ACTA NÚM. 02/2016 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE FEBRER DE 2016.
=======================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de febrer de
dos mil setze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

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

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

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

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

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

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS
XAVIER CARAVACA DOMINGUEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

JULI CUÈLLAR I GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita

(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(C’s)
(C’s)
(C’s)
(VOLEMataró)
(VOLEMataró)
(PP)
(PP)
(CUP)
(CUP)

Excusen la seva assistència la Sra. Monica Lora Cisquer, regidora del grup municipal de
Plataforma per Catalunya i el Sr. Esteve Martinez Ruiz, portaveu del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya-Verds-EUiA.
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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
773/2016 d'1 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 4 de febrer de 2016
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 4 de febrer de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA

1

Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió extraordinària de 22-12-2015 i
ordinària de 14-01-2016.
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DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MÉS i Convergència i Unió d’adhesió al Manifest local per a
l’habitatge digne i contra la pobresa energètica.

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista per rebutjar l’acord
marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament
d’ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil.
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2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les
dones que es dediquen a l’acció política.

2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per sumar-se
a la Llei 25 que es presenta al Congrés dels Diputats.

DICTAMENS
Alcaldia
3

Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 9303/2015 de 10 de desembre, de designació
Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

4

Designar representants de l’ajuntament de Mataró en la Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme.

5

Aprovació designar representants de l’ajuntament de Mataró en diferents
organismes i entitats.

6

Aprovació nomenament membres Consell d’Administració de l’EPE Parc
Tecnocampus Mataró.

7

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm.771/2016 d’1 de febrer, de modificació
del Decret de delegació de competències a regidors delegats.
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

8

Declaració d'inici dels efectes de la concessió demanial de l’ús privatiu del
subsòl del terreny municipal situat a la zona verda de la UA-53 “El Verdet” per a
la construcció i explotació d’un aparcament i aprovació de les tarifes màximes a
aplicar, a proposta de PUMSA.
Servei de Secretaria General

9

Ratificar el decret d’alcaldia que desisteix del recurs contenciós administratiu
interposat contra la resolució de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica y Local de 17 de juliol de 2015, pel qual s’aprova la liquidació
definitiva per un import d’ 1.327.480,20 euros de la participació de l’Ajuntament
de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme
10

Aprovació provisional Pla Especial de CA L’IBORRA.
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11

Aprovació del Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per
l’any 2016.

12

Aprovació definitiva de la modificació de la Disposició Transitòria única de
l’Ordenança Municipal sobre les activitats on s’hi realitzen activitats de
naturalesa sexual, publicada al BOPB de 07.02.2012.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

13

Imposar una sanció de 2.404,05 euros a P.R.P., 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, una sanció de 600 euros per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos. (Exp. 816/2015).

14

Imposar una sanció de 2.404,05 euros a O.H.G., 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 200,51 euros per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos. (Exp. 818/2015).

15

Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.R., per la comissió d’una infracció
molt greu a l’article 13.1.b i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos. (Exp. 819/2015).

16

Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.D.C., 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 i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos. (Exp. 823/2015).
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre la creació d’un Consell Municipal sobre el benestar animal.
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18

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de
la Ciudadanía demanant la retirada en les plaques commemoratives que es
troben a la vista dels ciutadans en edificis i instal•lacions de la nostra ciutat amb
el títol de MOLT HONORABLE al Sr. Jordi Pujol i Soley.

19

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-MES per tal que l’ajuntament de Mataró comenci a treballar en el
Pla Estratègic d’Acció Social 2016-2026.

20

Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura
d’Unitat Popular, de VOLEMataró i d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUIA sobre
la planificació escolar a Mataró pel curs escolar 2016-2017.
PRECS I PREGUNTES

21

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les
queixes dels propietaris de locals de Pla d’en Boet.

22

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre la senyalització als parcs i places.

23

Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la manca d’un
espai diferenciat a la platja de Mataró per a què persones amb diversitat
funcional puguin gaudir a l’estiu de les platges.

24

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
relatiu al parc de pisos buits propietat d’entitats bancàries.

25

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES relativa a la realització dels patrocinis de la passada Festa al Cel.

26

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de la
Ciudadanía sobre la ubicació del nou Centre de Repartiment d’Aliments.

27

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les
irregularitats recollides a l’informe de l’Oficina Antifrau sobre la construcció i el
sobrecost de l’edifici del Rengle.

28

Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía
sobre la presència de la Policia Local en les entrades i sortides dels col•legis de
la nostra ciutat.

29

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre les irregularitats en l’adjudicació i execució de l’edifici El Rengle.

30

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè
l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Mostra Literària del Maresme.
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31

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES relativa a l’obligatorietat de mantenir un cens de gossos, gats i fures.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de
4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia
Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar
públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per
la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.
Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona
assassinada.

