegs als del propi projecte TCM.
Per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de Mataró de data 8 de maig de 2008 es va autoritzar la
transmissió d’aquest dret concessional a favor de CETEMMSA.
4t.- Per sol·licitud de data 12 de gener de 2015, el Director general de la Fundció Privada
CETEMMSA ha exposat que aquesta entitat juntament amb d’altres entitats del mateix àmbit
van formalitzar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni que té per finalitat crear un nou
Centre tecnològic integrat, mitjançant la cessió total o parcial dels patrimonis de les
respectives entitats a favor de l’entitat Fundació Alira (o en el seu defecte, l’entitat resultant
d’aquesta operació).
Atès que aquest projecte d’integració comporta la cessió global d’actius i passius (o bé una
fusió per absorció) a favor de la Fundació Alira i atès que dins del patrimoni de la Fundació
Privada CETEMMSA hi consten els drets que ostenta sobre la concessió sobre domini públic
detallada als punts 1er i 2on, la Fundació Privada CETEMMSA acaba sol·licitant l’autorització
per procedir a la transmissió dels seus drets a favor de la Fundació Privada Alira (que podrà
veure alterada la seva denominació).
5è.- Consta incorporat a l’expedient informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació on
s’indica que per accedir a la petició cal modificar el Plec de condicions juridico-administratives,
econòmiques i d’explotació que han de regir la concessió demanial de l’ús privatiu de la finca
municipal de domini públic qualificada d’equipaments, situada a l’illa delimitada pel passeig de
la Marina, l’Avinguda del Maresme, l’Avinguda d’Ernest Lluc, i el carrer de Tordera, per a la
construcció del complex constructiu Tecnocampus i l’explotació del servei de gestió del Parc
Tecnocampus (i per tant també de l’acord plenari on va ser aprovat) i així poder procedir a la
transmissió directa dels drets concessionals que ostenta la Fundació Privada CETEMMSA a
favor de la Fundació Privada Alira.
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Resulten d’aplicació els articles 93.1, 97 i 98 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las AdministracionesPúblicas, el Decret 336/1988,. De 17 d’octubre, pel quial
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, entre d’altres.
En virtut de les competències delegades per resolució d’Alcaldia de 25 de gener de 2013,
PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar el plec de condicions que regeix la concessió demanial atorgada a
l’entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARÓ, abreujat PARC TCM, amb NIF
Q-0801443-C sobre una porció de 26.292 metres quadrats de la finca registral 7721, inscrita
al volum 3297, Llibre 128 de Mataró-3, Foli 93, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró,
en el següent sentit:
Redactat a eliminar:
4.1.6. Facultar a l’EPE Parc TCM a transmetre drets concessionals a terces, sobre els
departaments en què es divideixi horitzontalment el complex edificatori. Les transmissions
hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament de Mataró.
Les concessions de departaments que es formalitzin amb tercers no podran durar la
concessió temporal de la present concessió.
Els tercers s’hauran de sotmetre en tot cas al compliment dels requisits i obligacions
dimanants d’aquest plec, i quedaran subjectes als Estatuts i altres normes de règim interior
que l’EPE Parc TCM al títol de constitució de la comunitat.
Qualsevol transmissió de drets concessionals que calgui dur a terme s’instrumentarà sempre
amb respecte als principis de publicitat i concurrència.
La constitució d’hipoteca que afecti els drets sobre les obres, construccions i instal·lacions de
la concessió requerirà prèvia autorització municipal.”
Redactat a incorporar:
4.1.6. Facultar al concessionari a transmetre drets concessionals a terces, sobre els
departaments en què es divideixi horitzontalment el complex edificatori. Les transmissions
hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament de Mataró.
Les concessions de departaments que es formalitzin amb tercers no podran durar la
concessió temporal de la present concessió.
Els tercers s’hauran de sotmetre en tot cas al compliment dels requisits i obligacions
dimanants d’aquest plec, i quedaran subjectes als Estatuts i altres normes de règim interior
que l’EPE Parc TCM al títol de constitució de la comunitat.
Les transmissions de drets concessionals que es duguin a terme, s’instrumentaran de
conformitat amb els principis de publicitat i concurrència, excepte els supòsits en què sigui
procedent la transmissió directa, de conformitat amb els articles 93.1 en relació amb el 137.4,
97 i 98 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
La constitució d’hipoteca que afecti els drets sobre les obres, construccions i instal·lacions de
la concessió requerirà prèvia autorització municipal.
S’adjunta com a annex I Plec, amb les modificacions exposades.
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SEGON.- Sotmetre el plec de condicions juridicoadminsitratives, econòmiques i d’explotació
de la concessió demanial atorgada a favor del PARC TECNOCAMPUS DE MATARO, amb les
modificacions introduïdes al punt anterior, a informació pública per un termini de 30 dies, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin
formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin adients.
TERCER.- De no formular-se al·legacions i/o reclamacions durant el tràmit d’informació
pública, les modificacions exposades al punt primer es consideraran aprovades definitivament
i la concessió de domini públic s’entendrà atorgava definitivament amb les modificacions
introduïdes.
QUART.- Autoritzar la transmissió dels drets concessionals que ostenta la Fundació Privada
CETEMMSA -amb NIF G-61.768.230- a favor de la Fundació Privada Alira, amb NIF G66210345 i domicili al Parc empresarial Trade Center, Av. de les Corts Catalanes núms. 5-7,
Sant Cugat del Vallès (BCN), sobre la concessió demanial, atorgada a favor de l’EPE Parc
TCM, consistent en l’ús privatiu de la finca municipal de domini públic qualificada
d’equipaments, situada a l’illa delimitada pel passeig de la Marina, l’Avinguda del Maresme,
l’Avinguda d’Ernest Lluc, i el carrer de Tordera, per a la construcció del complex constructiu
Tecnocampus i l’explotació del servei de gestió del Parc Tecnocampus.
L’adquisició dels drets concessionals comporta la submissió íntegra de l’adquirent al plec de
condicions que regeixen la concessió de domini públic i a les obligacions que la legislació
vigent estableix a càrrec del titular d’una concessió de domini públic.
CINQUÈ.- Sotmetre l’efectivitat de l’autorització de transmissió dels drets concessionals entre
la Fundació Privada CETEMMSA i la Fundació Alira a la superació del tràmit d’informació
pública de les modificacions introduïdes al plec de condicions que regeixen la concessió de
domini públic i que habiliten aquesta transmissió directa.
SISÈ.- Sotmetre l’efectivitat de l’autorització de transmissió dels drets concessionals entre la
Fundació Privada CETEMMSA i la Fundació Privada Alira a la formalització de la operació
societària de fusió per absorció o de cessió global d’actius i passius o de la operació
societària anàloga corresponent per la què CETEMMSA passi a formar part de l’ens que hagi
de gestionar el nou Centre Integrat Tecnològic.
SETÈ.- Requerir a la Fundació Privada Alira i a la Fundació Privada CETEMMSA per a què en
el termini de 18 mesos aportin la documentació acreditativa de la fusió o en el seu defecte, de
la operació societària anàloga que s’hagi formalitzat per tal d’incorporar-la a l’expedient
administratiu de referència. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi materialitzat
la operació o bé sense que hagi acreditada davant del consistori, l’autorització s’entendrà
denegada.
VUITÈ.- Incorporar els moviments a l’Inventari Municipal de Béns.
NOVÈ.- Notificar aquests acords a la Fundació Privada CETEMMSA, a la Fundació Privada
Alira i a l’EPE Parc TCM. “
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Al senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, li
resulta sorprenent que els centres tecnològics d’aquest país a data d’avui encara no tinguin
una fusió que permeti la cooperació i l’intercanvi de coneixement, així com l’optimització dels
recursos que es destinen a la investigació.
Celebro que es faci aquest pas, que ha de servir perquè a partir d’ara aquesta Fundació pugui
assumir projectes més ambiciosos, més potents i amb més recursos. Tot i així, cal tenir en
compte el següent: si per un costat hi guanyem com a ciutat i com a país, per a la CUP és
molt important mantenir aquesta estructura descentralitzada.
Per què han de servir aquests centres tecnològics? Per només abastir les grans empreses a
nivell de país o han de ser útils també a les empreses que tenim a nivell del nostre territori?
Per a nosaltres, l’important és la segona opció. Per això, amb bon criteri, s’han posat algunes
clàusules com, per exemple, que no es puguin vendre aquestes propietats a nivell territorial.
Dit això, com que l’Ajuntament de Mataró és part de la Fundació Cetemmsa també haurem de
vetllar perquè aquesta gestió futura, col·legiada, garanteixi que Mataró, amb igualtat de
condicions, disposi de les mateixes inversions, oportunitats..., i que tingui accés als mateixos
projectes que la resta del territori. No volem que el nostre territori quedi en situació
d’inferioritat. Per tot plegat, hi votaré a favor.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

4 - CONCESSIÓ

DE

DOMINI

PÚBLIC

SOBRE

LA

FINCA

D'EQUIPAMENTS DE LA UA-53- EL VERDET, SITUADA ENTRE ELS
CARRERS ALARCÓN I FORTUNY, A FAVOR DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE PER A LA CONSTRUCCIÓ
I EXPLOTACIÓ D'UN CENTRE RESIDENCIAL DE PERSONES AMB
GRANS DISCAPACITATS FÍSIQUES, PRÈVIA EXTINCIÓ DEL DRET DE
SUPERFÍCIE QUE HI HA CONSTITUÏT SOBRE LA FINCA A FAVOR DE
PUMSA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MPPGO REFERENT AL
CANVI DE QUALIFICACIÓ DE LA FINCA.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró és propietari del solar d’equipaments situat a la cantonada del
carrers Alarcón i Pintor Fortuny.
Aquesta finca municipal té qualificació de bé de domini públic, afecte al servei públic.
Consta inventariada a l’Inventari Municipal de Béns d’aquesta corporació, a l’epígraf 12A, a la
fitxa 620-T-1.
Per acord de l’Excm. Ajuntament Ple de data 3 de maig de 2007, es va constituir un dret de
superfície a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (en endavant PUMSA) sobre
aquesta finca, amb la finalitat de construcció un edifici d’habitatges de protecció oficial, per a
joves. Aquest dret de superfície es va constituir per un termini de 99 anys a partir de la data
d’atorgament de l’escriptura pública corresponent.
S’establia dins del règim jurídic que regia el dret de superfície, una obligació consistent en la
posada en funcionament de l’edifici en un termini màxim de 5 anys a comptar de la data de
l’atorgament de l’escriptura pública de constitució del dret ( és a dir a partir del 21 de
novembre de 2007). S’establia, a més, que per acreditar la condició resolutòria esmentada era
suficient l’aixecament d’una acta notarial de presència per la qual es consigni la concurrència
d’aquest supòsit.
A dia d’avui, havent transcorregut el termini concedit a l’efecte, PUMSA no ha donat
compliment a la finalitat per la què li va ser cedit aquest dret de superfície (construcció d’un
edifici d’habitatges de protecció oficial per a joves). Per tant, procedeix resoldre el dret de
superfície atorgat.
Consta informe de la Secció d’Habitatge informant sobre aquest assumpte.
Paral·lelament, en dates 15 de gener i 28 de gener de 2015, la Fundació Privada “Llars de
l’amistat Cheshire” ha presentat dues sol·licituds al Registre General de Documents d’aquesta
corporació en les què exposa, en qualitat d’entitat gestora de la “Llar Pla d’en boet”, de
titularitat del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, que els
actuals espais de la llar (situats als locals de planta baixa dels números 9 i 19 del c/ Sant
Valentí) presenten greus mancances i deficiències estructurals i per aquest motiu sol·liciten un
trasllat de les dependències actuals a algun emplaçament municipal i efectuen un oferiment
consistent en sufragar la construcció d’un nou centre residencial de persones amb grans
discapacitats físiques.
A conseqüència de les converses mantingudes amb els diversos agents municipals, s’ha
estimat, en principi, atendre la petició i tramitar l’expedient corresponent. L’emplaçament que
s’ha estimat idoni per construir aquest nou centre residencial i traslladar l’actual és la finca o
solar situat entre els carrers Alarcón i Pintor Fortuny (sobre la què hi ha constituït el dret de
superfície a favor de PUMSA).
Consta informe de la Cap de Benestar Social sobre la conveniència de l’atorgament d’una
concessió de domini públic al seu favor per tal de materialitzar el projecte.
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En aquest sentit, des del punt de vista urbanístic, s’han iniciat els tràmits per dur a terme la
modificació puntual del PGO per procedir al canvi d’ús de la finca, passant de sistema
d’habitatge dotacional públic (DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas).
Un cop s’aprovi definitivament la MPPGO de la finca, l’ús serà compatible amb l’assistencial.
Amb l’aprovació d’aquest instrument urbanístic l’ús de la finca serà l’idoni per acollir el
projecte de construcció i explotació de l’equipament.
Atenent el fet que hi ha interès municipal en posar a disposició d’aquesta entitat el solar de
referència per a què construeixi i exploti un centre residencial per a persones amb
discapacitat, i que aquest solar és bé de domini públic afecte al servei públic amb la
qualificació urbanística d’equipament, la figura jurídica adient per instrumentar aquesta
operació seria la concessió de domini públic.
No obstant, amb caràcter previ a l’atorgament de la concessió de domini públic, és
imprescindible extingir el dret de superfície atorgat a favor de PUMSA ja que mentre la
societat titularitzi aquest dret, continua tenint les facultats que la normativa vigent atorga al
superficiari i, en conseqüència, l’Ajuntament de Mataró no té facultat de disposició sobre la
finca.
Consta a l’expedient memòria justificativa, plec de condicions i plànols.
El propi projecte constructiu i el pressupost de les obres que s’hagin de dur a terme
s’incorporaran a l’expedient un cop sigui redactat, de conformitat amb el contingut de la
MPGGO que s’està tramitant sobre la finca.
Pel què fa a l’extinció del dret de superfície és d’aplicació l’article 171.5 del Decret Legislatiu
1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació als articles 564.3 a) i
concordants de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya
Pel què fa a la concessió de domini públic, caldrà seguir els tràmits que preveu la normativa
patrimonial i que segons l’informe jurídic que obra a l’expedient, es concreta en els articles 93
i concordants de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas i els articles 61 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels ens Locals de Catalunya.
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de gener de 2013,
PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar extingit el dret de superfície constituït a favor de PUMSA sobre la finca
resultant de cessió per equipaments, clau E, del projecte de reparcel·lació de la UA-53 El
Verdet , formalitzat per escriptura pública atorgada davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr.
Pablo Martínez Olivera en data 21 de novembre de 2007, sota el número 2.361 del seu
protocol, per incompliment de la condició relativa al termini, que es transcriu a continuació:
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“L’edificació i posada en funcionament de l’edifici s’haurà de realitzar en el termini màxim de
cinc anys a comptar de la data de l’atorgament de l’escriptura pública de constitució del dret
de superfície, constituint-ne causa resolutòria del mateix l’incompliment d’aquesta condició
(...)”.
Aquesta extinció s’instrumentarà o bé mitjançant l’aixecament d’una acta notarial de presència
o bé mitjançant la subscripció d’un document convingut amb el superficiari.
SEGON.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat competent que, un cop realitzats els
tràmits corresponents, procedeixi a inscriure la cancel·lació del dret de superfície sobre la
finca constituït a favor de PUMSA segons escriptura de data 21 de novembre de 2007,
atorgada davant l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Pablo Martínez Olivera, sota el número 2.361
del seu protocol.
TERCER.- Iniciar procediment administratiu per atorgar a l’entitat Llars de l’Amistat Cheshire”
amb NIG G-08593188 i domicili a efectes de notificacions a Barcelona, carrer Benedetti núms.
60-62 (08017) una concessió de domini públic sobre la següent finca:
“URBANA: Finca resultant de cessió per equipaments, clau E, sistema d’equipaments, amb
una superfície de cinc-cents setanta-tres metres quadrats, de forma aproximadament
rectangular, de cessió obligatòria i gratuïta destinat a equipament del Projecte de
Reparcel·lació de la UA-53. Situada a l’extrem nord-oest de l’illa formada pels carrers
Fortuny, al Sud, en part amb la resta d ela finca inicial i en part amb la part posterior de les
finques núm. 33 i parcialment amb la número 235 del carrer Prat de la Riba; a l’Est, amb la
finca resultant del mateix projecte de reparcel·lació, i a l’Oest amb el carrer Alarcón.
Càrregues: Lliure
Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al Tom 3703, Llibre
408 de Mataró, Foli 99, finca 16.184. ”
Referència Cadastral: 4295105DF5949N0001SF.”
S’adjunta, com a document annex núm. 1, plànol identificatiu de la finca objecte de concessió.
QUART.- Atorgar provisionalment la concessió i aprovar provisionalment el plec de condicions
jurídicoadministratives, tècniques i d’explotació que han de regir la referida concessió, que
s’adjunta com a document annex núm. 2.
CINQUÈ.- Sotmetre el plec de condicions jurídicoadministratives, tècniques i d’explotació que
han de regir la referida concessió a informació pública per un termini de 30 dies , al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Mataró i al Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin
formular les al·legacions i reclamacions que s’estimin adients.
SISÈ.- Autoritzar l’Il·lm. Sr. Alcalde i al Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per
a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els documents necessaris per al
perfeccionament i execució dels presents acords.
SETÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat de Mataró competent, la inscripció registral
de la concessió demanial , un cop hagi estat aprovada definitivament la present concessió i
consti instrumentada al corresponent contracte.
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VUITÈ.- L’aprovació definitiva de l’atorgament de la concessió de domini públic i del plec de
condicions que han de regir-la queda condicionada a la publicació de l’aprovació definitiva de
la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació referent al canvi de qualificació del
sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas) al c/ Alarcón
cantonada amb c/ Fortuny, que ha d’habilitar la utilització de la finca com a centre residencial
per al col·lectiu de discapacitats i a la recuperació de la possessió de la finca, prèvia extinció
del dret de superfície constituït sobre la mateixa a favor de PUMSA.
NOVÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat Llars de l’Amistat Cheshire, a PUMSA, al servei
d’Urbanisme i al Servei de Benestar Social. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que aquest és un servei imprescindible i necessari. Malauradament, ofereix poques
places perquè a nivell territorial l’oferta és molt limitada i les persones que necessiten utilitzarlo no troben fàcilment, a qualsevol lloc, equipaments que puguin servir les seves necessitats.
Per tant, estem completament d’acord en què es trobi un espai alternatiu per desenvolupar
aquest servei i hi votarem a favor.
Ara bé, hi ha coses que caldria aclarir. En primer lloc, no queda clar què passarà amb els
locals que són propietat de la Generalitat del carrer Sant Valentí. Nosaltres entenem que la
Generalitat, en la negociació, hauria de posar a disposició de l’Ajuntament aquests locals.
M’agradaria pensar que això s’ha tingut en compte i que aquest equipament del c/Sant
Valentí, malgrat no ser apte per al servei que estava oferint la Fundació Cheshire, sí que pot
ser apte per a altres usos. En segon lloc, cedim un terreny que és propietat de l’Ajuntament,
que inicialment estava destinat a pisos socials per a gent jove. Què ha passat? Que no s’ha
complert allò que fa anys s’havia dit, però la demanda existeix. D’una o altra manera, han
fallat les polítiques d’habitatge d’aquest Ajuntament. Com que la demanda no ha disminuït,
ens hauríem de replantejar aquestes polítiques. Està clar que la gent jove no té diners per
comprar pisos ni té accés al crèdit, i, per tant, és un bon moment per replantejar-nos fórmules
de propietat de l’habitatge i quines són les millors alternatives per facilitar l’accés a aquest
habitatge. Amb imaginació podríem trobar solucions.
També ens sorgeixen preguntes:
De tots aquests habitatges de protecció oficial que no es podran fer en aquest espai, hi ha
llocs alternatius on puguem situar-los en un futur?
Són temes que no tenim clar, tot i que votarem a favor perquè aquest servei s’ha de mantenir i
millorar, sobretot pel que fa a la qualitat.
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el seu grup entén la necessitat i que aquesta
entitat que està fent el servei, per encàrrec de la Generalitat i del Servei Català de Salut, de
donar espai físic a aquestes persones està en una situació precària i necessita millorar. En
aquest sentit, tot i que hi podien haver altres espais de la ciutat, acceptem la proposta. És un
bon servei que la ciutat té i que podrà ampliar-se quant al nombre de places, entre residents i
transitoris.
No obstant això, aquesta decisió té danys col·laterals. Entenem que el compromís del govern
acceptant aquest espai i canviant la qualificació d’aquest sòl d’habitatge dotacional representa
una pèrdua. L’espai que la ciutat tenia reservat per poder construir-hi habitatge dotacional per
a joves ara queda reduït i és per això que demanem al govern que es pugui tenir en compte
que la pèrdua de 24 habitatges (el 25% de pèrdua) es pugui compensar buscant un nou lloc
adient on traslladar aquests pisos. No s’hi val l’excusa que ara els joves no tenen prou
recursos ni feina per dir que no és necessari.
D’altra banda, hi ha el tema dels locals actuals del c/Sant Valentí. Una cessió a cinquanta
anys estaria molt bé que comportés una cessió recíproca. És a dir, que l’Ajuntament pogués
utilitzar aquests espais, i, per tant, demanem al govern que ens manifesti el seu compromís
de cercar una cessió mútua que es conformi a través d’algun document que consti.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, tal com va manifestar a la
comissió informativa, en què va demanar a la regidora fins i tot un aclariment relatiu a la
possibilitat que això no fos una porta oberta per eliminar la qualificació urbanística de sistema
d’habitatge dotacional, i en la qual la regidora li va contestar que això no seria així, entén la
urgència de trobar una solució concreta a la situació de la residència.
Ara bé, és necessari que en aquesta ciutat disposem de sòl per a la construcció d’equipament
social de diverses tipologies i amb diversos tipus de protecció. Aquest era un espai destinat
per a joves, però també s’hagués pogut optar per dur a terme una experiència similar a la de
l’espai de l’alzheimer, on hi ha equipament a la planta baixa i, a dalt, pisos dotacionals que
tenen a veure amb l’activitat que es desenvolupa a baix. Hagués pogut ser una bona fórmula.
Nosaltres hi votarem favorablement, però he volgut deixar-los aquesta reflexió.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, passa a fer un parell d’aclariments:
En primer lloc, aquest espai, al nostre Pla General, era un espai de sistema d’equipament
assistencial. Per tant, el que fem és tornar a allò que estava marcat pel nostre Pla General.
En segon lloc, el que aquí s’ha produït és la necessitat, per un costat, i la possibilitat que hi ha
la Fundació Cheshire, que fa una inversió de pràcticament 2,5 milions d’euros a la nostra
ciutat. Amb aquestes circumstàncies i tenint en compte que tenim altres espais on situar-hi, si
poguéssim, habitatge dotacional —en concret, al carrer Figuera Major i al Joan Maragall, en
un total d’uns 130 possibles pisos dotacionals—, s’havia d’aprofitar l’oportunitat i donar sortida
a aquesta necessitat. D’altra banda, estem negociant amb la Generalitat i molt probablement
podrem aconseguir aquestes peticions que vostès ens fan i que nosaltres també considerem
necessàries. Hi estem treballant.

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que va formar part de la negociació inicial i a
proposta de la mateixa Generalitat el fet de retornar aquests espais a la ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (25).

- AUTORITZAR A L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ A

SOL•LICITAR L’APLAÇAMENT SOBRE DIFERENTS QUOTES AMB
VENCIMENT ELS ANYS 2015 I 2016 DELS CRÈDITS ATORGATS PEL
MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT I AUTORITZAR LA
CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT D’IMPORT MÀXIM
2.500.000,00 € PEL SEU REFINANÇAMENT .
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
“Antecedents
Mitjançant sol·licitud de data 22 de gener de 2015, l’EPE Parc Tecnocampus Mataró, demana
a l’Ajuntament Mataró, l’autorització per a sol·licitar l’aplaçament sobre diferents quotes amb
venciment els anys 2015 i 2016 dels crèdits atorgats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i
autoritzar la concertació d’una operació de crèdit d’import màxim 2.500.000,00 € pel seu
refinançament .
En aquesta sol·licitud s’informa del següent:
1. A data 31 de desembre de 2014 l’Estat ha publicat l’ordre ECC/2504/2014, de 30 de
desembre, reguladora del procediment de sol·licitud de moratòria de les quotes
d’amortització amb venciment 2014, 2015 i 2016. L’import total de les quotes sobre les
que l’EPE Parc Tecnocampus podria sol·licitar moratòria segons informe seu és
d’import 3.940.322€ (anualitats 2015 i 2016).
2. L’EPE sol·licita l’autorització de la moratòria per un import màxim de 2,5 milions
d’euros sense condicionar-la a anualitats de concessió concretes.
3. L’EPE Parc Tecnocampus justifica la necessitat de demanar aquesta moratòria amb la
necessitat de tresoreria que tindrà en el propers exercicis com a conseqüència del
retorn de la seva càrrega financera.
4. Les condicions financeres del nou préstec serien les següents:
Import màxim
Entitat financera
Venciment

Termini

Interès
Garantia

2.500.000,00 €
Ministeri de Ciència i Tecnologia
De concedir-se la moratòria, les quotes
d’amortització dels crèdits es constituiran en un
nou préstec, amb venciment a data 1 de gener
de 2014.
El període d’amortització d’aquest nou préstec,
inclòs el període inicial de carència de 3 anys ,
serà equivalent al resta de la vida útil del
préstec original més dos anys
Euríbor a dotze mesos publicat pel Banc
d’Espanya el 02/01/2014 (0,555%) + 25 punts
bàsics: 0,805% anual
Declaració d’assumpció de deute per par de
l’Ajuntament i presentació d’una garantia per
part de l’EPE Parc Tecnocampus, d’acord amb
les modalitats contemplades en la Caixa
General de Dipòsits

La Ordre ECC/2504/2014, de 30 de desembre, que regula les condicions, quanties, modalitats
de les garanties i el procediment per la concessió de la moratòria de les quotes d’amortització
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de préstecs concedits a entitats locals promotores de parcs científics i tecnològics, estableix
en el seu apartat 11, f) de presentació de sol·licituds, que en el cas de les entitats del sector
públic, aquestes hauran de presentar autorització per la moratòria de l’Administració territorial
de la qual depenguin. També estableix que la sol·licitud de moratòria es pot presentar fins el
proper dia 16 de febrer de 2015.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
PROPOSO al Ple l’adopció de la següent acord:
PRIMER.- Autoritzar a l’Ens Públic Empresarial Parc Tecnocampus Mataró a sol·licitar
l’aplaçament de diferents quotes d’amortització dels crèdits atorgats pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat, amb venciment els anys 2015 i 2016 i autoritzar la concertació d’una operació
de crèdit d’import màxim 2.500.000,00 € pel seu refinançament, amb les següents condicions
financeres:
Import màxim
Entitat financera
Venciment

Termini

Interès
Garantia

2.500.000,00 €
Ministeri de Ciència i Tecnologia
De concedir-se la moratòria, les quotes
d’amortització dels crèdits es constituriran en
un nou préstec, amb venciment a data 1 de
gener de 2014.
El període d’amortització d’aquest nou préstec,
inclòs el període inicial de carència de 3 anys ,
serà equivalent al resta de la vida útil del
préstec original més dos anys
Euríbor a dotze mesos publicat pel Banc
d’Espanya el 02/01/2014 (0,555%) + 25 punts
bàsics: 0,805% anual
Declaració d’assumpció de deute per par de
l’Ajuntament i presentació d’una garantia per
part de l’EPE Parc Tecnocampus, d’acord amb
les modalitats contemplades en la Caixa
General de Dipòsits

SEGON.- Autoritzar a l’Ens Públic Empresarial Parc Tecnocampus Mataró a contractar una
garantia a presentar davant el Ministeri d’Economia i competitivitat, en alguna de les
modalitats contemplades en la Caixa General de Dipòsits, per una quantia màxima d’import
2.500.000,00 euros.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
recorda que hi va haver una època en què es va posar de moda fer parcs tecnològics, i això
va sorgir del que es coneix com “parquetazo”, uns préstecs que van impulsar molts parcs
d’arreu de l’Estat, alguns d’ells ja en fallida perquè al darrere no hi havia un treball seriós per
estudiar realment quines eren les inversions necessàries i aquelles que responien a una
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realitat. Avui, el que fem és el que venim fent els últims mesos: tirar endavant i ja ens ho
trobarem més endavant. El que passa és que, com sempre, paguem un preu. Per un costat,
hem de demanar un nou préstec, que pot ser amb un interès baix, i, per l’altre, l’Estat també
s’ha encarregat d’exigir uns avals que també ens costaran a l’Ajuntament. Nosaltres això no
ho acabem d’entendre. Per tot plegat, ens hi abstindrem.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent als
membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.
Abstencions:

2,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

6 - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2015
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :

“Relació de fets
Per Decret 9157/2014, de 29 de desembre es va aprovar la pròrroga del pressupost de
l’exercici 2014 a l’exercici 2015. En la pròrroga es van aprovar els ajustaments corresponents
per dotar els capítols III i IX amb el crèdit necessari per fer front a la càrrega financera de
l’exercici 2015. En l’expedient de pròrroga consta el detall dels interessos i amortitzacions de
préstecs que constitueixen el crèdit dels capítols III i IX del pressupost prorrogat, entre els que
trobem els préstecs concertats pel mecanisme de pagament a proveïdors. La càrrega prevista
d’aquests préstecs és d’1.239.100,00€. Aquest import, en virtut del que estableix la disposició
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addicional setena del RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic; no és
necessari per al destí inicialment previst i per tant, es pot transferir a altres partides, d’acord
amb les sol·licituds que consten em aquest expedient i que es detallen més endavant.
S’han produït fets i necessitats, segons informes presentats pels serveis gestors, que
impliquen la necessitat de dotar de nou crèdit pressupostari determinades partides segons les
necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen
reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases
d'execució del pressupost; així com d’una previsió de subvencions i ajuts per part de la
Diputació per un import aproximat de 700.000,00€; i per últim, d’una operació de préstec per
finançar el pagament durant l’exercici 2015 del deute amb FCC, provinent de la construcció de
l’edifici del Rengle per part de PUMSA.
Per últim, també s’ha proposat una modificació de les bases d’execució del pressupost.
Concretament, la incorporació d’una nova subvenció nominativa dinerària i la incorporació
d’una subvenció nominativa no dinerària.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.
5.

Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Articles 34 a 38 del RD 500/1990
Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal.
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local.
6. Article 73 del ROM.

En virtut de tot això, el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:
1. Modificació pressupostària per suplement de crèdit, per import de 469.478,63€ i crèdit
extraordinari, per import de 4.858.770,42€. Aquestes modificacions van finançades
amb baixes per anul·lació, per import d’1.419.049,83€ i nous ingressos, per un import
de 3.909.199,22€. El detall de la modificació és el següent:
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2. Aprovar una modificació de les subvencions nominatives que consten en l’article 25.13
de les bases d’execució del pressupost prorrogat:
Incorporar la subvenció nominativa dinerària que tot seguit es detalla:
610000 33615A 78900 CONVENI RESTAURACIÓ CAPELLA DELS DOLORS

177.690,00

Bisbat de Barcelona

177.690,00

(Aquesta subvenció queda condicionada a l’ajut que ha de concedir la Diputació de Barcelona)

Incorporar la subvenció nominativa no dinerària que tot seguit es detalla:

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que s’estan produint moltes transformacions a corre-cuita. Crec que el govern no té
valor de presentar un pressupost com toca, un pressupost municipal per al 2015, on d’una
manera transversal puguem analitzar quines són les necessitats i les prioritats de la ciutat i, a
partir d’aquí, amb un procés transparent, participat, puguem presentar esmenes i al·legacions
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i puguem acabar definint com ens gastem els diners aquest any. Vostès no ho han fet:
prorroguem pressupost de l’any passat i, ara, ens apliquen modificacions puntuals a correcuita. Aquesta proposta la tenim des de la setmana passada i no tenim cap informe al darrere,
i hi ha modificacions importants, perquè estem parlant de més de cinc milions d’euros que
modifiquen el pressupost original. A tres mesos d’unes eleccions municipals, s’entenen més
les coses. A mi em sembla que això no és de rebut i la gent s’adona d’aquestes situacions.
Tenim més diners aquest any i ens gastem cinc milions més? Fictíciament, perquè som igual
de pobres. Com a Ajuntament no tenim més capacitat. Dic fictíciament, perquè allò que ara no
paguem ho haurem de pagar més endavant. No havíem quedat que la urgència i les
necessitats eren per fer front a la situació social? D’aquests cinc milions pràcticament no hi ha
resposta a la urgència social. Crec que no és legítim que els pressupostos els modifiquem i
els apliquem d’aquesta manera. Entenc que vostès tenen minoria i no s’han vist capaços,
però aquesta manera de fer política no és la correcta.
Dit això, que la pista Eusebi Millan, que la pista poliesportiva Josep Mora o la de Cirera
necessiten el seu cobriment? Sense cap mena de dubte. Són reclamacions, algunes d’elles,
que fa anys que s’havien fet i se’ls havia dit que la pista es cobriria. Estem parlant
d’equipaments esportius que mouen centenars de persones. I en el cas de l’hoquei o la pista
amb dos clubs, d’hoquei i patinatge, amb un club esportiu que ha estat a la màxima categoria
estatal a l’hoquei lliga. Aquests equipaments fan el que han de fer, que és reclamar, però no
és de rebut que en una setmana comencem a repartir diners perquè al maig hi ha eleccions.
Nosaltres defensem ara i en un pressupost que aquests equipaments esportius necessiten
aquestes inversions, però mentre diem això també estem defensant que potser els recursos
d’un altre costat s’haurien de minvar o potser direm que haurem d’augmentar ingressos que
vinguin d’un altre costat o que hi ha tot un seguit de deute il·legal que no s’ha de pagar. Però
això avui no ho podem fer perquè ens posen entre l’espasa i la paret: o ho acceptes o calles. I
això no es fa així.
D’aquests 5.300.000 euros la part més important, que avui es porta a votació, serà per pagar
una factura de l’edifici del Rengle. Vostès saben molt bé que la CUP ha denunciat
permanentment aquesta inversió, una inversió que hem denunciat amb irregularitats, una
inversió sense visió de futur i que ha sigut un desastre per a la ciutat, perquè ens suposa
pagar molts diners que no ens retornaran de manera qualitativa a la ciutat. I ens ho porten a
votació juntament amb altres propostes vinculades a necessitats reals a nivell d’equipaments
esportius. D’aquests 5.328.000 euros, 3.247.000 euros aniran per pagar factura del Rengle, a
Fomento de Construcciones y Contratas, una empresa que per cert ens ha estat extorsionant
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a través de la recollida de brossa. D’aquests 5 milions, 1.200.000 euros aniran a equipaments
esportius i la resta són petites reformes arquitectòniques que no passen de 200.000 euros.
Desitjo que aquests equipaments tinguin el cobriment que necessiten, però la CUP hem
demostrat al llarg de la nostra història que som coherents. Avui no puc votar a favor d’aquesta
proposta, perquè ens estaríem contradient amb el discurs que hem fet sempre en aquest
consistori. Estaríem dient que no som valents de dir les coses pel seu nom en el moment que
toca. Avui els dic que l’ideal seria que vostès presentessin pressupost i nosaltres seríem els
primers a defensar aquestes inversions. D’aquesta manera no es pot fer política.
D’altra banda, a les entitats que d’una manera legítima han estat vetllant perquè això tiri
endavant els diem que els fem costat, però no a qualsevol preu.
Per tot plegat, no acceptarem aquesta situació límit a la qual ens aboquen, però tampoc no
impedirem que aquests equipaments acabin tenint les inversions que necessiten. Ens hi
abstindrem.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no es sorprèn pel fet que el govern no respecti les
formes, sobretot en determinades qüestions.
En aquest punt, vostès han tirat pel dret i s’han saltat el diàleg, la transparència i la
negociació. S’han mantingut en la línia que han dut fins ara.
En el fons de la proposta nosaltres també discrepem d’una manera ferma, perquè hi ha un
desequilibri important entre les aportacions que es faran a les entitats esportives
—evidentment, nosaltres també reconeixem que tenen tot el dret a reclamar aquestes
inversions, ja que fa molt de temps que algunes d’elles ho demanen, i perquè promouen la
pràctica esportiva i tenen una funció social important, de cohesió social, convivència, esperit
competitiu, etc.— i altres aportacions que considerem més necessàries.
Ho ha dit el Sr. Safont-Tria, ens posen entre l’espasa i la paret davant de tercers que estan
reclamant de manera justa i necessària. Aquest desequilibri és tan evident que no es pot
acceptar. Mentre que aquests tres equipaments esportius rebran 1.200.000 euros, només es
dedicaran 145.000 euros a Benestar Social. Hem vist la petició que ha fet el Departament de
Benestar Social i ens imaginem que han tirat pel capbaix i segurament necessitarien molt
més. És probable, a més, que en el transcurs dels propers mesos aquest import es vegi
incrementat, si no és que ens demostra la senyora regidora que té una informació privilegiada
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i que ha fet uns càlculs que li permeten albirar un futur molt millor que el que tenim ara i que la
situació de crisi no s’agreujarà. Volem saber com ha arribat a la conclusió que només
necessita 145.000 euros, quan nosaltres també tenim informació fiable que temes com els
desnonaments, ja sigui per causes hipotecàries o de manca de pagament del lloguer, han
crescut el darrer trimestre i encara es preveu que augmentin. Nosaltres pensem que aquest
desequilibri no és acceptable i, per tant, el Departament de Benestar Social i les ajudes a la
gent que està patint haurien de ser molt més elevades. Estem en una situació d’emergència
social important i ens hem declarat ciutat activa contra els desnonaments, per tant, tot i que
tenim un bon programa d’ajuts socials, segurament no són suficients.
Tornant a les formes, hi ha un tema que no sé si els ha passat per alt, però ens ha deixat
sorpresos. Vostès no han parlat amb ningú, ni han negociat amb ningú, però, a més, s’han
saltat el ROM que vostès van aprovar. I fins i tot abans de seguir m’agradaria que el senyor
Secretari ens expliqués què passa amb l’article 73 i, després de llegir-lo, que en faci una
valoració jurídica, perquè potser estem prevaricant. Ho hem de tenir molt clar a l’hora de votar.
L’article 73 dels drets i deures dels regidors municipals diu:
“Són drets dels regidors i regidores municipals tots els que expressament es
reconeixen en la legislació del règim local i especialment els següents: [...]
10. Ser informats dels avantprojectes d’Ordenances, Reglaments i Pressupostos, així
com de les seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovat pel govern
municipal, serà lliurat als grups municipals pel seu examen en un termini mínim de 15
dies. Durant aquest període els Regidors i Regidores podran presentar les esmenes
que considerin oportunes, les quals seran tractades en una sessió especial de la
Comissió Informativa corresponent que tindrà lloc per tal de dictaminar el projecte que
hagi de ser objecte de l’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.”
Llegint això, sembla obvi que no s’han respectat els terminis, no s’han tingut en compte els
altres regidors i, per tant, presumptament aquest punt no s’hauria de tractar avui en aquest
ple. No obstant això, el senyor Secretari dirà.