El senyor David Bote, 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 d’Infantil diuen:
“Els nens i les nenes del Torrent volem la Pau, volem amistat, volem ajudar els altres. I
estimar la vida del planeta amb molt d’amor ple de petons i abraçades”

Els alumnes de Primària:
“Els alumnes, els mestres i el personal no docent de l’escola Pia de Santa Anna ens trobem
avui, divendres 29 de gener de 2016, perquè volem mostrar el nostre comprimís amb la Pau i
la Justícia en aquest dia de celebració del DENIP.
Vivim en un món en el qual actualment encara hi ha guerres que provoquen morts i persones
que s’han de refugiar, atemptats terroristes, molta desigualtat social, poques persones molt
riques i moltes molt pobres, dificultats de respecte entre aquells que pensen i són diferents.
És per això que avui volem manifestar que:
1. Malgrat existeixen diferències entre les persones, hem de ser capaços de respectarnos i conviure els uns amb els altres.
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2. Tots els nens i nenes han de poder anar a escola, tenir mestres que els ajudin a
aprendre i disposar d’aquells materials necessaris per poder estudiar.
3. No hi hauria d’haver cap persona que passés gana, ja que al món hi ha menjar de
sobre per a tothom.
També volem demanar que:
4. Totes les persones puguin rebre assistència mèdica i sanitària sempre que ho
necessitin.
5. Cap nen i cap nena siguin víctimes d’algun tipus d’assetjament, ja sigui verbal, físic o
psíquic.
6. Cap persona hagi de fugir ni de casa, ni del seu país, ni del territori on viu per culpa de
les guerres.
7. Cap infant hagi de treballar abans de tenir els 16 anys.
Per això, els alumnes de primària ens comprometem a plantar la nostra petita llavor a base
d’esforç i il·lusió per tal de poder recollir els fruits de la no-violència, la justícia i la igualtat.”

Per part de la ESO, Batxillerat i Formació Professional:
“NO HI HA CAMÍ PER LA PAU, LA PAU ÉS EL CAMÍ (Gandhi)
Parlar de camí se’ns fa una mica gran si encara no hem estat capaços d’entrar-hi, de caminarhi.
Per fer camí hem de començar pel principi i tal com diu el lema d’aquest any, “obrir les portes
al món”. Però ara bé, com ho podem fer? Primer comença amb tu mateix, millora els teus
defectes i fes de les teves virtuts quelcom positiu i valuós.
Valora’t a tu mateix i valora també els que t’estimen. Entrega’t i dóna, ja que això et
proporcionarà la milor recompensa. No apaguis mai la llum de l’altre per aconseguir que brilli
la teva.
I aquesta implicació constant és la que et donarà l’oportunitat de sentir-te a prop dels altres i,
finalment, disposar de les claus per obrir aquestes `portes.
Un cop estiguem tots dins d’aquest “món” podrem parlar de camins de pau que ens portin allà
on tots volem arribar: a una vida feliç i a una convivència justa.
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Per això els alumnes de l’escola de Mar manifestem:
La necessitat de comprometre’ns i solidaritzar-nos amb el nostre entorn, el desig de millorar
les nostres relacions interpersonals. La voluntat d’acollir els més febles, aquells que més ho
necessiten. Que volem estimar i deixar-nos estimar,. Que hem de deixar de banda els nostres
perjudicis i inseguretats per obrir-nos totalment al món i poder conviure com realment volem:
en pau”
El Sr. Alcalde agraeix als nens i nenes de l’escola Pia les seves paraules.

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

1 - APROVACIÓ,

SI S'ESCAU,

DE LES ACTES DE LA SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA DE 22-12-2015 I ORDINÀRIA DE 14-01-2016.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2

Unanimitat. (25).

DESPATX OFICIAL
El Sr. David Bote, Alcalde President, dóna compte que va comunicar als
regidors i a la Junta de Portaveus la seva intenció era compartir amb tot el Ple
les informacions de que disposen sobre el tancament sobtat de les Clíniques
dentals Funnydent. El dijous 28 de gener les nou clíniques de Funnydent van
tancar les seves portes sense previ avis i van deixar de donar servei als seus
clients, trobant-se una d’elles Mataró. Milers de clients han vist vulnerats els
seus drets com a consumidors en espera d’iniciar un tractament, o amb un
tractament a mitges. En molts casos aquest tractament havia estat abonat
anticipadament tant en efectiu com mitjançant finançament. Es dona la
circumstancia que el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya havia
denunciat aquestes clíniques per publicitat enganyosa fa un parell de mesos i
que arrel de la denuncia el Departament de Salut va detectar que les clíniques
no constaven en el registre d’activitat que aquests centres han de tramitar.
Estem davant d’una presumpta estafa, el responsable de la qual ha estat

8

detingut. Potser s’hauria pogut evitar, ja que el dia abans del tancament es
signaven contractes de tractament quan els treballadors ja portaven mesos
sense cobrar. Des de l’Ajuntament d’acord amb el Codi de Consum de
Catalunya que ens atorga la competència en defensa de les persones
consumidores per rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions i per
gestionar la mediació com a mínim de les persones que resideixen a Mataró,
hem organitzat l’atenció directe als afectats a traves de les oficines de l’OMIC,
s’ha establert un calendari de sessions informatives en grup, ampliat l’horari
d’atenció a les persones consumidores i organitzat una xerrada informativa
d’assessorament als afectats. De moment hi ha 193 queixes a l’OMIC, a les
sessions en grup han participat 343 persones. Hem contactat amb el Col·legi
d’Advocats, d’Odontòlegs, amb la Conselleria i amb les financeres per tal de
mantenir actualitzada la informació respecte les gestions i propostes de solució
que s’ofereixin als afectats.