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, recorda
que el seu grup ja no va donar suport a la pròrroga del pressupost de fa unes setmanes. I
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aquesta modificació del pressupost que se’ns presenta ara no la compartim, ja que en ella
consta el pagament de l’edifici del Rengle a Fomento, quelcom molt criticat pel nostre grup
municipal. No obstant això, estem a favor d’augmentar la partida de les eficiències en alguns
equipaments municipals, així com augmentar les partides en matèria d’educació.
Seguirem en la nostra línia i per això no donarem suport a la modificació. Si hi donéssim
suport, seria com votar a favor d’una pressupost que al seu dia ja vam votar contràriament
perquè s’allunya de la nostra manera d’entendre les prioritats de la nostra ciutat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
considera que s’han dit coses molt encertades. S’ha parlat d’un defecte de forma important,
però a mi em desagradaria profundament que al final això tapés el que és una resposta,
concretament en aquest punt, a una demanda d’aquest ple, que va ser que d’alguna manera
els interessos dels dos plans de pagament a proveïdors fossin més justos per als
ajuntaments. I el que estem fent aquí és donar compliment a això.
Durant un temps es va encunyar una expressió referint-se al Consell de Ministres dels
divendres com “el divendres de dolors” i, davant d’aquests tres punts seguits, això és el que
em ve al cap. Ningú no ens va obligar a fer un TecnoCampus ni a demanar aquest crèdit.
Suposo que tothom va córrer a fer-se la foto quan la ministra Garmendia va venir a inaugurarlo. Jo ara no entenc massa bé, quan ens donen un avantatge o una ajuda important, a què ve
aquesta reacció, quan ni tan sols li correspon al govern actual, perquè això ve d’abans. Per
tant, a la mateixa vegada demanar una cosa i criticar-la em sembla d’una certa indigència
política i intel·lectual. Ara tenim la possibilitat d’allargar un pagament i ampliar un pressupost
amb diners que no vénen de cap altra administració. I torno a repetir que és una demanda
d’aquest ple que els interessos dels dos plans de pagament a proveïdors fossin més justos,
tan justos que són a zero interès.
Dit això, el que han dit el Sr. Safont-Tria i el Sr. Martínez ho compartim plenament. Tampoc
ningú ens va obligar a fer un TCM ni a fer l’edifici del Rengle, però és veritat que si s’ha fet,
s’ha de pagar. El que no podem és dir que no paguem l’edifici del Rengle, però, en canvi,
nosaltres mateixos com a Ajuntament, o PUMSA, vengui l’edifici del Rengle i ens quedem els
diners dels compradors o ens beneficiem de l’activitat econòmica que s’hi generi.
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Respecte al tema de les formes, el Sr. Martínez ha formulat una pregunta pertinent i que algú
ens haurà d’aclarir. En tot cas, la votació que aquest grup farà, i entenc que és la mateixa que
farà la resta de grups, quedarà condicionada pel que finalment es digui. Esperem la resposta.
Pel que fa a les inversions que vostès ens proposen, estem d’acord en què poden ser
necessàries, però per què no altres? Per què l’Escola de Futbol del Cirera no té dret a tenir
uns vestidors nous? Jo no estic en contra que es faci el cobriment de les tres pistes i em
sembla molt bé fer-ho, però per què no unes altres? O per què no haver-ne pogut parlar?
Sr. Alcalde, vostè, en alguns moments d’aquest mandat va parlar de la política amb
majúscules, però durant aquests dies i amb aquest tema, s’ha estat fent polític subterrània.
Algú s’ha estat dedicant a intoxicar i a fer arribar informacions a alguns clubs de la ciutat,
enganyant directament. S’ha fet servir una mala praxi política i algú ens ha arribat a dir que
aquests diners venien de la Diputació, tots els diners. Per tant, hi votarem favorablement? Sí.
Si un és valent, o hi vota que sí o hi vota que no, però volíem deixar palès que estem en
contra d’aquesta política que el govern ha estat duent a terme.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, creu que la pregunta
que ha formulat el Sr. Martínez realment posa en dubte el que estem fent en aquest moment.
El grup municipal socialista està disposat a donar suport a aquesta proposta de modificació
del pressupost que avui es planteja. Ho faríem perquè majoritàriament compartim el contingut,
tot i que lamentem que altres prioritats no s’incorporin i quedin desateses, sense que el
govern municipal hagi donat cap motiu.
També lamentem com s’ha treballat i com arriba aquesta proposta a la consideració d’aquest
ple municipal. Cal recordar que en aquests moments estem funcionant amb un pressupost
prorrogat, que no hem debatut ni hem aprovat. Aquesta és una proposta de modificació del
pressupost que avui ens porten al ple, des del menysteniment absolut als regidors que formen
part d’aquest, excepte aquells que formen part del grup municipal que dóna suport al govern.
Un expedient de modificació de pressupost, que és un dels de major importància que es
poden portar a debatre i a aprovar al ple, que no va existir fins a la mateixa comissió
informativa. Recorden vostès que els expedients s’han de posar a disposició dels regidors dos
dies abans de la celebració de les comissions informatives?
És més, recorden vostès que el nostre ROM estableix que el pressupost i les seves
modificacions s’informaran als grups municipals, que tindran 15 dies per examinar-les i
presentar esmenes, i després celebrar l’aprovació del ple, si s’escau? Aquesta proposta que
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vostès porten avui al ple no ha seguit aquesta tramitació. El govern torna a incomplir el ROM
per enèsima vegada. Per què ara? Tenen pressa? Potser perquè s’acosta el mes de maig.
Són conscients que algú que no estigui d’acord amb aquesta proposta podria impugnar-la i
l’acord esdevindria nul? Saben que alguns grups municipals ens vam assabentar de part del
contingut de la proposta abans que el govern ens n’informés, a través d’algunes entitats que
es van posar en contacte amb nosaltres? Sembla que el govern ha arribat a un acord amb
algunes entitats, fet que celebrem, però es pensa fer el mateix amb altres entitats? Quin ha
estat el procés de participació que s’ha seguit? Amb els grups municipals, cap.
En conclusió, lamentem comprovar la seva manca d’interès per la participació, la seva
opacitat, el seu nou menysteniment cap als grups municipals, les entitats i els ciutadans.
Malgrat això, estaríem disposats a permetre que aquesta proposta s’aprovés i votar-hi
afirmativament, perquè els ciutadans i les entitats no són responsables de la seva forma de
fer. No obstant això, necessitem un aclariment immediat per part del govern municipal sobre
què passa amb el ROM i si cometem o no prevaricació, ja que el dubte és molt greu. Si no es
produeix aquest aclariment, nosaltres els demanarem que ho deixin sobre la taula. Vull
recordar-li a l’Alcalde que al mes de setembre passat es van portar al ple dos casos de dos
desnonaments, que en principi també complien tots els requisits d’una feina ben feta, segons
el govern, i nosaltres ja vam denunciar que això no era així i que calia aprofundir-la. No es va
acceptar, ho vam haver de votar i després s’ha hagut de canviar completament el sentit
d’aquella aprovació. És per això que demanem un aclariment immediat.

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén els dubtes dels regidors, però manifesta que
posarem aquest punt a votació, no el retirarem, per la urgència d’alguns dels temes que hi ha
dins —l’Angeleta Ferrer, el cobriment de les pistes...—. I si després hi hagués un defecte de
forma que impedís que això anés endavant, el resoldríem. Però entenc que això no serà així
perquè és el que s’ha mirat abans.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
considera que la Sra. López ho ha deixat molt clar. També ens consta que hi ha alguna entitat
molt interessada a participar-hi i a la qual el govern no s’ha adreçat, com sí que ho ha fet amb
altres. I si alguna d’aquestes entitats impugnés aquest acord de ple? Caldria aclarir-ho.
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El senyor Joan Mora, alcalde president, reitera que tot allò que arriba al ple arriba amb totes
les formalitats necessàries, però si de cas donarà la paraula al secretari perquè informi.

El secretari de la Corporació, Sr. Manuel Monfort, diu que no pot respondre directament
perquè necessita consultar-ho. Si vostès volen, però, aturem uns minuts el ple i ho comento
també amb el Sr. Interventor, per tenir més elements de judici.

El senyor Joan Mora, alcalde president, suspèn la sessió plenària per poder parlar amb els
Portaveus de tots els grups municipals, Secretari i Interventor.

Passats 20 minuts, el Sr. Alcalde reprèn la sessió. Explica que n’han parlat tots, el Sr.
Secretari, el Sr. Interventor i els portaveus dels grups municipals, i que han aclarit el fet.
Donat que el dubte que teníem sobre l’avantprojecte existia i era real, entre tots els grups
hem acordat, sobre aquest avantprojecte que no cobreix els 15 dies però sí està fet, reduir-ne
el termini perquè això pugui anar a votació. Els ho agraeixo a tots. Per tant, queda clar que no
prevaricarem i tirem endavant la votació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

20, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8), corresponent als membres del grup municipal Socialista
(7) i corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5).

Vots en contra:

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya .
Abstencions:

4, corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i
corresponent al regidor no adscrit (1).
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7 - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2012, DE
MESURES

DE

LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I

PER

AL

COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE
LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES QUE LES
ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I
CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna compte
del següent:
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar
al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la
Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, al 4rt trimestre de
2014.
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el
seu estat de tramitació, amb el contingut següent:

1. Pagaments realitzats en el trimestre:
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 25,48 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 2.946 pagaments,
d’import global 7.160.838,66 €.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 13,78 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de
390 pagaments realitzats fora del període legal, d’import global 938.683,19 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:

Durant el 4rt trimestre de 2014, no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament, ni dels seus ens dependents.

3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 16,51 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir
de 1.659 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 2.899.686,09 €.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del pendent de
pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 27,68 dies. Aquest càlcul
s’ha obtingut a partir de 140 operacions pendents de pagaments fora del període legal
d’import acumulat 93.009,65 €.

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions:
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Durant aquest 4rt trimestre no hi hagut operacions amb més de tres mesos des de la seva
entrada en registre sense l’obligació reconeguda.

Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de tutela financera dels
Ens Locals.
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui legalment el
substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i
efectivitat dels anteriors acords.”

Servei de Secretaria General

8 - RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
“1.- En la data de 23/12/2014 ha tingut entrada al registre general d’aquesta corporació
notificació de l’acord adoptat pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, del que
l’Ajuntament de Mataró forma part, en sessió ordinària celebrada el passat dia disset de
desembre de dos mil catorze, per la que s’adapten els estatuts del Consorci tant al previst per
la llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (en
endavant la LRSAL), com al previst a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (en endavant LRSP).
2.- S’acompanya adjunt a la proposta el nou redactat dels estatuts.
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3.- A la vista de l’informe del Secretari General de l’Ajuntament, de data 05/01/2015.
4.- D’acord amb el previst a l’art. 322 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en relació als
articles 313 i 160 de l’esmentat text legal, correspon a les entitats consorciades la ratificació
de l’acord.
Per tot això en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, PROPOSO AL PLE:
Primer.- Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari del Maresme,
els quals quedaran redactats d’acord amb el text adjunt a la present proposta.
Segon.- Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà
definitiu. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
comença recordant que no és la primera modificació. Aquesta LRSAL ha implicat la
modificació del conjunt dels consorcis en els quals participa l’Ajuntament de Mataró. El nostre
argument és el mateix: estem en contra d’aquesta ingerència en l’àmbit local que s’ha produït
des de l’Estat. Per coherència amb la defensa d’una llei pròpia de les administracions locals,
no podem acceptar una proposta com aquesta.
Dit això, fins ara ens hi hem estat abstenint, però avui hi votarem en contra. Un vot contrari a
la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari, perquè no tenen en compte una reclamació
que s’ha fet des d’aquest ple, en què es demanava de forma explícita que al Consell Rector
del Consorci Sanitari del Maresme hi hagués la participació d’una entitat social en la defensa
de la sanitat pública, que, en aquest cas, no s’ha tingut en compte.
Sr. Alcalde, penso que vostè en aquest cas ha perdut una oportunitat. Arran d’una proposta
que va presentar la CUP, es va aprovar per majoria que vostè personalment reclamaria la
participació de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública del Maresme al Consell
Rector. Avui modifiquem els estatus i enlloc he vist com a mínim que s’hagi fet la proposta per
tal d’incloure a la composició del Consell Rector un representant social. Ara mateix, el Consell
Rector està compost pel Servei Català de la Salut, per tres representants de l’Ajuntament, un
representant del Consell Comarcal i no hi ha cap entitat social que tingui un paper necessari
per garantir transparència i que exerceixi de pont entre les reclamacions justes que hi ha al
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carrer i el propi Consorci, la qual cosa esmenaria en part l’opacitat que tenim al sector públic
sanitari d’aquest país. Desgraciadament tenim un sector sanitari que massa habitualment
barreja tant l’àmbit privat com públic sanitari. Entenc que era tan senzill com que avui
presentéssim uns nous estatuts del Consorci, on, al capítol 8, que té en compte la composició
del Consell Rector, s’inclogués un representant d’una entitat social en defensa de la sanitat
pública. De què tenen por? El mateix estatut deixa clar que el Servei Català de Salut ha de
tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.
Per tant, els demanaria que retirin el punt, que el portin en una nova aprovació al proper ple i
que, en aquest termini, vostè, com a vicepresident, presenti una proposta en què la
modificació d’estatuts incorpori el representat d’aquesta entitat. Crec que és la manera de
procedir més transparent i senzilla i que pot acabar tenint un resultat més satisfactori per a
totes les parts.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, en primer lloc, atès que a l’apartat de precs i preguntes hi ha fins
a tres grups de l’oposició que li requeriran a vostè, Sr. Alcalde, que faci una reunió amb la
Coordinadora i doni compliment a allò que es va aprovar al ple municipal del 3 d’abril del
2013, donant sortida a aquesta justa reivindicació, no semblaria massa lògic que presentem
aquesta modificació sense incorporar aquesta petició. És per això que nosaltres també li
demanaríem que deixés sobre la taula aquesta modificació fins a poder incorporar la
Coordinadora en la composició del Consell Rector.
En segon lloc, Sr. Alcalde, hi ha un clam social al carrer que s’expressa a través de
coordinadores, plataformes, moviments, que reclama moltes coses, entre les quals, un nou
contracte social, una nova manera de fer política i que exigeix ser partícip actiu d’aquesta
nova democràcia i que detesta una forma de fer política d’esquena a la ciutadania. Per tant,
estem davant d’una ciutadania que no vol ser únicament reclamada quan arriben eleccions,
sinó que demana participar de manera activa en totes les decisions que es prenen en el seu
nom. Les enquestes del CIS deixen clar un cert fàstic d’una gran part de la ciutadania en
contra d’una determinada manera, elitista, de fer política. Estan farts de la corrupció i del
clientelisme. Per tant, diríem que és l’hora de la gent i nosaltres, com a polítics, els hem
d’acompanyar. El nostre partit sempre ho ha fet, però avui, més que mai, hem d’estar al seu
costat, perquè la seva reivindicació és justa i necessària.
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Participar en el Consell Rector és una bona idea que ho faci la Coordinadora, perquè ells
representen millor que ningú els usuaris, però també els treballadors del sector, i podrien fer
propostes per solucionar aquestes mancances que té la nostra sanitat pública local i
comarcal. Per això no es pot entendre que l’Alcalde de la nostra ciutat no vulgui atendre
aquesta petició i vulgui imposar el seu criteri a l’hora d’escollir la persona que ha de formar
part d’aquest Consell Rector. Aquesta decisió l’hauria de deixar prendre a la ciutadania a
través de la Coordinadora. Nosaltres tenim un lema, que és “Un peu al carrer i un peu a les
institucions”. No ha de ser una lluita d’uns contra els altres, sinó que en la recerca del bé
comú és on ens hem de trobar. I és en aquesta institució precisament on podem convertir les
peticions de la ciutadania en una realitat.
Finalment, Sr. Alcalde, aquesta marea humana que reclama més protagonisme, més
democràcia, és imparable. I si determinats partits no ho entenen i continuen ancorats en la
vella manera de fer política seran arrossegats i desapareixeran sense deixar rastre.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
lamenta que estiguem barrejant coses. Entenc que és molt just el que s’està demanant per
part del grup de la CUP i d’ICV-EUiA, perquè és un acord de ple, entre altres coses.
No obstant això, no es pot demanar una cosa i la contrària, com deia abans, i nosaltres som
uns fervents defensors en alguns punts, gairebé en tots, d’aquesta Llei de l’Estat, i és que en
l’aspecte dels consorcis l’encerta plenament. Recordem que una de les bondats que té la
LRSAL sobre els consorcis és el fet d’evitar portes giratòries.
Ara bé, també em sembla just el que li proposen. I el que li demano a partir d’ara és que no
ens posi aquesta mena de paranys. Nosaltres estàvem disposats a votar a favor de demanar
el finançament per avançar els pagaments del Rengle, però barrejar-ho amb això altre et fa
tenir dubtes. Estem a favor de donar suport al fet d’adaptar els estatuts dels consorcis al que
diu la llei corresponent —tampoc no ens hi podríem oposar—. Sr. Safont-Tria, una llei que es
va anunciar després que la vicepresidenta del govern actual de la Generalitat digués que faria
una llei gairebé igual que aquesta i que no ha tingut la valentia de tirar-la endavant.
Per tant, la llei s’ha de complir i és per això que l’hi votarem. Però la reivindicació és justa. El
que s’ha de fer d’una vegada i li demano, Sr. Alcalde, és que faci cas als companys i, com a
mínim, aquesta variació d’estatut la deixi sense efecte i tiri endavant la resta. Si no, al proper
ple la resta de grups li presentarem una proposta demanant que hi hagi un representant de
les coordinadores al Consell Rector. És tan fàcil com això.
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, recorda que aquí el que
fem és votar uns canvis que vénen derivats de la llei estatal.
El que nosaltres fem és instar que realment s’obri un debat sobre la participació de les
diferents parts implicades: els professionals, les administracions i també la ciutadania. És cert
que s’estan reclamant noves formes de participació, d’implicació dels mateixos usuaris, i les
institucions no poden tancar els ulls davant d’aquestes demandes. Seria també dignificar el
que ens és comú a tothom. Pel que fa al Consell Rector, és tan fàcil com fer aquesta proposta
perquè definitivament es pugui incloure aquesta participació que es porta tan de temps
demanant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).
Vots en contra:

3,

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent
al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions:

9

1, corresponent al regidor no adscrit .

- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL

CONSORCI LOCALRET.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la
proposta següent :
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“1.- En la data de 23/12/2014 ha tingut entrada a través del sistema de notificació de l’EACAT
notificació de l’acord adoptat per l’Assemblea General del Consorci Localret, del que
l’Ajuntament de Mataró forma part, en sessió celebrada el passat dia vint-i-set de novembre
de dos mil catorze, per la que s’adapten els estatuts del Consorci tant al previst per la llei
27/2013, de 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (en
endavant la LRSAL), com al previst a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa (en endavant LRSP).
2.- S’acompanya adjunt a la proposta el text refós dels estatuts del Consorci Localret.
3.- A la vista de l’informe del Secretari General de l’Ajuntament, de data 15/01/2015.
4.- D’acord amb el previst a l’art. 322 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en relació als
articles 313 i 160 de l’esmentat text legal, correspon a les entitats consorciades la ratificació
de l’acord.
Per tot això en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, PROPOSO AL PLE:
Primer.- Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Localret, els quals
quedaran redactats d’acord amb el text refòs adjunt a la present proposta.
Segon.- : Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà
definitiu. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1)

i

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).
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CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
-Direcció d’Esports-

10

-

APROVACIÓ

INICIAL

DEL

REGLAMENT

DE

LES

INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la proposta
següent:
“Relació de fets
1.- El Programa d’Actuació Municipal de 2014 contempla entre les accions de la Direcció
d’Esports, la redacció d’un nou reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals de
comú acord amb les entitats.
2.- Aquesta proposta ve motivada per la necessitat de modificar l’actual reglament de les
instal·lacions esportives municipals, vigent des de gener de 2002, per tal d’adaptar-lo al decret
95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments
esportius de Catalunya, a la resta de normativa d’aplicació en l’àmbit esportiu, i incloure les
noves instal·lacions i modificacions de normes generals i específiques de funcionament.
3.- L’esmentat reglament ha estat elaborat mitjançant la participació dels clubs i entitats
esportives de la ciutat i s’ha presentat en el consell municipal d’esports.
4.- Mitjançant decret núm. 9009/2014 de 17 de desembre, del Regidor Delegat d’Esports s’ha
aprovat l’avantprojecte d’aquest reglament, i s’ha acomplert el tràmit reglamentari prescrit a
l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, durant el qual s’ha rebut un únic escrit
d’esmenes per part del Grup Municipal PSC, al qual procedeix donar la següent resposta:
En quan a l’esmena 1) relatiu al punt 2.2.1.b s’accepta aquesta al·legació, quedant el redactat
de la següent manera: Els centres escolars, Instituts i Escoles Universitàries
En resposta a l’esmena 2) referent als usuaris ocasionals, puntuals i de fora de Mataró, es
considera que quan una entitat o persona, sigui de Mataró o de fora, utilitza una instal·lació
esportiva municipal, ja se’l considera usuari de la mateixa i està sotmès aquest reglament.
En quan a l’esmena 3) s’accepta disminuir l’import de les sancions aplicant les mateixes que
es recullen a l’article 21 de l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Mataró, quedant així
aquestes:
o Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions
seran les següents:
 Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a un import màxim de
600 € i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per a un
termini de fins a 1 mes.
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 Les infraccions greus es sancionaran amb multes de 601 € fins a 900 € i
poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per a un termini
de fins a 1 any.
 Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de 901 € fins a 1.500 €
i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les IEM per a un
termini indefinit.
En resposta a l’esmena 4) referent a l’aplicació del reglament i les mateixes sancions als clubs
de fora de Mataró, tal com s’ha dit en el punt 2, es considera que quan una entitat o persona
sigui de Mataró o de fora utilitza una instal·lació esportiva municipal, ja se’l considera usuari
de la mateixa i està sotmès aquest reglament, per tant el règim sancionador ja se’ls hi
aplicarà.
Finalment, en resposta a l’esmena 5) relatiu a la posada en marxa d’un sistema que faciliti la
feina als clubs i a l’administració, com per exemple una carpeta del clubs on telemàticament
l’administració pugui tenir actualitzada tota la informació i la documentació necessària, es
tindrà en compte quan estiguem en disposició de poder posar-ho en marxa.
Fonaments de dret
Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 178 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.
Article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró
adopti la resolució següent:
1.- Aprovar inicialment el Reglament de les Instal·lacions Esportives Municipals, el text del
qual s’adjunta a aquesta proposta.
2.- Sotmetre el Reglament de les Instal·lacions Esportives Municipals a informació pública per
un període de trenta dies, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments.
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.”

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot favorable. Agrair
la bona disposició del regidor Galbany per parlar de les propostes que vam presentar i agrair
també la feina de tota la gent que ha participat al Consell d’Esports i altres llocs.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

11 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER
SANT ANTONI 54-56
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El 17 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment l’Estudi de detall
per a la regularització de la profunditat edificable de les finques núm. 54-56 del c. Sant Antoni,
presentat i promogut per Maresme Park 2000, SL.
Ha estat sotmès a informació pública de 15 dies mitjançant publicació al BOP i a La
Vanguardia el 21 de novembre de 2014, al tauler d’edictes i a la web municipal. També han
estat notificats individualment els propietaris de les finques del costat.
En període d’informació pública i evacuació d’informes dels Serveis municipals, no s’han
presentat al·legacions ni informes amb prescripcions.
Vistos els informes tècnic i jurídic; els articles 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual
s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i els articles
22 i 47 de la Llei de bases règim Local proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall per a la regularització de la profunditat
edificable de les finques núm. 54-56 del c. Sant Antoni, presentat i promogut per Maresme
Park 2000, SL.
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de detall en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la
Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel tràmit de assabentat.
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Quart.- Notificar-ho a les persones interessades, als efectes escaient.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del grup
municipal Socialista (7), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 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 (2) i corresponent
al regidor no adscrit (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1,

corresponent al membre del grup municipal de Candidatura

d’Unitat Popular.

12 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ REFERENT AL CANVI DE QUALIFICACIÓ
DEL SISTEMA D’HABITATGE

DOTACIONAL (DHP) A SISTEMA

D’EQUIPAMENT ASSISTENCIAL (EAS) AL C. ALARCÓN CANTONADA
AMB C. FORTUNY.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal referent al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional
(DHp) a sistema d’equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny.
L’àmbit de la modificació és el solar de 573 m2, de propietat municipal, situat a la cantonada
est entre el c. Alarcón i c. M. Fortuny, amb l’objectiu que retorni a la qualificació inicial del
PGO-96 de sistema d’Equipament comunitari assistencial, clau Eas. També varia les
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condicions d’ordenació volumètrica per motius de tipologia funcional del nou sistema
d’equipament assistencial.
El motiu d’aquest canvi és la necessitat de disposar d’un solar adequat per a traslladar el
centre residencial d’acolliment de persones amb grans discapacitats físiques del Departament
de Benestar i Família, gestionat per la Fundació Llars de l’Amistat Cheshire des de la seva
inauguració fa 25 anys, situat al c. Sant Valentí en dos locals al núm. 9 i al núm. 19 no
comunicats entre ells, cosa que provoca que el personal i els residents hagin de sortir al
carrer per desplaçar-se pel centre.
La Fundació Llars de l’Amistat Cheshire ha manifestat que els locals tenen deficiències
importants en les instal·lacions, moltes humitats i els hi manca superfície per a una sala de
rehabilitació, a més que la distribució no està dissenyada per a una residència de les seves
característiques. Per tant té greus mancances i deficiències estructurals d’espais i alguns
casos no es compleix la normativa.
Per aquest motiu la Fundació s’ofereix a sufragar la construcció i equipament d’un nou centre
residencial amb l’acord del Departament de Benestar i Família.
La qualificació actual del solar de sistema d’habitatge dotacional (DHp) ve donada per la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació, aprovada definitivament el 20 de desembre
de 2006, per tal d’incloure en el sistema de dotació d’habitatge públic set solars qualificats de
sistema d’equipament comunitari.
L’ordenació volumètrica està regulada a l’Estudi de Detall dels habitatges dotacionals al c.
Alarcón cantonada c. Fortuny (Unitat d’Actuació UA-53 El Verdet), aprovat definitivament el 5
de juny de 2008, de forma conjunta amb el solar del costat propietat de PUMSA del c. Fortuny
22-24, que no té la qualificació de sistema d’habitatge dotacional, sinó d’aprofitament privat
zona de creixement enfront de carrer (clau 1c), tot i això l’Estudi de Detall ordena tot l’àmbit
com habitatge dotacional.
El solar compleix les condicions necessàries per la construcció del centre assistencial i
respecte als habitatges dotacionals quedarien a Mataró dos solars amb potencial de
construcció de 121 habitatges d’aquest tipus, al c. Figuera Major (90 habitatges) i al c. Joan
Maragall (31 habitatges). Des de l’any 2004 que es van iniciar les modificacions de
planejament per a qualificar una sèrie de solars d’equipament per a habitatges dotacionals
se’n han construït 105, per tant queda una reserva suficient per als propers anys.
Vist l’informe jurídic; els articles 37.4, 58.2, 59, 85, 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 73 i 279.1 de les Normes
urbanístiques del Pla general, i els articles 22.2.c) i 47.2.ll de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal
referent al canvi de qualificació del sistema d’habitatge dotacional (DHp) a sistema
d’equipament assistencial (Eas) al c. Alarcón cantonada amb c. Fortuny, que comportarà la
derogació de l’Estudi de Detall dels habitatges dotacionals del c. Alarcón cantonada c.
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Fortuny, aprovat definitivament el 5 de juny de 2008, en l’àmbit que inclou l’actual solar públic
(DHp) i el solar del costat del c. Fortuny núm. 22-24 (clau 1c), amb els efectes següents:
-

Al solar del c. Alarcón cantonada c. Fortuny, qualificat de sistema d’equipament, un cop
vigent serà d’aplicació aquesta Modificació puntual del Pla general.

-

Al solar del c. Fortuny núm. 22-24 (clau 1c), situat fora de l’àmbit d’aquesta modificació del
Pla general, serà d’aplicació directa la Modificació del Pla general de l’àmbit de la UA El
Verdet, aprovada definitivament el 27 de maig de 2003.

Segon.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya
i en el tauler d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades i a Promocions
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), com a propietària afectada per la derogació de
l’Estudi de Detall dels habitatges dotacionals del c. Alarcón cantonada c. Fortuny.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
insisteix en la pregunta següent: dels 121 habitatges, el 25% que no es construirà d’habitatge
dotacional per a joves, està previst que es traslladi a alguna altra zona de la ciutat?

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, contesta que, tal com ha detallat abans, hi ha dos espais en aquests moments a
la ciutat on es podria fer habitatge dotacional per a joves. En total sumen al voltant d’uns 130
possibles pisos. Si està prevista aquesta inversió? En aquests moments, no.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

Desenvolupament Sostenible

13 - APROVACIÓ DEL PLA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El 18 de juliol de 1996 Mataró es va adherir a la Carta d’Aalborg. Amb aquest fet, la ciutat
manifestava la seva voluntat de posar en marxa l’Agenda 21. Aquell mateix any, s’elaborava
l’Auditoria Ambiental Municipal de Mataró. L’any següent, Mataró s’incorporava a la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Finalment, l’any 1998, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar per unanimitat el Pla d’Acció Ambiental i Pla de Seguiment que constitueixen la
primera Agenda 21 de Mataró.
L’any 2000, en un pas més en aquest compromís amb la sostenibilitat, Mataró es va adherir a
la Crida de Hannover, que implica els poders polítics en els processos locals cap a la
sostenibilitat; l’any 2003 es va adherir a la Campaña Española de Ciudades y Pueblos
Sostenibles i l’any 2005 als Compromisos d’Aalborg i a la Red Española de Ciudades por el
Clima.
L’any 2008, amb l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per
una Europa amb energies sostenibles, comença una nova etapa, marcada pel compromís de
l’elaboració d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES).
Al 2009 Mataró aprova el seu PAES i aquest Pla forma part de la nova Agenda 21 de la ciutat,
el Pla de lluita contra el canvi climàtic, que conforma el nou full de ruta per la sostenibilitat,
d’horitzó 2020.
L’elaboració i implementació d’un Pla específic d’eficiència i estalvi energètic bianual ha de
permetre concretar i materialitzar el full de ruta esmentat amb la definició d’objectius d’estalvi i
accions concretes per assolir-los.
El Consell Municipal de Medi Ambient, en la seva sessió del dia 21 de gener de 2015, dona el
vist i plau al contingut del Pla d’Estalvi i Eficiència energètica i acorda proposar al Ple
municipal la seva aprovació.
Tal com estableix l’article 52 del Reglament orgànic municipal d’aquest Ajuntament, s’ha de
donar compte al Ple.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents
ACORD
Primer.- Aprovar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2015-2016.
Segon.- Notificar l’anterior acord i remetre una còpia del Pla a l’Institut Català de l’Energia i a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona als efectes escaients.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Frederic Andreu, en
representació de l’entitat Grup Territorial de Mataró de Bicicleta Club de Catalunya (BACC),
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qui expressa el seu suport i felicita el conjunt del consistori per l’aprovació de la declaració
institucional en favor del rol actiu de la ciutadania i la societat en la integració de l’autoconsum
elèctric i el foment de les energies renovables.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que el sector energètic en aquest país el que ha fet ha sigut potenciar una
dependència no només en l’àmbit familiar, sinó també en l’àmbit de les institucions, i una
submissió als interessos d’unes grans empreses. És bo prendre consciència d’aquesta
situació i de quines són les mancances que podem tenir com a Ajuntament. És bo perquè
dóna marge per millorar i avui la bona notícia és que aprovarem un Pla d’Estalvi i Eficiència
Energètica que ens permetrà esmenar tot un seguit de funcionaments que tenen molt de camí
a recórrer per l’estalvi, tant econòmic com mediambiental i de despesa energètica.
La Sra. Regidora ha comentat que s’obriran convenis amb diferents entitats, empreses, i ella
sap també que nosaltres, des de la CUP, en comissió informativa vam recordar la necessitat i
també l’interès que hi hauria per establir convenis de col·laboració amb la cooperativa Som
Energia. Som conscients que Som Energia no té la capacitat per abastir una ciutat de 120.000
habitants com Mataró, però sí que seria interessant portar a la pràctica alguna experiència en
algun equipament o en un sector del nostre consum que ens permetés anar millorant i anar-la
fent créixer al llarg del temps. Hi ha antecedents: el Pla d’Acció del PAES ja recollia, com a eix
estratègic, estendre la compra pública ambientalment correcta. Què hi ha de més correcte
que fer una compra d’un pack d’energia que provingui d’energies renovables? Això avui ens
ho pot oferir una cooperativa del país. Ho vaig reclamar en comissió informativa i també el
2011 ho vam presentar com a proposta de resolució que després vam transformar en un prec
en aquest sentit. Per tant, veiem amb molt bons ulls que es faci aquest pla, que serveixi per
fer una auditoria i començar a millorar, estalviar i treballar amb eficiència, etc. El nostre vot
serà favorable i continuem insistint que reclamem aquesta finestreta que ens permeti una
col·laboració directa amb Som Energia.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, felicita l’equip tècnic que ha elaborat el pla. Pensem que és un
pla molt ben treballat i volem que en quedi constància. Ara falta que els polítics, els que

50

tinguin la capacitat de governar, ens donin les eines econòmiques necessàries i prenguin les
decisions polítiques encertades per tal que aquest pla no quedi en paper mullat.
Dit això, dues petites crítiques que voldríem fer a la Sra. Regidora i al govern en general:
Hem trigat quatre anys a fer aquest pla i tres per vestir un equip tècnic potent que pogués
desenvolupar-lo. Crec que hem perdut un temps preciós. D’altra banda, algunes de les
propostes que recull el pla les trobem una mica possibilistes, com si el govern tingués por
d’anar més enllà. Per exemple, només es diu que s’estudiarà la implantació de cotxes
elèctriques i tampoc no concreten gaire la contractació amb comercialitzadores d’energies
100% renovables, com en el cas de Som Energia. Es podria preveure que la contractació es
pogués fer per als blocs d’habitatge on és PUMSA qui paga la llum, o potser en algun
equipament municipal.
Una cosa que no ens ha agradat és que plantegin aquesta Taula de la Pobresa Energètica
tancada a la ciutadania, o, en el cas de l’Agència Local d’Energia, que només es faci la
definició. Per tant, espero que això el proper govern municipal ho pugui canviar.
Un advertiment: que aquest estalvi i aquesta eficiència en aquest àmbit serà possible si hi ha
informació, transparència, formació, sensibilització i un canvi d’hàbits, i, per tant, el que hem
de fer és un seguiment constant d’allò que portem en aquest pla.
A favor, perquè aquest pla ens agrada i l’aprovarem, és que hi ha dos compromisos molt
importants: aquesta nova cultura energètica quant a l’estalvi, a l’eficiència, a l’autoconsum, a
l’autoproducció, a les energies renovables, etc. També cal dir que veiem propostes que la
societat civil està portant a terme i que al pla s’apunta com a compromís impulsar-les, la qual
cosa ens plau. Per exemple, el Banc d’Energia o el Projecte 3/33. Per tot plegat hi votarem a
favor. Volem que Mataró sigui també la punta de llança en matèria d’innovació energètica i per
això no hauríem de tenir por a remoure tots els obstacles legals i mentals que puguem tenir.

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, afirma
que és important poder engegar totes les iniciatives necessàries que vagin encaminades a
aconseguir, en el termini més curt possible, poder equiparar-nos amb països més nets de la
Unió Europea. Però per això cal tenir una estratègia d’estalvi i eficiència energètica a la ciutat,
no només per raons tan evidents com la lluita contra el canvi climàtic, sinó també per
aconseguir un estalvi. D’altra banda, l’èxit de les accions que recull aquest pla dependrà molt
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de la implicació dels agents socials de la ciutat. És per això que creiem que és molt important
prendre el màxim de mesures de sensibilització en matèria energètica i mediambiental.
Per tot plegat hi votarem a favor.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, també felicita l’equip tècnic
que signa el document, així com tothom que hi ha participat. És una tasca en què nosaltres
ens sentim còmodes. L’Ajuntament de Mataró ha estat punta de llança en l’àmbit de les
polítiques de sostenibilitat, ja des de l’aprovació de l’Agenda Local 21 i amb diversos plans al
llarg del temps, en què, de fet, es recolza molt aquest document. Ens sembla digne d’elogi la
tasca feta i per això hi votarem a favor. També és veritat que el document té molt a veure amb
bones intencions. Alguns dels elements només es queden en l’exploració i altres elements
necessitarien una mica més d’ambició. Per exemple, crec que en l’àmbit de la mobilitat hi ha
molt de camí per recórrer i no sembla que avancem amb decisió. D’altra banda, els ciutadans
són una part molt important del pla, però considerem que falta estímul a aquesta ciutadania
perquè intervingui en el canvi d’hàbits. Un element que no he sabut veure és el fet que sigui
un pla bianual, en relació amb la cerca de la informació del resultat assolit així com la
possibilitat de valorar si les accions estan assolint els resultats. És a dir, cal que hi hagi un
seguiment precís amb indicadors valorables per fer les possibles correccions en l’àmbit tant
dels recursos materials com dels recursos humans de què disposarà el pla.
Com a petites crítiques:
Crec que la Sra. Regidora, a qui també felicito, es creu el pla, però és un pla que arriba molt
tard, al final del mandat, i vull recordar que al principi de mandat aquest govern va retirar un
model de proposta de plaques fotovoltaiques per assolir part del que avui aprovarem i del qual
no hem tornat a tenir informació. Per tant, s’han de corregir alguns aspectes. També, respecte
als aparcaments elèctrics, saben que hi ha quatre punts dels quals no tenim informació. No
sabem què ha passat. Així doncs, ens falta la manera de poder fer balanços sovint per tal de
poder prendre les millors decisions en el futur. Per exemple, aquí no surt amb força la
possibilitat de col·laboració amb el sector privat d’aquest àmbit.
No obstant això, la voluntat de poder avançar en aquesta matèria és el que compta i, per tant,
tindran el suport del nostre grup municipal.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

-Via Pública-

14 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 300,51 EUROS A F.X.C.P., PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.
867/2014).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de setembre de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Francesc Xavier Calvo Puigvert, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C14/15074, aixecada en data 6 de juny de 2014 a les 9:45 hores pels Agents de la Policia
Local número 2328 i 3408, a Passeig de Ribalta ,, l’acta número P14NGP0050005, aixecada
en data 6 d’agost de 2014 a les 10:30 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888 i
l’acta número P14NGP0050004, aixecada en data 6 d’agost de 2014 a les 10:35 hores per
l’Agent de la Policia Local número 1888, a Carrer Jocs Olímpics, 14 .
SEGON.- En data 14 d’octubre de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Francesc Xavier
Calvo Puigvert, en data 18 de novembre de 2014, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Francesc Xavier Calvo Puigvert, en data 27 de
novembre de 2014, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per
l’instructor/a.
FETS PROVATS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem
el següent:
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El senyor Francesc Xavier Calvo Puigvert presenta escrit d’al·legacions en data 27 de
novembre de 2014 per una presumpta infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
En l’escrit d’al·legacions manifesta que: “no tengo ni he tenido ningún Dogo de Burdeos, si he
tenido un Buldog Francés que es fácil de manejar”.
A fi d’acreditar les seves al·legacions aporta un contracte de garantia de data 6/10/2004, emès
per Bcn Animals relatiu al gos de raça Buldog Francès.
Per tot això, entenem que demana que li sigui retirada la multa.
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions presentades, considerem que la seva
sol·licitud no pot prosperar atès que es constata a través de l’informe emès pels Agents en
data 28 de novembre de 2014 i, de l’acta número C-14/15074 que, efectivament es tracta d’un
“DOG BORDEUS” i no d’un “BULDOG FRANCÈS” com manifesta el denunciat.
En l’informe els Agents amb TIP 2328 i 3408 manifesten que: “Efectivament era un Dog de
Bordeus. Que el denunciat va manifestar que el gos era d’un familiar i venia des de Barcelona
a treure al gos al carrer perquè pugues passejar una mica.” En el citat informe els Agents
recalquen que: “Hi ha molta diferència física entre els dos gossos per la qual cosa es
impossible l’error, i que el denunciat no portava a sobre cap documentació relativa al gos”.
Així mateix, s’ha constatat que en data 06/08/2014 l’agent TIP 1888 va aixecar denúncia
número P14N6P 0050005 al senyor Calvo, per infraccions en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, i en relació a aquesta darrera acta, s’ha d’incidir en el fet que el gos
que hi figura és un DOG DE BORDEUS.
Així doncs, dos agents diferents en dates 06/06/2014 i 06/08/2014 identifiquen al senyor
Calvo conduint un gos de raça Dog de Bordeus.
El senyor Calvo no aporta cap mitjà de prova que desvirtuï els fets denunciats. Per aquest
motiu, es constaten com a fets provats els constatats a l’acta de denúncia aixecada pels
Agents de la Policia Local de Mataró núm.C14/15074, en data 6 de juny de 2014.
Cal dir que la LOPSC recull en el seu article 37 el valor que s’ha d’atorgar a les Actes
d’Inspecció aixecades pels agents de l’autoritat al prescriure que, les informacions aportades
pels agents de l’autoritat que haguessin presenciat els fets, prèvia ratificació en el cas d’haver
estat negats pels inculpats, constituiran base suficient per adoptar la resolució que procedeixi,
excepte prova en contrari. Aquest extrem es desprèn també de l’article 137.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.
Cal dir que el present procediment és plenament ajustat a dret així com la ponderació de la
sanció. La infracció comesa es troba tipificada com a greu a la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Per tant, entenem que els fets són clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per
l’instructor i no poden quedar exempts de sanció, i entenem oportú desestimar les al·legacions
presentades pel senyor Francesc Xavier Calvo Puigvert.
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els
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requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art.
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de
donar-se com a fets provats que:
Del contingut de l’acta número C14/15074, aixecada en data 6 de juny de 2014 a les 9:45
hores pels Agents de la Policia Local número 2328 i 3408, a Passeig de Ribalta, l’acta número
P14NGP0050005, aixecada en data 6 d’agost de 2014 a les 10:30 hores per l’Agent de la
Policia Local número 1888 i l’acta número P14NGP0050004, aixecada en data 6 d’agost de
2014 a les 10:35 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, a Carrer Jocs Olímpics,
14 , es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós per la via pública, concretament un gos de raça Dog de Bordeus.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Francesc Xavier Calvo Puigvert
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats
1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a
infraccions molt greus.
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per Francesc Xavier Calvo Puigvert, pels
motius recollits en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Francesc Xavier Calvo Puigvert, per la
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