JUNTA DE PORTAVEUS
2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pels grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MÉS i Convergència i Unió d’adhesió al Manifest local per a l’habitatge
digne i contra la pobresa energètica.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 de febrer de 2016, amb els vots favorables de
l’Alcalde i dels grups municipals de PSC, CIU, ERC-MES, VOLEMataró i CUP (20), i les
abstencions dels grups municipals del PPC i C’s (5), eren absents els grups municipals
de PxC i ICV-EUiA.
La senyora Isabel Martínez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, llegeix
la part dispositiva Primera dels acords:
“Primer.- L`Ajuntament de Mataró s’adhereix íntegrament al manifest local per a
l’habitatge digne i contra la pobresa energètica elaborat per diversos Ajuntaments del
país entre els quals Mataró, a les Jornades amb el mateix nom celebrades a Terrassa, el
10 de novembre de 2015 i en el que s`acordà:
1.- Reconèixer el dret a l’habitatge com un dret fonamental de tots els ciutadans i
ciutadanes i instar a les administracions competents a desenvolupar les lleis adequades
per a garantir efectivament l’exercici d’aquest dret a tota la ciutadania.
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2. Determinar que el dret a l’habitatge digne s’ha de garantir a totes les famílies a un
preu màxim equivalent a un terç dels ingressos familiars, inclosos els subministres
bàsics d’aigua, gas i electricitat.
3. Desenvolupar polítiques de promoció pública d’habitatge destinat bàsicament a lloguer
social, fins assolir percentatges semblants a l’entorn europeu (més del 15%) sobre el
parc total d’habitatges del país.
4. Revisar la normativa vigent, com la “ley de segunda oportunidad” i altres, que
permetin paralitzar les execucions hipotecàries en cas d’insolvència justificada de bona
fe, i alternativament, acordar la dació en pagament exonerant el deute pendent i excloent
de l’execució dels avals l’habitatge habitual de l’avalador.
5. Reconèixer el dret de les persones que hagin perdut l’habitatge com a conseqüència
d’una execució hipotecària per insolvència sobrevinguda, a que se’ls faciliti una vivenda
en règim de lloguer social a un preu que no superi el 30% dels seus ingressos.
6. Incrementar el parc d’habitatges dels fons socials d’habitatge públic
(locals,autonòmics i estatal) per garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania vulnerable,
atorgant als ajuntaments les funcions de gestió de tots els habitatges socials del seu
municipi, i assumint des de les CCAA i AGE les despeses de obtenció i manteniment
dels habitatges dels fons supramunicipals.
7. Regular per llei la cessió obligatòria de l’ús temporal als fons públics d’habitatge social
dels habitatges buits propietat d’entitats financeres i/o grans propietaris, que restin més
de dos anys desocupats i, per tant, sense complir la funció social per a la qual foren
construïts. Aquestes cessions augmentaran el parc disponible de vivendes en lloguer
social per atendre emergències i allotjar famílies en situació de vulnerabilitat. Regular
ajuts a fons perdut per a la rehabilitació del parc d’habitatges antics propietat dels seus
residents o de petits propietaris, incloent aspectes d’eficiència energètica i accessibilitat,
i condicionar els ajuts als propietaris no residents a la seva inclusió en els programes de
lloguer.
9. Per a combatre la pobresa energètica, crear un fons social de gestió pública municipal
amb aportacions de les empreses subministradores equivalent al 2% de la seva
facturació a cada municipi, destinat a cobrir les despeses de les famílies vulnerables. I
prohibir per normativa els talls de subministrament sense informe previ i avaluació dels
serveis socials municipals.
10. L’existència d’habitatges buits a les ciutats provoca problemes de salubritat,
seguretat, convivència, dificulta la cohesió i la planificació urbana i facilita el fenomen de
les ocupacions irregulars. Cal habilitar mecanismes i recursos per a resoldre les
ocupacions i per a fomentar la convivència mitjançant la dinamització de les comunitats
veïnals

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part
dispositiva segona, tercera, quarta i cinquena dels acords:
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Segon.- L'Ajuntament de Mataró rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat
de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant
polítiques de suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica
Quart.- L’Ajuntament de Mataró, insta el Govern de la Generalitat a donar compliment a
l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a
l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que
concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels
consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació
d’aquests serveis
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics
del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles.”

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal Socialista per rebutjar l’acord
marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament
d’ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 de febrer de 2016, amb els vots favorables de
l’Alcalde i dels grups municipals de PSC, ERC-MES, PPC, C’s i CUP (18), i l’abstenció
del grup municipal de CIU (5), eren absents els grups municipals de PxC, ICV-EUiA i
VOLEMataró.
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part
expositiva dels acords:
“1. Rebutjar l'Acord Marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del
Departament d'Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d'educació infantil,
que el Departament d’Ensenyament pretén portar a terme i que perjudica i afecta molt
notablement a la nostra escola pública.
2. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a deixar sense
efecte l’acord marc del Maresme-Vallès Oriental i a aturar la tramitació de la licitació a la
resta de comarques.
3. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè
desplegui la Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre menjadors escolars, i
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perquè doni suport a les comunitats educatives que decideixen que no volen i/o poden
assumir la gestió dels menjadors escolars.
4. Traslladar aquest acord municipal al Govern de la Generalitat. “