15 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 200,51 EUROS A M.A.C.M., PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.
1015/2014).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 13 d’octubre de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Maria Antonia Cano Melero, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
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potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 686358/2014,
aixecada en data 7 de setembre de 2014 a les 19:35 hores per l’Agent del cos de Mossos
d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 12974,
referent al Carrer de Dinamarca de Mataró.
SEGON.- En data 27 de novembre de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Maria Antonia
Cano Melero, en data 1 de desembre de 2014, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap
actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art.
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de
donar-se com a fets provats que:
Del contingut de l’acta número 686358/2014, aixecada en data 7 de setembre de 2014 a les
19:35 hores per l’Agent del cos de Mossos d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 12974, referent al Carrer de Dinamarca de Mataró, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça
Stafforshire.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Maria Antonia Cano Melero
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats
1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a
infraccions molt greus.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Maria Antonia Cano Melero, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

16 - ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER E.S.R.,
PELS MOTIUS RECOLLITS EN LA PART EXPOSITIVA DEL PRESENTA
ACORD (EXP. 597/2014)
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs de
reposició interposat per Estel Sala Rojas, en data 23 de desembre de 2014, contra la
resolució sancionadora del Ple, de data 6 de novembre de 2014, per infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Atès que l’esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent,
per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l’article 116.1 de
la LRJPAC.
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment
previst a l’efecte, segons l’article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, havent-se notificat
en legal forma la resolució de l’expedient a Estel Sala Rojas, en data 24 de novembre de
2014.
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada entenem
el següent:
La senyora Salas manifesta en el seu recurs que ha rebut la notificació de l’Acord del Ple de
data 6/11/14, que acorda imposar una sanció de 2.404,05 €, per la comissió d’una infracció
molt greu a l’article 13.1.b i una altra de 200,51 € per una infracció greu a l’article 13.2.d en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Que en data 22/10/14 va sol·licitar llicència per a la conducció d’animals potencialment
perillosos, i que en data 18/12/14 se li va concedir.
Per tal de demostrar les seves al·legacions, ens aporta còpia de la llicència concedida, i
sol·licita la reducció de l’import de la sanció imposada per manca de llicència, atès que ha
regularitzat la situació.
Atès que consta en la part expositiva de l’Acord de Ple de data 6/11/14 que: “En aquest sentit,
en el moment de resolució del present expedient incoat a la senyora Salas, no ens consta
atorgada la llicència sol·licitada per l’òrgan municipal competent, motiu pel qual, no és
possible acceptar la reducció de la sanció proposada per falta de llicència, se’ns perjudici que
en fase de recurs de reposició, pugui ser aportada per la interessada.”
Vist que per Decret 9059/2014 de 18 de desembre es resol concedir a la senyora Salas la
llicència municipal per a la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa.
Analitzat l’escrit i la documentació aportada, es considera procedent estimar el recurs de
reposició presentat.
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CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s’entén que procedeix estimar el recurs de reposició
interposat per Estel Sala Rojas contra la resolució sancionadora.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat per Estel Sala Rojas, pels motius recollits
en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar la present resolució a la interessada i a l’ORGT, per a què procedeixi a
reduir l’import de la sanció imposada de 2.404,05 € a 1.202,025 €, per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

17 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A C.T.O., PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA
SANCIÓ DE 400,00 EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 7.3.B I UNA SANCIÓ DE 300,51 EUROS PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA
DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS.

(EXP.868/2014).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de setembre de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Catalina Tudela Ortega, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/16734, aixecada
en data 20 de juny de 2014 a les 23:45 hores pels Agents de la Policia Local número 3808,
3138 i 3838, referent a la Plaça de Tirant Lo Blanc de Mataró.
SEGON.- En data 11 de novembre de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a Catalina
Tudela Ortega, en data 19 de novembre de 2014. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb
idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP de data 1 de desembre de 2014), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap
actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art.
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de
donar-se com a fets provats que:
Del contingut de l’acta número C14/16734, aixecada en data 20 de juny de 2014 a les 23:45
hores pels Agents de la Policia Local número 3808, 3138 i 3838, referent a la Plaça de Tirant
Lo Blanc de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós per la via pública, concretament un gos de raça Sttaforshire.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
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3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Catalina Tudela Ortega
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció
molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a
l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina
com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de
l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos,
d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats
1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a
infraccions molt greus.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
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En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Catalina Tudela Ortega, per la comissió
d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Catalina Tudela Ortega, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Catalina Tudela Ortega, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

18 - IMPOSAR A E.I.S. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS, PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA
SANCIÓ DE 400,00 EUROS, PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 7.3.B I UNA SANCIÓ DE 300,51 EUROS, PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.
869/2014).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de setembre de 2014, es va incoar expedient sancionador a
Edgar Ibern Sedano, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C14/17022, aixecada
en data 23 de juny de 2014 a les 11:20 hores pels Agents de la Policia Local número 3148 i
1998, referent a l’Avinguda d’Amèrica de Mataró.
SEGON.- En data 11 de novembre de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a Edgar Ibern
Sedano, en data 19 de novembre de 2014. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb idèntic
resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP de data 7 de gener de 2015), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap
actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art.
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de
donar-se com a fets provats que:
Del contingut de l’acta número C14/17022, aixecada en data 23 de juny de 2014 a les 11:20
hores pels Agents de la Policia Local número 3148 i 1998, referent a l’Avinguda d’Amèrica de
Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós per la via pública (pel pinar del final de l’Avinguda Amèrica),
concretament un gos de raça Pit bull.
Es complien les condicions següents:
4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
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6. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Edgar Ibern Sedano
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció
molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a
l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina
com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de
l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos,
d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
6. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats
1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a
300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros
per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a
infraccions molt greus.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
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En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi
de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del
instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Edgar Ibern Sedano, per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Edgar Ibern Sedano, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Edgar Ibern Sedano, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

19 - IMPOSAR A D.C.M. UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B, UNA
SANCIÓ DE 500,00 EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 7.3.B, UNA SANCIÓ DE 400,51 EUROS PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E I UNA
SANCIÓ DE 600,00 EUROS, PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 13.2.B, EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 872/2014).
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
presenta la proposta següent:
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de setembre de 2014, es va incoar expedient sancionador a
David Conejero Martinez, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 532015/2014,
aixecada en data 15 de juliol de 2014 a les 13:00 hores pels Agents de la Policia Local
número 7861 i 16501, referent a la Plaça de Catalunya de 08303 Mataró.
SEGON.- En data 30 d’octubre de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de l’instructor/a al
domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a David
Conejero Martinez, en data 4 de novembre de 2014. Aquesta notificació va resultar
infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar mitjançant
edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP de data 1 de desembre de 2014), segons el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període de 10
dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit
als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap
actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris als que
es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els
requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal
que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art.
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de
donar-se com a fets provats que:
Del contingut de l’acta número 532015/2014, aixecada en data 15 de juliol de 2014 a les
13:00 hores pels Agents de la Policia Local número 7861 i 16501, referent a la Plaça de
Catalunya de 08303 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar com la persona denunciada portava un gos considerat
potencialment perillós per la via pública, concretament un gos de raça Pit bull.
El lloc dels fets va ser el parc infantil que hi ha a la Plaça de Catalunya, quan hi havien nens
menors acompanyats de les seves mares.
Es complien les condicions següents:
7. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
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8. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
9. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
10. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• David Conejero Martinez
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
7. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció
molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
8. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a
l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina
com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de
l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos,
d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
9. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l’article
7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes
dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general
els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.
10. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 del Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, una
multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 1.502,53
a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als
apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25
euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51 euros fins a
2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05 euros fins a 15.025,30
euros, per a infraccions molt greus.
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la
competència sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de
infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució de
l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el
principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta
del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a David Conejero Martinez, per la comissió
d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a David Conejero Martinez, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.-.- Imposar una sanció de 400,51 euros a David Conejero Martinez, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a David Conejero Martinez, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
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UNIDA I ALTERNATIVA I DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
PER A L’ADQUISICIÓ DE PISOS DESTINATS A LLOGUER SOCIAL I
ALTRES NECESSITATS.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
“L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les
quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i
residencial.
Mataró és va declarar, en acord del Ple del dia 1 de desembre de 2011 “ciutat activa i
compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del
dret a l’habitatge”. En aquest sentit, diverses accions impulsades pels grups municipals
sotasignants han servit per lluitar contra la injustícia dels desnonaments, com per exemple la
creació d’una comissió mixta per al tractament dels desnonaments o imposar sancions als
bancs amb pisos desocupats permanentment (acord del Ple del dia 6 de febrer de 2014).
El drama dels desnonaments representa un drama per a moltes famílies mataronines, i de
ben segur que des de l’administració local podem impulsar noves mesures per intentar pal·liar
la situació d’indefensió d’aquestes famílies. En aquest sentit, durant el present mandat hem
vist com el govern municipal ha estat capaç d’aconseguir recursos públics extraordinaris per a
diferents projectes, i és per això que caldria un major esforç per aconseguir nous recursos
també per a temes d’emergència social com el que ens ocupa en aquesta proposta de
resolució.
El parc d’habitatges públics a la nostra ciutat és clarament insuficient, i més encara tenint en
compte la quantitat de famílies que es queden al carrer és ser desnonades de casa seva. Per
tot això cal destinar una partida específica per a adquirir nous habitatges de titularitat
municipal, buscant solucions imaginatives i esgrimint esforços en aconseguir recursos públics.
En aquest sentit, una proposta podria ser obrir una convocatòria pública per a la compra
d’habitatges, a la qual es pugui apuntar qualsevol propietari o propietària que vulgui vendre el
seu immoble.
Es prioritzaria la compra d’habitatges vells, a un preu assequible, per tal de rehabilitar-los amb
la intenció d’oferir un ús social que fomenti l’accés a l’habitatge a les persones més
necessitades, la cohesió social, la creació de serveis comunitaris allà on sigui possible i la
dinamització de determinades zones de la ciutat.
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L’Ajuntament, per la seva part, adquiriria l’habitatge a un preu màxim de 35.000 euros.
La proposta d’aquests grups municipals aniria en el sentit de dedicar, inicialment, un 1% del
pressupost municipal anual. Considerem que dedicar només un 1% a un tema de màxima
emergència pot semblar poc, però es tractaria d’una proposta inicial amb voluntat d’anar-se
incrementant any rere any. Si partim de la base que el pressupost anual aproximat de
l’Ajuntament de Mataró es aproximadament de 130 milions euros, un 1% representaria
1.300.000 euros. Amb aquesta quantitat, l’Ajuntament podria adquirir un mínim de 37
habitatges, que es podrien destinar a ajudar al mateix nombre de famílies mataronines.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen al Ple Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró dedicarà una partida específica en els seus pressupostos
d’un 1% del total a adquirir i rehabilitar habitatges per al seu ús social. Immediatament
després, obrirà una convocatòria pública per a la compra d’habitatges, amb un preu màxim de
35.000 euros/habitatge.
Segon.- Transmetre aquests acords a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mataró, a la
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró i a les diverses associacions veïnals de la
nostra ciutat.”

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, no
considera que sigui una mala proposta, però pensa que s’hauria de madurar més. Per
exemple, la proposta no especifica quines seran les altres necessitats, a part de destinar
aquests habitatges de lloguer social. Tampoc no queda clar el protocol exacte per fer la
selecció de la compra d’aquests habitatges. Per tant, per la manca d’informació i concreció
ens hi abstindrem.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que podrien votar que no directament a la proposta de resolució per la mateixa raó
que algunes persones es van negar a debatre una proposta de resolució que va plantejar, ara
fa dos plens, titllant-la de filibusterisme polític i presentant una esmena a la totalitat. El que
nosaltres demanàvem llavors era que es fes un nou protocol d’assignació d’habitatge social.
Així que ara els podria dir que portin la seva proposta a la Comissió de Desnonaments, que
és el lloc on es debaten aquestes qüestions i que és el que em van respondre a mi, Sr.
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Safont-Tria. No obstant això, la insolvència intel·lectual de la proposta és tan gran que penso
que s’ha de debatre. Per què 35.000 euros i no 20.000 o 50.000? Perquè s’estan venent
habitatges per 20.000 euros... Per què continuem parlant de 5.000 habitatges quan no sabem
en quines condicions ni en quin estat estan aquests habitatges? Per què no parlem, per
exemple, d’adquirir aquests pisos que s’estan venent a la ciutat per 20.000 euros i aprofitarlos per esponjar algunes zones de la ciutat molt densificades? El que aquí estan fent els grups
que presenten la proposta, i per això estan intervenint tant en aquest ple, és regalar les oïdes
al seu electorat. Per tant, ja n’hi ha prou de fer el posat. Nosaltres estem limitant les nostres
intervencions per tal que les persones de fora que tenen demanada la paraula puguin
intervenir. Tornant al tema dels 35.000 euros, preguntava jo per què no adquirir pisos de
20.000 euros, com n’hi ha que s’estan venent? Perquè ningú no hi vol anar a viure. Hi
posarem gent allà sense fer-hi reformes prèviament? Per això em sembla que és una
proposta insolvent i impossible de dur a la pràctica.
Si de veritat creiem en la participació, donem l’oportunitat de dir si preferim que continuïn
alguns barris absolutament densificats. Els demano que obrin aquest període de participació i
ara ens hi abstindrem. Aquesta proposta és un brindis al sol.
El que sí que celebro és que aquesta vegada com a mínim hagin dit que als privats se’ls
pagarà com a mínim 35.000 euros per l’habitatge i no hagin demanat que els hi expropiem
directament.

La senyora Núria Aguilar, regidora del grup municipal Socialista, diu que el seu grup està
d’acord amb l’emergència social que representen els desnonaments. Aquest govern
municipal no ha estat proactiu amb propostes per pal·liar els efectes de la crisi en temes
d’habitatge. Considerem que un desnonament és una situació d’emergència i, davant d’això,
cal reaccionar donant solucions amb rapidesa. En aquest sentit, considerem que hi ha
respostes molt més ràpides per a les famílies en risc d’exclusió residencial. Entenem que
aquesta proposta suposa un temps llarg de solucions i els afectats necessiten que això sigui
molt més curt. A més, considerem que és molt traumàtic que les famílies hagin d’abandonar
la seva llar. En aquest mandat, el govern no ha treballat aquest tema en tots els seus
vessants. No s’han buscat totes les solucions que calien i no s’ha aprofundit en el tema, per
exemple, d’una revisió del Pla Local d’Habitatge 2005-2015, que necessitava una profunda
actualització. Si el que necessitem són pisos per a famílies que ja han perdut l’habitatge,
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hem de pensar si cal destinar més pisos de protecció oficial a aquesta finalitat, o bé, si
d’acord amb el que se’ns va dir a la Comissió de Desnonaments, els 28 pisos que han cedit
els bancs i uns altres 16 que cediran possiblement durant aquest any, es poden entregar a
aquestes famílies que ja han estat desnonades. Però l’objectiu ha de ser no arribar a aquest
extrem. Cal fer prevenció d’aquestes situacions i això es fa ajudant directament les famílies,
de manera urgent i puntual, perquè puguin conservar el seu habitatge mentre troben els
mitjans per poder normalitzar les seves vides. És molt més efectiu, ràpid i menys traumàtic.
Amb el mateix pressupost es poden ajudar moltes més persones. Per aquest motiu, el
nostre grup s’hi abstindrà.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient
i Sostenibilitat, no accepta la proposta perquè la fórmula que està seguint aquest govern, i
també tots els grups polítics a través del ple i de la Comissió de Desnonaments, és una
fórmula molt més eficient i sostenible econòmicament. No hem d’oblidar que, encara que
s’aconseguissin aquests pisos a 35.000 euros, com bé diu la proposta, són vells i la norma
és que tingui un cost per poder-ho fer habitable d’uns 30 o 50.000 euros més. Per tant,
aquest import es duplica o triplica. De totes maneres, s’han aconseguit resultats per altres
mecanismes que ja hem debatut i votat, com, per exemple, la intermediació. Vam arribar a
una situació límit on moltes famílies estaven a punt de ser desnonades i es va crear aquesta
Oficina d’Intermediació, on s’han atès uns 170 casos, dels quals cap ha estat desnonat.
Alguns s’han solucionat a través d’un acord d’adjudicació de pis, alguns altres s’han quedat
dins del pis amb un lloguer social, altres han rebut pisos dintre de l’Ajuntament...
S’ha atacat el problema des de la prevenció, perquè aquest va ser l’objectiu. A la nostra
ciutat podem estar bastant orgullosos que entre les forces socials, com la Plataforma,
l’Ajuntament, Benestar Social i el Jutjat, a través d’acords, hem frenat la situació d’una
manera important.
D’altra banda, vam iniciar també el tema de la cessió dels pisos per part dels bancs. A dia
d’avui tenim 44 pisos a la nostra disposició, els quals estan sent rehabilitats amb l’import
que paga la pròpia entitat bancària. És a dir, l’Ajuntament pot oferir aquests pisos en lloguer
social per a les famílies, sense un cost per al propi consistori i, per tant, per als ciutadans.
Per tant, el servei s’està donant d’una manera molt més eficient i sostenible econòmicament.
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També estem posant a disposició de Benestar Social, per a les famílies més necessitades,
tots els pisos que en aquest moment estan quedant buits a PUMSA. Ja sabem que s’ha
creat la Comissió de l’Habitatge i la Comissió de Desnonaments, on es debat aquest
nombre de pisos, en funció de les necessitats que ens determina Benestar Social.
En aquests moments tenim 90 pisos destinats a temes socials, és a dir, amb lloguers molt
baixos, i amb l’objectiu de continuar en la línia de la prevenció i seguir obtenint pisos de les
entitats bancàries. Hem iniciat aquí un procediment fins i tot de sanció a les entitats
bancàries que tenen pisos tancats. Estem recavant aquesta informació directament de les
entitats, les quals ens estan venint a veure. Entenem que la feina que s’està fent té el mateix
objectiu que demana la proposta que es presenta, però d’una manera més econòmicament
eficient per a l’Ajuntament. És per tot això que no acceptem la proposta.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que és evident que la problemàtica de l’accés a l’habitatge mereix una esmena
important de les polítiques que s’han dut a terme fins ara.
El dret a l’habitatge el podem abordar des d’una situació límit, en què s’ha produït un
desnonament i cal desenvolupar polítiques assistencials per donar-hi resposta, o podem fer
polítiques amb un visió molt més transversal que garanteixin aquest dret i evitin situacions que
poden esdevenir dramàtiques. Sr. López, vostè ha posat en dubte la solvència intel·lectual de
la proposta dient que a aquests pisos no hi aniria a viure ningú perquè no estarien rehabilitats.
Jo poso en dubte que vostè hagi llegit bé la proposta, ja que l’acord diu textualment:
“L’Ajuntament de Mataró dedicarà una partida específica en els seus pressupostos d’un 1%
del total a adquirir i rehabilitar habitatges per al seu ús social.” Vostè pregunta que qui hi aniria
a viure. Jo crec que depèn, perquè si donem accés a un lloguer econòmic, no només a
famílies, sinó també a gent jove, hi hauria de segur persones interessades. El jovent també
pot donar dinamisme, nous rols, als barris on hi ha aquests pisos. Respecte al preu de 35.000
euros, hem posat un màxim. No s’està dient que es pagaran 35.000 euros per a tots els pisos.
S’ha marcat un màxim i cal buscar aquelles oportunitats de pisos que ofereix el mercat en un
context immobiliari determinat per poder-los rehabilitar i entrar-los novament al mercat.
Pel que fa a les entitats bancàries, evidentment que si algun dia calgués, nosaltres, si
governéssim, expropiaríem pisos a les entitats que els tenen buits senzillament per especular.
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La Sra. Rodríguez deia que s’ha de trobar una fórmula sostenible i estem d’acord. L’època de
les grans inversions immobiliàries s’ha acabat. Hauríem d’optar més per intervenir
puntualment en aquells barris o àmbits on hi haguessin pisos més deixats, on calgués crear-hi
noves dinàmiques, i això es pot fer amb una proposta com aquesta. No és una proposta
tancada. Aquest 1% és el que hem posat inicialment, però no vol dir que cada any s’hagi
d’invertir aquest pressupost. Vol dir que es pot guardar un romanent i en el moment que el
mercat ho permeti o que sorgeixin oportunitats interessants, tenir aquest recurs per poder fer
aquesta política. Ja tenim aquesta política de destinar una zona a crear-hi pisos per a joves,
però quants anys fa que tenim el terreny i no hi tenim ni un sol pis perquè no tenim els diners?
El que estem dient aquí és tenir una eina que ens permeti adaptar-nos a la situació real de la
ciutat, del mercat, i fer polítiques eficaces. Polítiques que tinguin aquesta perspectiva social i
que siguin amb una gestió eficaç. El que necessitem són accions que puguin ser ràpides,
austeres, amb una màxima eficiència i transparents. Aquesta és una proposta inicial que ens
permetria dotar-nos de l’eina per començar a fer aquest pas i ens hauríem de dotar d’un
protocol per garantir que els processos d’adjudicació siguin transparents, etc. Els 90 pisos que
tenim són insuficients perquè tenim llistes d’espera de gent que està pendent d’accedir a un
pis i, per tant, aquestes polítiques són necessàries i aquesta proposta pot donar-hi una
resposta ràpida.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, respon a la Sra. Rodríguez que el seu grup és conscient dels
esforços que s’estan fent, de les dificultats que hi ha i precisament perquè hi són aquestes
dificultats han presentat la proposta. No és un atac a la seva gestió, tot i que també és veritat
que segurament ens hem posat a actuar massa tard i cal més contundència contra la xacra
dels desnonaments a la nostra ciutat.
Tenim pisos però són insuficients, perquè tenim molta gent al darrere que està en execució
hipotecària o a punt de ser desnonats. I això ens preocupa.
Aquesta proposta de resolució no deixa de ser una suma. No va contra ningú ni contra cap
altra mesura que es pugui prendre alternativament. Segurament més endavant es veurà un
prec del PSC i nosaltres no tindrem cap inconvenient a afegir-nos-hi perquè tampoc no és
excloent de la proposta que presentem. És un pas més en la lluita contra la problemàtica dels
desnonaments que la gent està patint.
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El Sr. López té el costum d’ensenyar-nos als altres què hem de fer i què no hem de fer, donarnos lliçons sobre els nostres electorats, la gent que intervé, etc. Això ja es fa pesat.
Finalment, recordar a la Sra. Rodríguez que al darrer ple li vaig demanar i vostè es va
comprometre a elaborar un reglament per començar a sancionar els pisos buits, de manera
que s’obrin els expedients i es pugui entrar una proposta de taxa que nosaltres vam
incorporar a les Ordenances Fiscals en aquest sentit. Voldria saber si aquest procediment
sancionador ja ha començat a funcionar, com s’està fent, si està avalat per un reglament o
no... Li recordo que el 6 de febrer del 2014 aquest ple municipal va aprovar per unanimitat una
proposta de resolució que ja parlava de sancionar els pisos buits.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
respon al Sr. Safont-Tria que sempre es mira amb bons ulls tota la feina que fan tots els grups
municipals, incloent-hi la CUP. Ara bé, si vostè divideix el 1.300.000 euros que vostès diuen
que s’han de dedicar a això per 35.000 euros dóna 37. Si jo veig que no hi ha diners per a la
rehabilitació és per això. La proposta no s’aguanta, malgrat estigui ben intencionada. I quan
parlo del ROM és per queixar-me que a mi no m’agrada fer el que no vull que em facin. Fa
dos mesos vostè em donava lliçons demanant-me que retirés una proposta de resolució i que
la parléssim al lloc corresponent, la Comissió de Desnonaments.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient
i Sostenibilitat, aclareix al Sr. Martínez que, tal com va informar-lo personalment fa una
setmana, hi ha dos qüestions. D’una banda, s’ha enviat requeriment a totes les entitats
bancàries de la nostra ciutat ja fa mesos per demanar el que vam aprovar al ple de febrer
del 2014, és a dir, que ens diguin i conèixer els pisos buits que hi ha, dient que els
inspeccionarem aquesta informació i que, cas de tenir els pisos tancats, l’Ajuntament
advertia de possibles sancions. Això ja està fet i s’ha enviat als bancs. Alguns ens han
respost, com s’ha informat a la Comissió de Desnonaments i en altres espais.
D’altra banda, fa un mes vostè va tenir la iniciativa, i nosaltres la vam recollir com a molt
positiva, de gestionar això a través d’un reglament sancionador. Aquest reglament l’estan
estudiant els tècnics per buscar la manera que no es pugui impugnar per la falta de solidesa
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jurídica. Ja vam quedar que en el moment que els tècnics ens facin una proposta com cal la
tirarem endavant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

13, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió (8) i corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5).

Abstencions:

9,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (7),

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya (1) i corresponent al regidor no adscrit (1).

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

SOCIALISTA

PER

TAL

DE

RECLAMAR

LA

RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE
MATARÓ
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la proposta
següent:
“Mataró compta actualment amb nou escoles bressol municipals, va ser un dels primers
municipis en disposar d’aquesta xarxa pública i és una de les ciutats amb major percentatge
de places públiques respecte la seva població. Respon a la finalitat d’atendre aquesta etapa
educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu
posterior ensenyament obligatori, així com el suport a la incorporació de les dones al mercat
laboral i l’acompanyament educatiu de les famílies.
L’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen
dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i la Llei
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12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la
Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració
dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic.
A partir del 2012 el Departament d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació
(de 1.800€ a 875€ per plaça) i el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2015 no contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals.
El Grup Municipal Socialista considera que no es pot traslladar a les famílies el cost que
redueix la Generalitat, i ja des del primer any de retallada, ens vam negar a aprovar preus
públics que no mantinguessin l’aportació corresponent per part de les administracions. És així,
que l’Ajuntament de Mataró, i a instància dels diferents grups municipals, està aportant més
partida pressupostària que la que correspondria, donat que és l’actual Govern de Catalunya
qui ha trencat l’acord dels tres terços.
Considerem que la Generalitat ha d’exercir les seves competències i actuar d’acord amb la
legislació, i el pressupost que l’Ajuntament de Mataró destina a sufragar el que no aporta la
Generalitat, hauria de cobrir altres necessitats.
Cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la corresponsabilitat
de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa. L’administració
educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta
qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes.
És per tot això que el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament de Mataró denuncia l’incompliment de la Generalitat de Catalunya de
les seves competències en matèria educativa segons la Llei 5/2004 de Llars d’infants de
qualitat i la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya.
SEGON. L’Ajuntament de Mataró reclamarà judicialment al Govern de la Generalitat el
pagament dels deutes pendents amb l’Ajuntament de Mataró derivats de l’aportació municipal
per plaça d’escola bressol que correspon a la Generalitat.
TERCER. El Govern Municipal elaborarà i requerirà a la conselleria d’Ensenyament un
conveni entre les dues administracions, segons el que estipula la Llei d’Educació de
Catalunya, incorporant una clàusula d’estabilitat i garantia de compliment de pagament per tal
d’assegurar la prestació del servei en les escoles bressol municipals.
QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament, a
les entitats municipalistes, al Consell Escolar Municipal i les AMPES de les escoles bressol de
Mataró.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
recorda que, en aquest cas, la Generalitat no paga i a qui li toca pagar en part és a
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l’Ajuntament i en part és a les AMPES i a les famílies. Això és així perquè al final qui en surt
perjudicat són les escoles, perquè acaben tenint un pressupost més retallat i, per tant, tenen
dificultats per comprar material necessari per al dia a dia a nivell didàctic, els mínims per tirar
endavant una escola. A nivell pràctic, vol dir que hi ha deficiències al pati o dins les aules, o
als menjadors, etc., que no s’acaben d’arreglar mai. La reducció és d’un 51% de les
aportacions del Departament d’Ensenyament a les escoles bressol. Algú ho pot interpretar
com una opció política o declaració d’intencions, jo diria que és tota una declaració de guerra
a l’escola pública en un sector que per a nosaltres és fràgil, el sector dels menuts, perquè
aquí és on cal treballar la cohesió social d’una manera més intensa. És molt important el
paper de l’escola bressol perquè des de l’inici es treballi la cohesió, no només per als infants,
sinó també per als pares que s’acosten a l’escola. Ens diran que tot és degut al mal
finançament i és cert que tenim un mal finançament a nivell català, que estressa l’economia
del país, però no ho acceptem com a excusa. El tema és tan sensible que amb una prioritat
com aquesta és inadmissible una retallada de més del 50% al pressupost. Això ho acaba
patint l’educació i la cohesió social. Per tot plegat, donarem suport a la proposta.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquest tema ha passat diverses vegades pel ple,
concretament al mes de gener en tornàvem a parlar i, a l’inici del curs escolar, també.
Hi ha alguna novetat en la proposta, però hi donarem suport perquè és de sentit comú.
Només apuntar dues coses: Al gener vam aprovar la reprovació de la consellera, tot i que no
per unanimitat, en demanar a la Generalitat que inclogués als pressupostos 2015 el
finançament de les escoles bressol i que no ho deixés a les diputacions. També vam acordar
demanar a la Generalitat que complís els acords per al finançament als quals s’havia
compromès per conveni i pagar les quantitats que ja estaven justificades i que s’havien
incomplert. Aquest va ser un acord de ple. S’entén que es va traslladar on corresponia i ara
entenem que el PSC ens demana que denunciem l’incompliment —que ja està més que
denunciat—, que reclamem judicialment els deutes

—que això es va portar a començament

de curs i no ens en vam sortir— i, finalment, requerim a la Generalitat assignar els convenis
locals per sostenir allò que es va crear en un moment donat i va crear unes expectatives als
municipis de suport i de finançament.
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Mataró ha fet els deures en aquest cas. El suport municipal a les escoles bressol ha sigut
important. Ens han deixat bastant sols i vostès ho saben. La deslleialtat de la Generalitat amb
les entitats municipalistes en relació amb el finançament i sosteniment de les places d’escola
bressol ha sigut molt clar. Els ajuntaments ho hem assumit en aquest període que portem,
però això no es pot mantenir eternament i els ajuntaments no podem mantenir aquest esforç
tan gran de manera permanent en el temps. El que ens preocupa és que això és la mort del
pla de generar una xarxa pública d’escoles bressol que ajudi a pal·liar des d’edats molt
primerenques les desigualtats educatives i amb les famílies, perquè les quotes actuals
continuen sent elevades i no tothom hi pot accedir, especialment aquelles persones que més
necessitarien el servei. Per tant, hi donarem suport, entenent també que l’element que tornem
a posar sobre la taula és la reclamació judicial, que pensem que és una via bastant ferma.
Aquí valdria la pena que ens poséssim tots d’acord per posar fi a aquesta situació.

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, considera que ningú no
dubta de la qualitat del nostre sistema d’escola bressol municipal. S’ha treballat durant molts
anys perquè això sigui així: estem a la part capdavantera del rànquing català pel que fa a
oferta d’escola bressol municipal. Aquest Ajuntament sempre ha estat al costat de les famílies.
Hem contingut els preus públics, malgrat la reducció de finançament, que no hem volgut
traslladar de cap manera al 100% a les famílies. La Diputació ens ha ajudat molt en aquest
aspecte. Com saben, des de l’equip de govern hem millorat les condicions del servei,
introduint horaris flexibles, que s’adapten millor a les necessitats de les famílies. I aquí cal
agrair molt l’esforç fet per totes les persones que formen part de les escoles bressol. També
s’ha de recordar que hem potenciat un servei alternatiu, que és el servei de l’Espai Infants i
Família.
No discutiré ara quin és el marc, si el model és just o no, etc... Nosaltres, com saben, som
molt crítics amb totes les injustícies, vinguin d’on vinguin, hi hagi qui hi hagi al govern de la
Generalitat, però una cosa és reconèixer incompliments i exigir reparacions i una altra és
accedir a entrar en una mena de campanya que no té el saló de plens com a l’objectiu final.
Nosaltres hem reclamat i reclamarem a la Generalitat fins a l’últim cèntim del deute.
Quan vam entrar al govern, el govern de la Generalitat de Catalunya d’aleshores ja tenia un
deute de gairebé 10 milions d’euros amb Mataró. No ens consta que el govern d’aquell
moment ho reclamés. Ara resulta que el deute és d’uns 13 milions d’euros. Són tants diners
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ara com ho eren abans. Nosaltres seguirem reclamant, seguirem demanant, però no ens
demanin que juguem a aquest joc que només és un instrument. Per això nosaltres no
donarem suport a la proposta de resolució.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, explica que com a
novetat aquesta proposta el que demana és reclamar judicialment, donat que no ens
n’hem sortit per altres vies. Hi ha un incompliment de la llei i per això ho trobem
pertinent. Lamentem la percepció del Sr. Galbany. La nostra intenció i la nostra
voluntat és Mataró. La part que l’Ajuntament ha de posar i que no posa la Generalitat
es podria destinar a altres necessitats que ara mateix té la nostra ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

17, corresponent als membres del grup municipal Socialista (7),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (5), 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 (2), corresponent al membre del grup municipal de
Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent al regidor no
adscrit (1).

Vots en contra:

8, corresponent als membres del grup municipal de Convergència
i Unió.

Abstencions:

Cap.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 22, 24 i 25 per
venir referits a temàtiques coincidents.
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22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, SOBRE
LA PARTICIPACIÓ DE LA COORDINADORA EN DEFENSA DE LA
SANITAT PÚBLICA MATARÓ-MARESME EN EL CONSELL RECTOR
DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“El 4 d'abril de 2013 el Ple Municipal va acordar que "l'alcalde de Mataró com a Vicepresident
del Consorci Sanitari del Maresme, demanarà a l'òrgan competent la incorporació de
representants de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró en el Consell
Rector del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) per tal de que la Coordinadora pugui ser
present en aquest òrgan de decisió".
En la darrera entrevista mantinguda entre tres representants de la Coordinadora en Defensa
de la Sanitat Pública Mataró-Maresme i l'Alcalde per tractar aquest assumpte, el propi Alcalde
va explicar als membres de la Coordinadora només nomenaria una persona d'aquesta entitat
per ocupar un lloc al Consell Rector del CSdM en el cas que la persona designada fos de la
seva confiança. La Coordinadora no va acceptar aquesta condició, ja que hauria de ser la
pròpia Coordinadora l'encarregada de designar la persona que la representi i no pas l'Alcalde,
cosa que comparteix aquest grup municipal. Al final de l'entrevista (finals de setembre passat)
es va acordar que ambdues parts tornarien a parlar durant el mes de gener d'enguany.
Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA presenta al Ple municipal la següent PREGUNTA:
PRIMERA.- Quan està prevista la propera reunió entre l'Alcalde i una representació de la
Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme per tractar aquest assumpte?
SEGONA.- Quins són els motius que esgrimeix l'Alcalde per posar com a condició que la
persona representant de la Coordinadora en el Consell Rector del CSdM sigui "de la seva
confiança"?

24 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A QUÈ LA COORDINADORA
PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA MATARÓ PARTICIPI AL
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec següent :
“El 4 d’abril de 2013, el Ple municipal de Mataró va aprovar una Proposta de Resolució,
presentada per la CUP, que demanava la participació de la Coordinadora per la Defensa de la
Sanitat Pública Mataró al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, amb l’acord
següent:
2) L’Alcalde de Mataró, com a vicepresident del Consell Rector del Consorci Sanitari del
Maresme, demanarà a l’òrgan competent, la incorporació de
representants de la
Coordinadora per la defensa de la sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci
Sanitari del Maresme.
La proposta, malgrat resultar aprovada per majoria, va rebre el rebuig del govern local de CiU.
La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, va declarar al Ple municipal els motius pels quals hi votaven en contra, entre altres
va dir:
“hi votem en contra perquè és una proposta que queda buida de contingut, ja que els acords
es presenten quan ja estan resolts, és extemporània i sembla que es vulgui fer una proposta
amb efectes futurs quan està feta de forma retroactiva. Ja s’ha fet, s’ha parlat i s’ha establert”
El cert és que a data d’avui encara no s’ha establert com podrà participar la Coordinadora per
la defensa de la Sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del
Maresme.
A finals de setembre de 2014, en una entrevista mantinguda entre 3 representants de la
Coordinadora per la Defensa de la sanitat pública i l'Alcalde per tractar aquest tema, Joan
Mora va contestar que només nomenaria una persona de la Coordinadora per ocupar un lloc
al Consell Rector del CSdM si la persona designada era de la seva confiança.
Des de la CUP no acceptem que l’Alcalde de Mataró posi condicions ni filtres per designar la
persona que haurà de parlar al Consell Rector del CSdM en nom d’un col·lectiu com la
Coordinadora en defensa de la Sanitat pública.
Creiem del tot important reforçar la participació de les entitats locals vinculades al sector
sanitari per tal de garantir una sanitat pública de qualitat. Per desgràcia, tenim un model
sanitari poc transparent i és per això que des de l’àmbit local s’haurien de potenciar les
iniciatives que reforcen la participació ciutadana en temes sanitaris.
És per tot això que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular presenta els Precs
següents:
1. L’Alcalde de Mataró complirà, amb la màxima celeritat, l’acord del Ple municipal
aprovat el passat 4 d’abril de 2013 que diu textualment: L’Alcalde de Mataró, com a
vicepresident del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme, demanarà a
l’òrgan competent, la incorporació de representants de la Coordinadora per la defensa
de la sanitat pública Mataró en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.
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2. L’Alcalde de Mataró no imposarà condicions ni filtres a la Coordinadora per la defensa
de la Sanitat Pública Mataró a l’hora d’escollir la persona qui els representarà en el
Consell Rector del CSdM.”