2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les dones
que es dediquen a l’acció política.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 de febrer de 2016, per unanimitat de tots els
grups municipals assistents. Eren absents els grups municipals de PxC, ICV-EUiA i
VOLEMataró.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER. Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes
socials pròpies, es detecti que estan desqualificant i assetjant a les dones que es
dediquen a l’acció política, mitjançant insults i valoracions sexistes, i demanar-los la
retirada de les publicacions i informar-les que aquestes pràctiques estan qualificades
com a violències masclistes.
SEGON. Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya a què prenguin mesures
per eradicar les violències masclistes contra les dones que es dediquen a l’acció política;
i més quan diferents càrrecs electes del Parlament de Catalunya i també electes
municipals han fet ús d’aquestes violències sense que això hagi tingut repercussions
públiques ni polítiques en el seu càrrec.
TERCER. Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar
públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política des
de diferents partits, plataformes i col·lectius.
QUART. Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya i als mitjans de comunicació de premsa escrita i digital local i
nacional a què prenguin mesures per exigir dimissions i/o l’expulsió dels mitjans de
comunicació d’aquells que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació
masclistes.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les entitats de dones que integren el Consell
d’Igualtat de Mataró, a tots els mitjans de comunicació locals, al Consell Comarcal del

12

Maresme, a la mesa del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris que
l’integren, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca la Dona”,
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de
Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes. “

2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus
de data 1-2-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró per sumar-se a la
Llei 25 que es presenta al Congrés dels Diputats.

Acord adoptat en Junta de Portaveus de 1 de febrer de 2016, per unanimitat de tots els
grups municipals assistents. Eren absents els grups municipals de PxC i ICV-EUiA.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal de VOLEMataró, llegeix la part
dispositiva dels acords:
“1er. Per protegir les llars vulnerables i garantir que no tallin cap subministraments
bàsics, d’electricitat, gas o aigua. Per poder garantir aquests drets, intervindran els
serveis socials coordinats amb les administracions.
2on. Garantir als col·lectius més vulnerables, com les dones maltractades o famílies
monoparentals, aquestes necessitats. S’han d’establir terminis mínims d’actuació i
informació entre les diferents àrees de serveis socials, empreses subministradores
d’energia, administracions públiques i les pròpies famílies. Aquesta Llei dona prioritat als
col·lectius esmentats amb especial sensibilitat amb la protecció garantida dels infants.
Atès que l’article 28 de la Llei orgànica 1/ 2004, Integral amb la violència de gènere,
estableix que: “a les dones víctimes, com a col·lectiu prioritari en l’accés a l’habitatge
protegit i a residències públiques per a grans...”
La sanitat pública i universal ha patit un deteriorament i la manca d’accés a la mateixa i a
la compra de medicaments està donant com a resultat l 'anomenada pobresa
farmacològica i assistencial, empitjorant la vida de molts ciutadans, fet agreujat amb
l’entrada en vigor del Reial decret -Llei 16/ 2012 de 20 d’abril, que canvia el model
sanitari: la universalitat és substituïda per un sistema d’assegurances .
Aquest decret ha avalat practiques de facturació, arbitrarietat i de vegades
comunicacions hostils contra els pacients, generant la por i l’allunyament de la població
més vulnerable, comportant un risc tant per la salut individual com per la salut col·lectiva.
Moltes comunitats autònomes van discrepar públicament amb aquesta norma i van
plantejar recursos d’inconstitucionalitat.
A tot l'exposat hem d’afegir la dificultat per accedir a la medicació per motius econòmics.
Especialment als col·lectius amb pocs ingressos econòmics.
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Exposem tot el relat del que defensa la Llei 25:
Sol·licitem al Ple que s’adhereixi en conjunt amb tots els municipis, que al llarg de l'Estat
donem recolzament a aquesta Llei i al que representa. En quant a regular les condicions
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots i totes les espanyoles en l’exercici dels drets i
el compliment dels deures constitucionals. Per establir les bases del règim energètic
conforme als articles 149.1.1 y 149.1.25 de la Constitució.”

DICTAMENS
Alcaldia

3 - RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 9303/2015 DE 10 DE
DESEMBRE, DE DESIGNACIÓ PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta a ratificar el següent Decret :

DECRET
9303/2015 de 10 de desembre
Assumpte: Designar Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Òrgan: Secretaria General