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA COORDINADORA EN DEFENSA DE
LA SANITAT PÚBLICA MATARÓ-MARESME EN EL CONSELL RECTOR
DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la pregunta
següent:
“La Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme reclama des de fa temps
la seva participació en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme per tal que aquest
organisme compti amb les aportacions del moviment veïnal i d’usuaris i la Coordinadora
participi del seguiment de les diferents actuacions per part del Consorci.
Aquesta demanda ha estat adreçada a l’Alcalde de Mataró en reiterades ocasions com a
Vicepresident del Consorci.
El Ple Municipal de l’abril de 2013 va acordar que “…l'alcalde de Mataró com a Vicepresident
del Consorci Sanitari del Maresme, demanarà a l'organ competent la incorporació de
representants de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró en el Consell
Rector del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i per tal de que la Coordinadora pugui ser
present en aquest órgan de decisió".
Vist que encara no s’ha resolt la petició, el Grup Municipal Socialista presenta la següent
pregunta al Govern Municipal per ser resposta en el proper Ple:
1. Quines gestions ha realitzat l’Alcalde de Mataró com a Vicepresident del Consorci Sanitari
del Maresme per tal que la Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme
incorpori un representant en el Consell Rector, en compliment de l’acord de Ple Municipal
l’abril de 2013.
2. Quina valoració fa el Vicepresident del Consorci i Alcalde de Mataró de la participació de la
Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme en el Consell Rector
d’aquest òrgan i els criteris per a l’assignació de la persona que pugui representar la
Coordinadora.”
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jesús Nieto, en
representació de la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, qui critica, en nom de la
Coordinadora en defensa de la Sanitat Pública Mataró-Maresme, les retallades que el govern
de CIU a la Generalitat de Catalunya ha dut a terme els darrers quatre anys i les
conseqüències que han comportat, com ara llargues llistes d’espera a l’Hospital de Mataró,
per culpa de la reducció de serveis i personal sanitari, del tancament de sales d’operacions a
les tardes, de la desviació de pacients per a ser operats en centres privats de fora de la
comarca, entre d’altres. Volem deixar constància del nostre suport a tot el personal sanitari.

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon, pel que fa a la primera pregunta d’ICV-EUiA,
que quan sigui necessari i cada vegada que calgui. Respecte a la segona, de la mateixa
manera que mai no comentaria en públic una conversa privada amb vostè, encara menys ho
puc fer quan es tracta de tercers. Quant al prec de la CUP, pel que fa a l’acord de ple ja els
vam dir que es considerava que s’hi estava treballant i, per tant, pels mateixos motius no el
podem acceptar. En resposta a la primera pregunta del PSC, totes les que han estat
convenients. I la segona resposta seria: interessant.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
considera que el Sr. Alcalde no ho ha encarat bé. Abans, al punt on es proposava la reforma
dels estatuts del Consorci, on s’establia la representació al Consell Rector, he fet una
proposta. Una proposta que no ha rebut cap mena de resposta per part seva. És aquí on
vostè ha de complir el mandat del ple, que deia que vostè es comprometia a demanar la
incorporació d’un representant de la Coordinadora per la defensa de la Sanitat Pública. La
resposta que vostè m’ha donat de s’hi està treballant no em satisfà, perquè jo no he vist que
s’hi estigui treballant. Si s’hi estigués treballant vostè hagués fet ja una proposta formal
respecte d’això. Quina por tenen? Tenen garantida la majoria. L’únic que pot aportar aquesta
representació és transparència. I no es pot tenir por a la transparència i a la participació. Els
preguem que compleixin els acords de ple.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, opina que la resposta del Sr. Alcalde, a banda d’insuficient, és
arrogant. Aquesta manera de contestar, després de les al·legacions que hem fet els tres grups
de l’oposició, ens sembla desafortunada. Hi ha un acord de ple, un més, que vostè es nega a
complir. Aquesta és la primera realitat i la dada objectiva. Aquest menysteniment continu i
continuat a l’òrgan sobirà de decisió de la ciutadania, representada pels seus representants
públics escollits a través d’unes eleccions lliures i democràtiques, és deplorable. Vostè no té
cap respecte per les decisions que es prenen al ple. Lamento molt les maneres com ens ha
contestat a les nostres dues preguntes, perquè a vostè no li costa res dir quan té previst
reunir-se amb la Coordinadora, i el millor lloc per dir-ho és aquí a l’Ajuntament, en un ple
ordinari. Per tant, no em digui: “quan sigui necessari”.
Respecte a la segona pregunta, per la mateixa transparència que li reclamem contínuament i
de la qual vostè també fa gala contínuament, li exigim saber per què no són persones de la
seva confiança les persones que proposa la Coordinadora. O a l’inrevés, qui entén vostè que
és una persona de confiança. El meu parer és que no volen tenir la representació de la
ciutadania al Consell Rector. La gent està cansada d’aquesta opacitat. Si vostès continuen
entossudits en aquestes velles polítiques, no arribaran gaire lluny políticament parlant.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, lamenta profundament les
no-respostes del Sr. Alcalde, tant pel to com per la falta de respecte cap a la ciutadania.
Tenim tot el dret de preguntar quines són les gestions que vostè com a Vicepresident del
Consorci i com a Alcalde de Mataró ha fet per tal de donar compliment a un acord de ple.
Vostè té el deure de contestar, des del respecte a les normes, a les formes i als representants
democràtics de la ciutadania. Per tant, en aquest ple, una vegada més trobem aquest
menysteniment. Ja ens ha passat fa una estona, quan s’ha hagut de suspendre el ple.
La qualitat de la sanitat pública significa, i ara més que mai, que hem de guanyar en
transparència. I guanyar en transparència també significa que cal redefinir quins són els
canals i els òrgans de participació. En aquests òrgans i canals de participació, com en altres
organismes, la ciutadania també té molt a dir. Es parla sovint de l’empoderament dels
ciutadans i ara és el moment de replantejar i fer més gran aquesta transparència, amb la
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participació de la ciutadania. És per això que fem nostra aquesta petició de la Coordinadora
per la defensa de la Sanitat Pública. Si us plau, Sr. Alcalde, respongui’ns.

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que quan parlen de representants de la
ciutadania —i jo respecto tots els membres de la Coordinadora—, nosaltres també en som
com a membres del Consell Rector. I vostè, Sra. Prados, que té un representant del seu grup
al Consell Rector, entenc que està informada de totes les gestions que ha fet l’Alcalde,
malgrat té tota la legitimitat per venir a preguntar-ho aquí al ple, igual que la resta de grups.
Aquest Alcalde i els representants del Consell Rector d’aquest Ajuntament continuarem
defensant els interessos de la ciutat, tant des del mateix Consell com des de la capacitat i
representativitat institucional i política, tal com s’ha fet en tot el mandat i com s’ha demostrat,
perquè ha anat donant els seus fruits de manera positiva, valorant la vessant dels acords amb
els treballadors, com també la vessant de la qualitat assistencial.
A títol d’exemple, s’ha de valorar haver desencallat el greuge històric que representava que el
Consorci Sanitari del Maresme s’havia de fer càrrec dels interessos d’aquest deute i que des
de fa tres anys és el Departament de Sanitat qui ho fa, i significa 1,5 milions d’euros cada any,
la qual cosa s’ha resolt des del Consell Rector, amb la pressió política corresponent.
També és notori l’acord amb el Departament per la nova aportació per part d’aquest
d’aproximadament 1,5 milions d’euros més, reconeixent serveis que s’estaven prestant i no es
cobraven per part del Consorci, i que ha permès que els 1.800 treballadors cobressin la paga
extra de Nadal.
Cal dir que aquest major finançament, igual que l’anterior del deute històric, es consolida i ja
és un increment net per als anys vinents. I tan important com això és informar-los que s’està
desenvolupant la negociació per tal que no es derivin pacients fora de Mataró, si no és per
raons mèdiques òbviament —tot això, a més, s’ha explicat públicament—, cosa que fins ara
s’havia fet degut als compromisos contractuals signats pel Departament de Salut al seu dia i
feia que s’haguessin de pagar igualment operacions que no es feien. Per tant, el Departament
els derivava per no pagar les operacions dues vegades. Això significa una molèstia per als
pacients fora de tot sentit comú i ara s’està negociant per evitar-ho.
Finalment, em sembla indispensable ser territori capdavanter en el treball sobre el nou model
català d’atenció integrada social i sanitària que està treballant el Pla Interdepartamental
d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Tant jo mateix, com des del Consell Rector,
estem parlant amb la Conselleria per tal de ser-hi, si cal com a pioners, i entrar en el pla pilot,
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donat que la visió d’aquest pla territorialitzat ens marcaria la línia de treball per aconseguir els
objectius. La missió d’aquest PIAISS és promoure i participar en la transformació del model
d’atenció social i sanitària per garantir una gestió i una atenció integrada centrada en la
persona, capaç de donar resposta a les seves necessitats, i és promogut pel govern de
Catalunya amb la participació dels departaments de Presidència, Benestar Social, Família i
Salut. La finalitat és catalitzar les actuacions necessàries per fer realitat un sistema que
garanteixi l’atenció integrada social i sanitària a les persones que tenen necessitats d’atenció
dels dos serveis. És a dir, atenció integrada com a model d’innovació, amb les següents línies
estratègiques: atenció integrada a la comunitat (atenció primària, social i sanitària), atenció al
domicili, adequació i ordenació de llarga estada sociosanitària i salut mental, ordenació de
l’atenció als centres residencials, interacció entre els àmbits sanitaris socials de la xarxa de
salut mental i atenció a drogodependències i VIH, millora del sistema d’atenció a la
dependència,

sistemes

d’informació

integrats,

ecosistema

col·laboratiu

i

relacional,

sostenibilitat i estabilitat de tot el sistema i un marc avaluador de base poblacional.
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CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A QUÈ MATARÓ ES
COORDINI AMB VILASSAR DE DALT, PREMIÀ DE MAR, CANET I
ARENYS DE MAR PER A LA CELEBRACIÓ D’ACTES INSTITUCIONALS
ARRAN DE L’ANY EUROPEU DEL PATRIMONI INDUSTRIAL 2015.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec següent :
“L’any 2015 es celebra l’any europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic. L’organitza E-FAITH
(THE EUROPEAN FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL
HERITAGE).
La E-FAITH, Federació Europea d'Associacions de Patrimoni Industrial i Tècnic, és una
plataforma de promoció de contactes i de cooperació entre els voluntaris i les associacions,
sense ànim de lucre, relacionades amb el patrimoni industrial a Europa. És un espai per
reunir-se, intercanviar experiències i aprendre els uns dels altres.
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Des de la seva creació han promogut idees i iniciatives innovadores al voltant de la
conservació i l'ús del patrimoni industrial. També han impulsat valuosos projectes de
conservació del patrimoni industrial i tècnic.
La seva missió és promoure la participació de voluntaris i la creació d'organitzacions europees
independents i no governamentals, dedicades a la investigació, la protecció, la interpretació i
l'obertura al públic del patrimoni industrial i tècnic.
La presidenta de E-FAITH, l’Assumpció Feliu Torras, com el seu Secretari general, l’Adriaan
Linters, són persones que tenen una vinculació directa amb la ciutat de Barcelona.
Mataró i altres poblacions de la comarca com Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Argentona,
Alella, Calella, Premià de Mar, Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar tenen una llarga
tradició industrial lligada al tèxtil i els seus derivats que ens ha deixat un preuat patrimoni
industrial.
Mataró conserva 12 xemeneies industrials i algunes naus d’alt valor arquitectònic com la Nau
Gordils, pionera a l’Estat en la utilització del vapor. A Vilassar de Dalt, l’arquitecte valencià
Guastavino va construir la seva primera cúpula catalana al teatre de la Massa que després va
reproduir, amb la mateixa tècnica, en edificis destacats de la ciutat de Nova York com el
Central Station. Premià de Mar té una llarga tradició en la indústria dels estampats, Canet
amb l’escola del tèxtil i Arenys de Mar amb les puntaires, Arenys de Munt amb les tovalloles...
Aquest gruix industrial recobraria valor si el sabem visualitzar i potenciar des de la cooperació
entre les poblacions maresmenques. Aquesta coordinació s’hauria d’aprofitar per vincular i
compartir el llegat arquitectònic industrial amb la resta del patrimoni industrial europeu a
través de l’E-FAITH.
Creiem molt interessant aprofitar l’any europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic per impulsar la
visualització, el coneixement i la defensa del patrimoni industrial d’aquests cinc municipis del
Maresme.
És per tot això que el Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular formula els precs
següents:
1. L’Ajuntament de Mataró iniciarà contactes amb els ajuntaments de Premià de Mar,
Premià de Dalt, Alella, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Argentona, Calella, Canet,
Arenys de Munt, Arenys de Mar i tots aquells municipis maresmencs que puguin sentirse cridats, per tal d’involucrar i coordinar tots aquests ajuntaments en la celebració
d’uns actes institucionals que relliguin, visualitzin i potenciïn el patrimoni industrial
d’aquests pobles i ciutats de la comarca.
2. L’Ajuntament de Mataró es posarà en contacte amb l’entitat E-FAITH (THE
EUROPEAN FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF INDUSTRIAL AND TECHNICAL
HERITAGE) per tal d’incloure els actes comarcals a favor del patrimoni industrial a
l’agenda de l’any europeu del Patrimoni Industrial i Tècnic 2015.
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3. L’Ajuntament de Mataró convidarà a l’E-FAITH a participar en els actes i les accions
institucionals a favor del patrimoni industrial que se celebrin a la comarca del
Maresme.”

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, accepta el
prec. Tal com hem comentat, el que faríem seria centrar-ho en el moment de l’aparició del
vapor i la seva afectació en l’arquitectura del treball, és a dir, passant dels obradors
tradicionals a la fàbrica moderna, amb el seu sistema de xemeneies i aquests grans edificis
fabrils. Posarem fil a l’agulla per portar-ho a terme.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
agraeix la col·laboració del Sr. Reixach. Crec que no som conscients que tenim tresors a la
ciutat de Mataró que ens situen als orígens de la industrialització. La nau Vapor Gordils és un
d’aquests tresors i hem d’insistir a recordar que és la nau amb un sistema de producció amb
vapor més antiga que actualment segueix construïda en tot l’estat espanyol. Actualment és un
bé cultural d’interès local i crec que té la categoria per ser un bé cultural d’interès nacional.
Sabem que ara mateix té unes condicions estructurals que la fan perillar i que demanen no
només una rehabilitació, sinó també una major visualització, també en col·laboració amb la
resta de la comarca. A partir d’aquí, es poden fer molts actes i commemoracions que el nostre
patrimoni mereix.

24 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A QUÈ LA COORDINADORA
PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA MATARÓ PARTICIPI AL
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 22 de l’ordre del dia.
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25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE LA COORDINADORA EN DEFENSA DE
LA SANITAT PÚBLICA MATARÓ-MARESME EN EL CONSELL RECTOR
DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 22 de l’ordre del dia.

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT SOBRE
EL NO COMPLIMENT DE L’ACORD DE PLE DE 2 D’OCTUBRE DE 2014
EN RELACIÓ ALS DRETS I DEURES DELS REGIDORS D’AQUESTA
CORPORACIÓ.
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, presenta la pregunta següent:
“ Vist que encara es continua sense informar de les assistències a les Comissions
Informatives a la plana web de L'Ajuntament de Mataró tot i la “Esmena a la totalitat “del Grup
Municipal de CIU” a la proposta de resolució que va presenta el regidor no adscrit, sr. Juan
Gabriel Ponce López, sobre els drets i deures dels regidors d’aquesta corporació “del Ple del
dia 2 d'octubre de 2014.
Recordo que els punts que es van aprovar per unanimitat van ser els següents:
1.- L’alcalde-president sol·licitarà un informe al Secretari de la Corporació per tal d’establir els
mecanismes necessaris per donar compliment a l’article 77 del ROM pel que fa als
incompliments de les obligacions dels Regidors/es dels membres del Consistori.
2.- L’Ajuntament de Mataró publicarà a la seva plana web les actes de les reunions dels
Òrgans de Representació en què els representants dels Grups Municipals hagin de ser
obligatòriament Regidors/es, com és el cas de les Comissions Informatives i altres òrgans de
govern, fent constar de forma clara quins han estat els membres assistents, així com els
excusats i els que no hi ha assistit.
3.- Pel que fa al que preveu l’article 77 del ROM, si es donés algun cas d’aplicació per faltes
d’assistència de forma reiterada, les sancions es faran igualment públiques al web de
l’Ajuntament i se’n donarà compte al Ple Municipal.”
PREGUNTA:
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1-Existeix a hores d’ara la voluntat-intenció de fer complir l'acord del Ple?
2-Quins són els motius que han portat a no complir el que es va aprovar al Ple?
3- Quina ha sigut l'assistència i absències dels Grups Municipals(en número i per Grup
Municipal) a les Comissions i Consells dels Grups Municipals des de la constitució de la
corporació municipal al juny del 2011?, a les següents Comissions, Consells,en número i per
grup.
CIM Àrea de Participació i Serveis a les Persones
CIM Àrea de Promoció Econòmica i Innovació
CIM Àrea de Serveis Territorials i Via Pública
CIM Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana
Consells d'Administració
Mesa de Contractació
Comissió Especial de Comptes
Comissió Especial d'Organització.

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que el que avui no es pot lliurar en el ple és la
relació que ha subministrat el Sr. Secretari de totes les actes amb la presència o no de
cadascun. Amb cinc minuts seria impossible. La resta de coses sí que es van tractar a la
Junta de Portaveus i el Sr. Fernàndez passarà a respondre-li.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, en resposta a la primera pregunta, diu
que sí que existeix la voluntat de complir l’acord del ple municipal celebrat el 2 d’octubre del
2014, en la mesura que sigui possible, tal com es va tractar a la Junta de Portaveus
extraordinària celebrada el 20 d’octubre del 2014, en què es va acordar encarregar els llistats
d’assistència a les respectives comissions informatives municipals. Pel que fa a la segona
pregunta, al punt anterior ja s’ha dit que hi ha voluntat de complir l’acord i, de fet, s’està fent,
atès que el 19 d’octubre del 2014 ja es va trametre l’informe del Secretari General de la
corporació a tots els portaveus municipals i al regidor no adscrit en compliment del primer
acord, que deia: “L’Alcalde-President sol·licitarà un informe al Secretari de la corporació per
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establir un mecanisme necessari per donar compliment a l’article 77 del ROM pel que fa als
incompliments de les obligacions dels regidors i dels membres del consistori”. Respecte a la
tercera pregunta, l’hi faré arribar per escrit.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Mora, alcalde president. Actua com a
Alcalde Accidental el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joaquim Fernàndez i Oller.

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE EL CONSELL D’INFANTS DE MATARÓ.
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la pregunta
següent:
“El passat 15 de gener es va constituir el Consell d’Infants de Mataró, com a òrgan de
participació dels nens i nenes de la ciutat per tal de sensibilitzar-los sobre la democràcia
participativa i la presa de decisions, per donar a conèixer l’opinió dels infants sobre temes
ciutadans i per treballar amb ells mateixos els seus drets i deures com a ciutadans.
El Grup Municipal Socialista celebrem que Mataró compti amb un òrgan de participació
infantil, com a escola de participació i sensibilització en els valors democràtics. Considerem
que és un projecte que no es limita exclusivament als infants que hi participen com a
consellers i conselleres, sinó a totes les escoles participants, donat que la feina participativa i
deliberativa sortirà en primer lloc dels centres educatius.
Fent com fem aquesta valoració positiva, creiem que és una oportunitat que no pot quedar
malmesa, i és per això que fem les següents preguntes al Govern Municipal per ser
contestades en el proper Ple:
1. El Consell d’Infants hauria de comptar amb tot un curs escolar per tal de treballar els temes
escollits i veure’n els resultats. La constitució del Consell estava prevista per al 20 de
novembre, Dia internacional de la Infància i durant el primer trimestre del curs. Com és que no
s’ha constituït fins el 15 de gener?.
2. Quina valoració fa el Govern Municipal de la crida a les escoles i la seva participació?.
3. El Consell d’Infants compta amb una partida pressupostària per tal de realitzar aquelles
actuacions sorgides de tot el procés de participació que es realitzarà en aquests mesos i
culminarà cap al maig?”
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, en relació amb la primera pregunta, diu que es va fer el 15 de gener perquè quan
estava previst fer la constitució es van incorporar tres escoles més i van entendre que pel bé
del consell podien esperar. Per tant, tot i que els tècnics van fer un gran treball, el procés
s’havia de fer amb el timing que calia i per això es va fer al gener. En resposta a la segona, la
valoració que fem és molt positiva. Pel que fa a la darrera pregunta, no tenim partida
pressupostària. Comptem amb recursos propis, amb els professionals, amb les hores que han
dedicat perquè sortís aquest consell com ha sortit i amb la col·laboració d’Educo i Salesians
Sant Jordi. A més, ja ho teníem previst al PAM 2013-2014.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, agraeix la resposta de la
Sra. Ortiz. Entenc que la incorporació de les tres escoles és la causant del decalatge, però
això es podia haver treballat abans, ja que ara estem acabant el mandat. És una mica trist
que s’hagi constituït aquest consell tan tard i que no tinguem aquest marge de tot un curs per
fer-ne una valoració. Li preguntava, a la segona pregunta, per la participació del nombre
d’escoles que estan representades al consell. La valoració sobre la crida que s’ha fet a totes
les escoles i el fet que no totes s’hagin apuntat.
Pel que fa a la partida pressupostària, s’entén que ja es compta amb recursos propis, sobretot
del personal que fa possible que es tiri endavant el consell i la feina que hi ha al darrere, però
em referia més aviat a una altra partida. Seria frustrant per als mateixos participants que el
consell arribi a acords i després no hi hagi diners per poder donar sortida a les propostes que
fan els infants, que es debatran i s’aprovaran en aquesta mateixa sala de sessions. No
podem frustrar ja el primer any aquesta participació. S’ha d’anar molt en compte. És per això
que demanem que es pugui atendre pressupostàriament, si és necessari, aquestes peticions,
demandes i acords que els mateixos infants elaboraran en aquesta sessió.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, comenta que el govern ja ho té previst. Òbviament, la idea del Consell d’Infants és
que sigui un òrgan participatiu més a la ciutat. Per tant, respecte a aquella proposta que
sorgeixi del consell, el grup que estigui al govern al novembre haurà d’incloure la seva partida

94

pressupostària depenent de les accions. És un misteri el que ens demanaran aquests
consellers, però jo crec que el govern que hi hagi preveurà tenir una partida pressupostària
per a les seves peticions. Aquesta és la voluntat.