El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir a la designació del
Sr. Miquel Rey i Castilla com a President en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
En data 27 d’octubre de 2015 el Sr. Miquel Rey i Castilla (CiU) va presentar la seva renúncia
com a regidor d’aquest Ajuntament, renúncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació
el dia 5 de novembre de 2015.
En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora
de l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i
Unió.
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant en l’entitat
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en la qual l’Ajuntament participa en els seus
òrgans de govern.
En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,
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RESOLC :
Primer.- Designar Presidenta en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a la Sra.
Dolors Guillen Mena, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament
de Mataró.
Segon.- Ratificar el present decret d'Alcaldia pel Ple Municipal de l'Ajuntament.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa
que en el darrer ple van demanar explicacions sobre el cessament privilegiat del Sr. Miquel
Rey, anterior responsable de l’àrea de promoció econòmica que presidia CETEMMSA, la qual
podria haver estat un trampolí per dirigir EURECAT, el centre tecnològic de Catalunya. Dins
de les incompatibilitats sembla que hagués estat incompatible si l’antic regidor hagués tingut
dedicació exclusiva del 100% però es veu que tenia dedicació parcial del 95%. L’alcalde ja ha
comunicat a tots els organismes que el Sr. Rey ja no representa a l’Ajuntament però escoltant
les seves explicacions ens hem posat en alerta ja que actualment l’Ajuntament no té cap
mecanisme d’intervenció dins EURECAT, la qual cosa considerem preocupant perquè anul·la
el factor territori que era una de les claus que movia CETEMMSA. Sigui com sigui, desitgem
molts èxits a la nova presidenta del Tecnocampus, la Sra. Guillen, li donem el nostre vot de
confiança i esperem que la seva gestió sigui més transparent que la del seu predecessor.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que la representació a CETEMMSA és testimonial ja que qui manava era ACCIO 10 que és
directament la Generalitat. És cert que el president de la fundació era el regidor de promoció
econòmica de Mataró però el poder decisori de l’Ajuntament era entre poc i cap. Diem que
tenim industria tèxtil però perdem el poc control que teníem sobre CETEMMSA que era ja
testimonial. Demano públicament una explicació sobre aquesta dedicació del 95% ja que de
vegades sobten algunes decisions que es prenen i no por quedar a l’aire aquesta qüestió
sense respondre.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, replica que no és coneixedor dels motius o
informacions que el Sr. Cuellar ha comunicat al saló de plens. Quan aquesta pregunta la
tinguem per escrit la contestarem, com fem sempre, en els terminis establerts degudament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

4 - DESIGNAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
EN LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa
en els seus òrgans de govern.
El Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme en data 29-9-2015 va acordar la
modificació dels articles 17.1, 17.2 i 39 dels estatuts pel que fa a la composició del Patronat,
els quals van ser aixecats a públics mitjançant escriptura atorgada davant el notari Sr. Jesús
Benevides Lima, el 22-10-2015, sota el núm. 3.837 del seu protocol. Un dels punts objecte de
modificació ha estat la incusió al Patronat de la Fundació d’un membre de cada grups
municipal, sense límits, per la qual cosa s’han de designar els representants dels grups
municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, de Plataforma per Catalunya i d’Iniciativa per
Catalunya Verds-EUiA en el sí del patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, de
conformitat amb les propostes dels mateixos grups.
D’altra banda, en data 5-11-2015 el Ple de l’ajuntament va acceptar la renuncia del Sr. Miquel
Rey i Castilla com a regidor de CiU d’aquest Ajuntament. Així mateix va prendre possessió
com a nova regidora de l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura
de Convergència i Unió en el Ple municipal de 3-12-2015..
Per Decret d’Alcaldia 9303/2015 de 10 de desembre, es va substituir el Sr. Miquel Rey i
Castilla com a President de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per la Sra. Dolors
Guillen Mena
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar als següents representants de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació
Tecnocampus Mataró-Maresme.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
Nombre de representants : Presidenta: Dolors Guillen Mena
1 Vocal per grup municipal
Joaquim Esperalba Iglesias (CiU)
Alicia Romero Llano (PSC)
Francesc Teixidó i Pont (ERC)
Sarai Martínez Vega .(VOLEMataró)
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)
Carlos Súnico Batchillería (PPC)
Mercè Bosch Pou (CUP)
1 representant (PxC)
Josep Illa Ximenes (ICV-EUiA)
Segon.- Delegar a l’Alcalde-President el nomenament del vocal que resta per cobrir a
proposta del grup polític municipal.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

5 - APROVACIÓ DESIGNAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT
DE MATARÓ EN DIFERENTS ORGANISMES I ENTITATS.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 8 de juliol de 2015 va procedir la designació de
representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa
en els seus òrgans de govern.
En data 27 d’octubre de 2015 el Sr. Miquel Rey i Castilla (CiU) va presentar la seva renúncia
com a regidor d’aquest Ajuntament, renúncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el
dia 5 de novembre de 2015.
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En el Ple municipal de data 3 de desembre de 2015 ha pres possessió com a nova regidora de
l'Ajuntament de Mataró, la Sra. Dolors Guillen Mena per la candidatura de Convergència i
Unió.
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant municipal Sr. Miquel
Rey i Castilla per la Sra. Dolors Guillen Mena en diversos organismes i entitats en la qual
participa l’Ajuntament de Mataró.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en els següents organismes i
entitats :
CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ
Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident
Núria Calpe i Marquet
Dolors Guillen Mena
Fermín Manchado Zambudio
Francesc Teixidó i Pont
CONSORCI LOCALRET
Nombre de representants: 1
Dolors Guillen Mena
CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”
Nombre de representants: 1
Dolors Guillen Mena

ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA
Nombre de representants: 2
Alcalde - David Bote Paz
Dolors Guillen Mena
ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM
Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui]
Dolors Guillen Mena
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

6 - APROVACIÓ

NOMENAMENT

MEMBRES

CONSELL

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada el 23 de juliol de 2015, va
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, segons disposen
els seus estatuts.
El Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 2015 aprovà la modificació dels articles 8 i 20 dels
Estatuts de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró que van ser publicats al DOGC de 17-11-2015 i
al BOP de 20-11-2015, no consta cap reclamació o suggeriment durant el termini d’informació
pública de 30 dies.
Queda pendent de nomenar com a membre del Consell d’Administració, 1 representant per
part del grup municipal de Convergència i Unió, el qual serà nomenat per l’Alcalde quan el
grup afectat comuniqui la seva proposta.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública
empresarial Parc Tecnocampus Mataró, les següents persones :
President :
Vicepresidenta:
Vocals :

David Bote Paz (PSC)
Dolors Guillen Mena (CiU)
1 representant (CiU)
Alícia Romero Llano (PSC)
Miquel Àngel Vadell Torres (PSC)
Jesús Garrido Verdugo (ERC)
Juan Carlos Casaseca Ferrando (C’s)
Sarai Martínez Vega (VOLEMataró)
Carlos Súnico Batchilleria (PPC)
Juli Cuèllar i Gisbert (CUP)
Amelia Domínguez Pizarro (PxC)
Esteve Martinez Ruiz (ICV-EUIA)
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Segon.- Delegar a l’Alcalde-President el nomenament del vocal que resta per cobrir a
proposta del grup polític municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat Parc TCM. I publicar aquest acord al Butlletí
Oficial de la Província. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

7 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM.771/2016 D’1
DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES A REGIDORS DELEGATS.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent Decret :

DECRET
771/2016 d'1 de febrer
Assumpte: Modificació Decret de delegació de competències a regidors delegats
Òrgan: Secretaria General
Per Decret 4920/2015 de 15 de juny es van atorgar delegacions de competències d’aquesta
Alcaldia a favor de regidors/es municipals. Entre aquestes delegacions es va atribuir
genèricament les matèries d’Habitatge a la regidora Isabel Martinez Cid, malgrat que el servei
d’Habitatge s’integra dins l’àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, mentre que l’estructura
administrativa on s’integren les matèries que desenvolupa la regidora Isabel Martinez Cid
forma part de l’àrea d’Acció Social. En definitiva es tracta d’una imprecisió del Decret
4920/2015 en el sentit que la delegació en matèria d’Habitatge en favor de la regidora
esmentada es referia essencialment a la “Política Social d’Habitatge”, i no a la genèrica
“d’Habitatge” . Per aquesta raó cal modificar el Decret 4920/2015 per distingir l’àmbit material
de la regidoria d’Habitatge de l’àmbit material de la regidoria de Política Social d’Habitatge,
corresponent la primera a la regidora Núria Calpe Marquet i la segona a la regidora Isabel
Martinez Cid.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC :
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Primer.- Modificar l’apartat Primer del Decret 2940/2015 de 15 de juny de delegació de
competències a regidors/es delegats en el sentit següent:
REGIDORS -DELEGATS

COMPETÈNCIES

NÚRIA CALPE I MARQUET

Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge
Urbanisme, Llicències urbanístiques i activitats,
Desenvolupament sostenible i Habitatge.

ISABEL MARTÍNEZ CID

Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge
Benestar Social, Ciutadania i Convivència, Cooperació i
Desenvolupament i Política Social d’Habitatge.

Segon.- Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de
l’origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:
"En virtut de les competències delegades per Resolucions de l'Alcaldia de data 15 de juny de
2015 i d’1 de febrer de 2016, RESOLC:"
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri. Així mateix s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general
coneixement.”

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

8 - DECLARACIÓ D'INICI DELS EFECTES DE LA CONCESSIÓ
DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DEL SUBSÒL DEL TERRENY
MUNICIPAL SITUAT A LA ZONA VERDA DE LA UA-53 “EL VERDET”
PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT I
APROVACIÓ DE LES TARIFES MÀXIMES A APLICAR, A PROPOSTA
DE PUMSA.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
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següent

“GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, S.L. (en endavant, GINTRA) és concessionària
de l’ús privatiu d’una porció de sòl de domini públic, de 169,95 metres quadrats, de la zona
verda de la UA-53 “el Verdet” per acord plenari municipal de data 2 de desembre de 2010 i per
decret 959/2011, de 7 de febrer.
GINTRA ha estat absorbida per PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (en
endavant, PUMSA) en el marc d’una operació societària de fusió per absorció, per lo que
PUMSA és actualment la concessionària de l’explotació de l’aparcament.
La condició 3a del plec de condicions jurídico-administratives, econòmiques i d’explotació que
regeix la concessió, estableix que el termini de la mateixa serà de 50 anys a comptar de la
data d’entrada al Registre del certificat final d’obra.
Així mateix la condició 4.2 confereix a l’Ajuntament de Mataró la competència per aprovar els
preus i les tarifes màximes a aplicar a les places de l’aparcament, que seran proposats per
l’empresa concessionària.
En data 23/12/2015, PUMSA ha presentat una sol·licitud en la què acompanya el certificat
final d’obra de la construcció, degudament signat i diligenciat pe l’autor del projecte, sr. Jordi
Moliner Salinas i un informe pel què fa a les tarifes màximes a aplicar per les transmissions
del dret d’ús de les places resultants de l’aparcament així com dels preus de lloguer,
demanant tant l’inici dels efectes de la concessió com l’aprovació de les tarifes per l’òrgan
municipal corresponent.
Consta informe jurídic sobre l’adequació a dret de la sol·licitud efectuada.
Resulten d’aplicació, entre d’altres les clàusules 3a i 4a del plec de condicions jurídicoadministratives, econòmiques i d’explotació que regeixen la concessió demanial de l’ús
privatiu del subsòl del terreny municipal situat a la zona verda de la UA-53 “El Verdet”, el
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de
2015, PROPOSO al PLE, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar el dia 23/12/2015 com a data d’inici dels efectes de la concessió demanial
de l’ús privatiu del subsòl del terreny municipal situat a la zona verda de la UA-53 “El Verdet”
per a la construcció i explotació d’un aparcament.
SEGON.- Aprovar les tarifes màximes a aplicar per la transmissió dels drets d’ús i per
l’arrendament de les places d’aparcament i trasters resultants de l’edificació, proposades per
PUMSA, segons el següent detall:
A) Places d’aparcament.
-