28 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR

DE

CATALUNYA

SOBRE

L’ACOMPLIMENT

DEL

COMPROMÍS DE DOTAR A LES BANDES DE SETMANA SANTA D’UN
LLOC DIGNE PELS SEUS ASSAJOS.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“En diverses ocasions aquest Ajuntament ha manifestat el seu recolzament a les Confraries
de la Setmana Santa Mataronina. La seva tasca transcendeix en molt el que és purament
religiós i col·laboren i han col·laborat amb diferents esdeveniments ciutadans i el recolzament
a altres entitats que es dediquen a ajudar als més necessitats de Mataró.
Recordem que en aquest mandat han rebut la més alta distinció i reconeixement a la nostra
ciutat reconeixent algunes de les seves manifestacions com a patrimoni de la ciutat.
Recordem també que aquestes entitats són econòmicament autosuficients i que si per alguna
cosa es distingeixen es per realitzar uns esdeveniments multitudinaris a la ciutat sense que a
Mataró els suposi un esforç econòmic important.
Recordem de la mateixa manera que en algunes ocasions ja s’ha debatut i aprovat en aquest
Ple la necessitat de dotar-los de llocs dignes per que les seves bandes puguin realitzar els
assajos pertinents d’una manera digna, sense que els integrants, en la seva gran majoria
nens i joves, pateixin pel fred, on no siguin una molèstia per ningú i ningú els molesti.
Doncs bé, el que s’han trobat és que aquests compromisos no s’han acomplert, i els
integrants de les bandes continuen assajant al carrer, a la nit, passant fred, amb gent que se
sent molestada per la seva música i a la vegada sent molestats i aquesta setmana agredits
en forma de llançament de pedres contra una d’aquestes Confraries i contra una de les
bandes.
Els fets en sí ja són prou greus, pel que significa una agressió, però també pel moment
sensible que vivim i per que no dir-ho pel que signifiquen d’intolerància vers als altres i les
seves creences.
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És per aquests motius i per tal d’evitar nous episodis com els que s’han produït en les últimes
setmanes que presentem el següent Prec:
- L’Ajuntament de Mataró acomplirà amb el seu compromís de dotar a les bandes de música
de les Confraries mataronines d’un lloc estable, digne, segur i adequat per tal de poder
realitzar els seus assajos a la major brevetat possible i en tot cas abans de la Setmana Santa
de 2015 a la vegada que augmentarà la seguretat a les zones on les Confraries assagen per
tal d’evitar incidents com els viscuts en els últims dies.”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
reconeix que, pel que ha pogut saber, aquest tema està molt encarrilat. L’única cosa que li he
de dir —i dono el prec per acceptat— és que lamento que només hàgim reaccionat de veritat
quan s’han produït aquests fets de l’agressió, quan era un tema de justícia de fa anys, perquè
es tracta d’unes entitats que donen molt a la ciutat a canvi de molt poc.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Mora, Alcalde-President.

29 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL MANTENIMENT DELS SOLARS
I APARCAMENT DE SUPERFÍCIE A CERDANYOLA.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“L’estat de manteniment i neteja d’alguns solars i aparcaments en superfície d’alguns barris de
la nostra ciutat és deplorable. En concret hem rebut moltes queixes d’alguns situats a
Cerdanyola Sud.
Un cop comprovat per nosaltres mateixos hem pogut constatar que el que ens deien alguns
ciutadans quedava curt i que era molt pitjor.
En concret ens estem referint al solar de Ramon Berenguer on hi havia els Bombers i també
dels aparcaments de la Ronda President Tarradellas. S’han convertit en un abocador de
runes, en un taller de canvi d’olis de cotxes a cel obert i el seu estat és equiparable a
qualsevol ciutat del tercer mon.
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Hi ha a més un tema que ens preocupa i és la proximitat a centres escolars, recordem que el
solar de Ramon Berenguer es troba a la part posterior de l’Escola d’Adults dels Tarongers i
l’aparcament de President Tarradelles es adjacent a una zona escolar, i en l’estat que es
troben són un niu d’insalubritat i de qualsevol plaga en forma d’insectes i rosegadors.
És per aquests motius que presentem el següent Prec:
- Els serveis de neteja i manteniment de l’Ajuntament de Mataró procediran a la neteja
immediata d’aquests solars i aparcaments i s’incrementarà la vigilància a la zona per tal de
detectar i sancionar a aquells que facin abocaments incontrolats.”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
accepta el prec. Actualment, els serveis de l’Ajuntament ja tenen programades unes neteges
en aquests dos espais, però és evident, veient les fotografies que vostès van adjuntar, que en
alguns moments és insuficient degut al gran incivisme per part de certes persones que han
agafat aquests espais com si fossin abocadors. Per descomptat que passarem a netejar-ho
immediatament, si és que no ho han fet ja des que vostès van entrar aquest prec, perquè en
aquests casos, més que un tema del ple és una obligació de donar un servei municipal.

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS SERVEIS QUE REALITZA LA
POLICIA LOCAL DE MATARÓ.
El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Sembla evident que hi ha determinades franges horàries on la feina dels agents de l’ordre
resulta més feixuga i per que no dir-ho també més perillosa. Creiem que hi hauria una
coincidència general en que aquesta franja horària coincideix amb la nit/matinada.
És per això que ens ha sobtat i força conèixer que la nostra policia local està realitzant
determinats serveis nocturns amb patrulles formades per un sol agent i a més amb manca de
determinats elements defensius i de protecció que segons també se’ns ha informat el Govern
Municipal es va comprometre a lliurar i dotar als agents fa ja almenys 2 anys.
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Tot plegat està provocant un malestar creixent entre els agents que són potser els treballadors
municipals que desenvolupen la seva feina en una situació de tensió i estrès més forta i ens
preocupa que això pugui incidir en la qualitat del servei.
És per aquest motiu que presentem les següents preguntes:
1.- Quina previsió hi ha de dotar als agents de la Policia Local de Mataró de mesures de
protecció tals com armilles antibales, tal i com el Govern Municipal es va comprometre amb
els propis agents ja fa un parell d’anys?
2.- Quin és el motiu pel qual hi ha determinats serveis, òbviament no tots, nocturns que està
realitzant un sol agent amb la perillositat que això suposa, ens estalviarem de recordar quina
és la situació a les nits a determinades zones de la ciutat i de les localitats més properes?”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment,
explica que l’adjudicació de les armilles per als anys 2015 i 2016 es va fer mitjançant un
contracte que es va haver de treure a concurs. L’empresa que va guanyar el contracte ja s’ha
adjudicat, ja s’ha firmat, i el compromís de l’empresa és que el primer lot d’armilles arribi
abans que s’acabi el mes de maig. No és un problema de partida pressupostària, és un
problema de que les armilles s’han de fabricar perquè no en tenen en estoc.
Pel que fa a la segona pregunta, en aquests moments no hi ha cap servei nocturn que la
policia faci amb un sol agent.

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL COST DEL CICLE DE TEATRE
“TEATRE I COMPROMÍS” CELEBRAT A LA NOSTRA CIUTAT LA
TARDOR PASSADA.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:

“Durant la Tardor del passat 2014 es va celebrar a la Ciutat el Cicle de Teatre, “Teatre i
Compromís” amb una programació de 6 obres de teatre al Monumental.
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Veient els Decrets de liquidació de taquillatges d’algunes d’elles ens ha sobtat que aquests
han estat per dir-ho suament discrets, amb taquillatges entre 200 i 300€ i un inferior als 200€.
i que en concret la contractació de la Companyia que va representar aquest espectacle va
cobrar 7.744€ IVA inclòs al que entenem que cal afegir el cost d’obertura del Teatre, cosa que
elevaria el cost de l’obra a prop dels 10.000€.
És per això que sense entrar en la valoració que ens mereix el fet de tenir Cicles de teatre
estable o no, si que estem interessats en conèixer quin és el cost final pels mataronins
d’aquest Cicle de Teatre en concret.
I per aquest motiu presentem les següents preguntes:
1.- Quin és el cost total de les 6 obres que composaven el Cicle “Teatre i Compromís”,
inclosos els emoluments de les companyies corresponents i els costos d’obertura del Teatre
Monumental.
2.- Quans abonaments pel Cicle es van vendre i quin van ser els ingresos per aquest
concepte?
3.- Quantes entrades es van vendre per cada una de les 6 obres? (La recaptació per aquest
concepte no ens cal ja que la tenim al decret de liquidació corresponent.)”

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, corregeix la informació proporcionada
pel Sr. López indicant-li que van ser 5 obres les d’aquest cicle. Suposo que la confusió li ve
perquè una d’elles va haver de suspendre’s per malaltia del protagonista.
Pel que fa a la primera pregunta, el total pels conceptes que demana són 56.895,15 euros.
En referència a la segona pregunta, el nombre d’abonats a aquest cicle va ser de 490. La
recaptació per aquest concepte va ser de 33.758,40 euros.
Quant a la tercera pregunta, el nombre d’espectadors en cadascuna de les obres
cronològicament van ser de 523, 620, 596, 553 i 569 espectadors. El total de la recaptació del
cicle va ser de 42.242,70 euros.
Els decrets no són per obres, sinó que són per mesos i, com que les entrades es posen a la
venda amb molt de temps d’antelació, possiblement el decret que vostè ha vist correspon a
quan encara no s’estava produint el cicle.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
aclareix que l’error en el nombre d’obres prové de que es va fer una roda de premsa
anunciant un cicle de 6, però que quan se n’anul·la una, no es fa cap roda de premsa. Li
demanaria, Sr. Fernández, si ens pot fer arribar per escrit la resposta.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència,
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, manifesta no tenir cap inconvenient a
fer-li arribar la resposta per escrit. Tinc aquí el fulletó del cicle i hi havia 5 obres. La que es va
suspendre va ser “Prendre partit” i va ser substituïda per “El meu poble i jo” del Sr. Lluís
Danés.

32 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE ELS AJUTS A L’HABITATGE.
La senyora Núria Aguilar, regidora del grup municipal Socialista, presenta el prec següent:
“Aquest Grup Municipal és coneixedor del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret
a l’habitatge el qual prioritza el programes d’actuació en l’eix social i es concreta amb ajuts al
lloguer i a les quotes hipotecàries.
També és conscient del risc d’exclusió residencial al que estan abocades moltes famílies i que
un ajut com els que preveu el Decret els pot evitar un desnonament, ja que els permetria
posar-se al corrent del lloguer o de la quota hipotecària. Moltes famílies, amb un ajut
econòmic puntual, tindrien capacitat de remuntar la situació a curt o a mig termini. A més a
més, aquestes mesures possibiliten que les famílies no hagin d’abandonar el seu habitatge,
amb tot la càrrega traumàtica que aquest fet suposa. Així doncs, aquets ajuts puntuals a
l’habitatge es configuren com una acció preventiva al desnonament.
Però, per tal que les famílies puguin accedir a les ajudes és imprescindible, prèviament, tenir
accés a la informació. Avui hi ha moltes famílies que es troben en una situació vulnerable i
que desconeixen l’existència d’ajuts i dels mecanismes per a sol·licitar-los. Per tant caldria
marcar-nos com objectiu que totes aquelles persones que compleixen els requisits puguin
accedir als ajuts a l’habitatge i que el tractament i revisió de tota la documentació sigui el
màxim de curosa.
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Donat que el Ministeri de Foment està a punt de treure els nous ajuts a l’habitatge en
substitució a la Renda Bàsica d’Emancipació i que cal fer arribar tota aquesta informació a les
famílies que ho necessitin, és per això que el Grup Municipal Socialista formula el següent
Prec:
1. Donat que els nous ajuts del Ministeri trigaran mesos en ser efectius i que els de la
Generalitat són molt escassos, l'Ajuntament de Mataró destinarà una partida de 500.000
euros. per aquelles famílies en situació de risc i que els cal una intervenció ràpida,
entenent que l'ajut econòmic és preventiu de situacions molt més greus i de les quals és més
difícil sortir-ne.
2. El govern municipal farà difusió extensiva a tota la ciutadania de totes les convocatòries
d’ajuts a l’habitatge.
3. El govern municipal, analitzarà i revisarà la documentació dels ciutadans que
sol·licitin qualsevol tipus d'ajuts i els oferirà tot el suport perquè els expedients puguin optar a
una resolució positiva.
4. El govern municipal vetllarà perquè el màxim de sol·licituds d’ajuts a l’habitatge tinguin
resolució positiva.”

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, accepta el prec. Quant al punt 1, efectivament sembla que és imminent aquesta
ajuda del Ministeri de Foment, per tant, el que farem és un avanç a aquestes famílies. Per
altra banda, la difusió es fa, però, tal com es va quedar a la Comissió de Desnonaments,
s’insistirà perquè les famílies ho coneguin.

La senyora Núria Aguilar, regidora del grup municipal Socialista, agraeix a la Sra. Regidora
que hagi acceptat el prec. Entenem l’esforç que això representa, tot i que el que hem
d’intentar és que aquestes situacions no es produeixin i que, si es produeixen, els afectats
puguin trobar les vies on recórrer. Entenem, doncs, que realitzem una tasca de prevenció i
que el que fem és que la família no surti de la seva llar, fet molt important per la persona que
pugui estar patint aquesta situació.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, expressa que el seu grup municipal es vol afegir al prec del partit
Socialista.
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33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE EL PLA JOVE 2013-2016
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“El Pla Jove de Mataró 2013-2016 va ser aprovat en Junta de govern el passat 13 de
desembre del 2013 en Junta de Govern i se’n va donar compte al ple al gener del 2014, ara fa
un any. De llavors ençà no hem tingut massa coneixement de com està funcionant el Pla.
Tal i com preveu el Pla Jove 2013-2016, anualment s’ha de fer una avaluació dels objectius,
les actuacions i la metodologia. Aquesta avaluació l’ha de dur a terme els tècnics de Joventut i
el Consell Municipal de Joventut i ha de ser presentada als grups municipals.
Per això el Grup Municipal Socialista presenta la pregunta següent:
• Quan està previst presentar l’avaluació anual del Pla Jove 2013-2016?”

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i
Consum, explica que des dels serveis tècnics s’està procedint a la recollida de dades de la
Selectivitat corresponent al 2014. Des dels diferents serveis i entitats implicades al Pla Jove
2013-20160, es preveu convocar el Consell de Joventut la primera quinzena de març, amb
l’objectiu de presentar les dades de l’avaluació i rebre les aportacions i, d’altra banda, una
vegada tancat el document corresponent al 2014, es preveu presentar els resultats als grups
municipals a la comissió informativa del 25 de març.

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, considera que és una bona notícia
saber que el Pla Jove està viu i que funciona, perquè un dels problemes que té aquest pla és
la dificultat de comunicar-lo. Tant per part del nostre representant al Consell Municipal, com
per part nostra, volem estar molt a sobre d’aquesta avaluació, perquè no volem que el Pla
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Jove sigui un mer tràmit; volem que sigui un instrument que doni respostes a les demandes
dels joves.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE

LES

MILLORES

PENDENTS

EN

INSTAL•LACIONS

ESPORTIVES MUNICIPALS.
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:
“Aquest grup municipal mostra la seva satisfacció pels recursos aconseguits per poder fer
realitat millores molt importants en instal·lacions esportives, com els cobriments de pistes
poliesportives exteriors, millores projectades en el seu moment que van quedar a l’espera de
finançament.
Però a aquest grup municipal li han arribat queixes d’algunes entitats esportives que
consideren que les seves demandes i necessitats no han estat ateses en aquesta nova
proposta de millores a les instal·lacions, quan des de la direcció d’esports s’havia assegurat
que aquestes demandes eren una prioritat a resoldre, com ara els vestidors del camp
municipal de Cirera o el material pel gimnàs de l’estadi d’atletisme, entre d’altres.
Per això el Grup Municipal Socialista presenta les preguntes següents:
1. En el mandat 2003-2007 es va realitzar una auditoria de les instal·lacions esportives i un
pla de millores i manteniment ( debatut i aprovat pel consell rector en el seu moment), que va
ser l’eina per establir les prioritats en les accions de millora. En aquest cas, quins criteris s’han
seguit per decidir quines accions es feien i quines no amb els recursos econòmics extra que
han arribat?
2. En relació a les queixes concretes que ens han arribat, com i quan es resoldrà el tema dels
vestidors del cirera? Quin és el calendari previst? I en relació al material pel gimnàs de l’estadi
d’atletisme, quina proposta tenen?
3. Quines altres demandes de millores d’instal·lacions tenen sobre la taula i com les pensen
gestionar i resoldre abans d’acabar aquest mandat?”

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, respon, pel que fa a la
primera pregunta, que s’han aplicat tres criteris, un criteri econòmic -l’oportunitat de trobar
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recursos per fer-ho-, un criteri social -equipaments amb un alt volum d’ocupació que s’utilitzen
per un total de 9 clubs i entitats esportives i que, a més a més, poden ser polivalents, és a dir,
que poden utilitzar-se per finalitats ciutadanes-, i un criteri esportiu -que les entitats que
utilitzen l’equipament són entitats potents i representants de la nostra ciutat-.
Quant a la segona pregunta, n’he parlat bastants cops amb el President de la UD Cirera i li he
explicat que és un pla que tenim damunt la taula i que el proper estiu surten uns recursos des
de la Diputació que segurament es podran utilitzar per aquest fi. Pel que fa al gimnàs de
l’estadi d’atletisme, es va consensuar amb els clubs que l’utilitzen que es canviarà el terra,
que es pintaran sostres i parets, que es canviaran alguns dels aparells de musculació i
complements i que es farà una nova reordenació dels espais i els materials. En referència a la
tercera pregunta, per aquest 2015 hi ha prevista la realització de 18 actuacions de millora per
valor de més de 350.000 euros.

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, en referència al tema dels criteris,
creu que s’actua més amb improvisació que amb una estratègia programada i acordada per
tothom. Estem contents que es vagi solucionant el tema del Cirera, encara que al PAM del
2014 ja es parlava d’això i s’està acabant el mandat. Per tant, anem tard. Pel que fa a
l’atletisme, està al PAM del 2015 i esperem que es pugui concretar, encara que les respostes
segueixen sent molt vagues.

35 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
X CATALUNYA PER BUSCAR UNA SOLUCIÓ A LA MANCANÇA DE
PAPERERES A LES PLATGES DE MATARÓ.
El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, demana
que aquest prec li sigui contestat per escrit.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts i cinc de dotze de la nit, el Sr.
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President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.

L’ALCALDE
Joan Mora i Bosch

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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