Tarifa màxima per la transmissió del dret d’ús: 17.000 €
Tarifa màxima per l’arrendament: 70 €.
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B) Trasters.
-

Tarifa màxima per la transmissió del dret d’ús: 2.000 €
Tarifa màxima per l’arrendament: 20 €.

TERCER.- Notificar aquests acords a PUMSA i a CORPEDIFICACIONS, S.L. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

3, corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

Servei de Secretaria General

9 - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA QUE DESISTEIX DEL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA LA
RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓ
AUTONÒMICA Y LOCAL DE 17 DE JULIOL DE 2015, PEL QUAL
S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER UN IMPORT D’
1.327.480,20 EUROS DE LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2013.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta a ratificar el
següent Decret
DECRET
326/2016 de 19 de gener
Assumpte: Desistir del recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local de 17 de juliol de 2015, pel qual
s’aprova la liquidació definitiva per un import d’1.327.480,20 euros de la participació de
l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.
Òrgan: Secretaria General
El Decret d’Alcaldia 7990/2015 de 26 d’octubre va resoldre interposar recurs contenciós
administratiu contra la resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local
de 17 de juliol de 2015, pel qual s’aprova la liquidació definitiva per un import d’1.327.480,20
euros de la participació de l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a
l’exercici 2013, d’acord amb l’informe de l’Interventor municipal de 14 d’octubre de 2015.
Aquesta circumstància, com és natural, afecta a molts municipis catalans, de forma que un
grup important dels municipis de població similar a Mataró van encarregar dos dictàmens a
especialistes en la matèria per tal que avaluessin les possibilitats d’èxit d’un recurs
contenciós administratiu contra aquella resolució.
Cautelarment, per no perdre el dret a l’acció judicial, l’Ajuntament de Mataró va interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant el
mes d’octubre. Atès que la data de la resolució de la liquidació s’havia notificat durant el mes
d’agost de 2015, no es podia esperar als resultats dels dictàmens que s’havien demanat
perquè s’estudiés en profunditat l’anàlisi sobre la viabilitat d’un recurs contenciós
administratiu d’aquestes característiques.
Durant aquest període de temps, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha declarat
incompetent per raó de l’òrgan que ha dictat la resolució liquidadora i ha enviat el recurs
contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, concedint un termini de
fins el 28 de gener de 2016 per comparèixer davant la Sala. El Procurador ha indicat que
encara no ha comparegut a Madrid.
En aquest mes de gener l’ajuntament de Mataró ha tingut coneixement dels dos dictàmens
citats. El primer d’ells, del despatx fiscalista Duran-Sindreu, data 23 de desembre de 2015,
sobre la viabilitat d’un recurs contenciós, contra les liquidacions definitives de la participació
en els tributs de l’Estat de l’exercici 2013, en el qual s’arriba a la conclusió que la probabilitat
d’obtenir una sentència estimatòria als interessos municipals, és baixa. Per altre costat també
adverteix que la condemna en costes en un procediment de quantia tant elevada, en el cas
de perdre el plet, seria quantiosa.
El segon d’ells, del despatx d’advocats Toda&Nel-lo, de data 11 de gener de 2016, conclou
que no es pot entendre que les entitats locals es trobin legitimades per considerar si l’actual
sistema de repartiment dels rendiments dels increments impositius en l’IVA i dels Impostos
Especials perjudica o no a les Comunitats Autònomes en la part que es correspon amb la
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cessió de les Administracions autonòmiques, per la qual cosa entenen que no es pot barrejar
les disfuncions del sistema de finançament a les entitats locals (definit legalment en el
TRLHL) amb les del sistema de finançament per les Comunitats Autònomes establert en la
Llei 22/2009.
En suma, es proposa desistir del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament
per Decret 7990/2015 de 26 d’octubre, atesa la baixa possibilitat d’obtenir un resultat
favorable als interessos municipals i l’alt risc que representa el fet de que –en cas de pèrdua
del procés- li siguin imputades les costes del mateix a l’Ajuntament, que a ben segur serien
elevades per la important quantia del recurs.
Atès l’article 74 de la LJCA, sobre desistiment en recursos contenciosos administratius, i vist
l’informe del secretari general i de l’interventor de data 15 de gener de 2016.
En ús de las atribucions conferides per l’article 21.1.k) de la Llei de Bases de Règim Local, de
2 d’abril de 1985, RESOLC
Primer.- Desistir del recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució de la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de 17 de juliol de 2015, pel qual
s’aprova la liquidació definitiva per un import d’1.327.480,20 euros de la participació de
l’Ajuntament de Mataró en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013.
Segon.- Atès que l’Ajuntament de Mataró no ha comparegut davant el Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, demanar la no condemna en costes.
Tercer.- Comunicar al procurador dels tribunals Sr. Angel Quemada Cuatrecasas el
desistiment del procediment.
Quart.- A l’empara de l’article 21.1.k) de la Llei de Bases de Règim Local, donar compte al
Ple de la corporació del desistiment del recurs en la primera sessió que se celebri, per a la
seva ratificació.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que a l’octubre es va notificar al Ple la devolució de 1.327.480,21 euros en concepte
de liquidació del 2013 corresponent a l’aportació que fa l’Estat a l’Ajuntament. Es va dir que es
pagaria en 120 mensualitats a 10 anys i posteriorment es va plantejar la interposició d’aquest
recurs junt amb altres poblacions de més de 75.000 habitants per recuperar la part que ens
correspondria com Ajuntament en la participació dels tributs de l’Estat corresponents a
l’exercici 2013. Ara ens diuen que hem de fer marxa enrere perquè tenim les de perdre, és
una mala noticia però ja es veia venir. Considerem que la solució del mal finançament de les
administracions públiques catalanes, de la situació d’espoli fiscal que pateix Catalunya no es
resoldrà mai per via judicial ja que la solució ha de ser política, i passa per una ruptura amb
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l’estat espanyol. Creiem que la nova llei de la hisenda de la nova república catalana que s’està
començant a fer des de el parlament de Catalunya que serà un dels pilars del procés
constituent. Els ajuntaments hauríem de tenir veu i ens haurien de garantir un finançament
més just i satisfactori per l’administració local.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que comparteix en part l’opinió del mal finançament dels ajuntaments però crec que
no és un problema espanyol és un problema català pels incompliments de la Generalitat,
després ja parlarem d’ensenyament. Estem parlant de les diferències que hi va haver amb
l’IVA però per exemple, l’Estat es va fer càrrec del deute que tenia la Generalitat amb aquest
Ajuntament sobretot en temes socials. A més, primerament no es van dignar a reconèixer el
deute amb l’Ajuntament, sinó l’haguéssim cobrat molt abans. El mal finançament és un mal
endèmic que té l’Estat autonòmic que caldria millorar.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme

10

- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE CA L’IBORRA.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, el 20 d’abril de 2015, va aprovar inicialment el Pla especial en sòl
no urbanitzable Ca l’Iborra, redactat i promogut per Francisca Díaz Lara, amb les condicions
establertes en els informes de l’ arquitecte responsable de patrimoni arquitectònic de 31 de
març de 2015 i del servei tècnic municipal de 30 de març de 2015.
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
publicació al BOP de 6 de maig de 2015, al diari La Vanguardia de 27 d’abril de 2015, al tauler
d’edictes i a la web municipal.
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En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
El resultat del tràmit d’evacuació d’informes a altres organismes afectats ha estat segons data
d’entrada a l’Ajuntament el següent:
-

-

-

-

-

El 14 de maig de 2015, l’Autoritat del Transport Metropolità informa favorablement.
El 15 de maig de 2015, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, informa
favorablement i desaconsella plantar Carpobrotus per ser una planta invasora a la que
l’administració pública i el voluntariat destinen esforços a eradicar.
El 7 de juliol de 2015, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, informa que no afecta a
cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic, fa recomanacions de tipus general i
un advertiment en cas d’aparèixer qualsevol resta paleontològica en cas d’excavacions o
moviments de terra.
El 10 de juliol de 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de
l’Aigua, informa favorablement amb algunes consideracions respecte a les xarxes d’aigües
pluvials.
El 16 de juliol de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, informa favorablement
condicionat al manteniment de l’activitat agrícola i forestal de la finca.
El 16 de juliol de 2015, el Departament d’Empresa i Ocupació, Direcció General de
Turisme, informa que no és competent en plans especials que tenen per objecte la
implantació d’una activitat de restauració.

El 5 de gener de 2016, la promotora presenta el nou redactat del Pla especial que incorpora
les prescripcions de les administracions afectades i dels informes municipals indicades a
l’acord d’aprovació inicial i al decret de 3 de desembre de 2015 de suspensió de la tramitació
fins que s’esmenés la documentació.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement, compleix els paràmetres urbanístics
d’aplicació i, ha incorporat les esmenes dels informes municipals i de les administracions
sectorials afectades.
Vistos els informes tècnics i jurídic precedents; els articles 48, 49, 67, 85 i Disposició
transitòria quinzena del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme; els articles 23 i 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme; l’article 46.1.c) del Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística; i els article 186.2.b), 191 i 315.5.2) de les Normes
urbanístiques del Pla general, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla especial en sòl no urbanitzable Ca l’Iborra , promogut
per Francisca Díaz Lara, Pla especial, amb les modificacions introduïdes arran del informes
municipals i dels organismes afectats amb competències sectorials.
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un
document tècnic en suport informàtic.
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.”
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que s’ abstindran en aquest punt. El Pla Especial Inicialment van votar en contra del Pla
especial per l’ús secundari que se li donava a Ca l’Iborra i a les masies posteriors a l’any
1956, però després de les explicacions, decidim abstenir-nos.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS,manifesta que li sembla
una bona solució compatibilitzant l’ús agrícola de la finca amb un ús addicional de la finca.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

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

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11 - APROVACIÓ DEL PLA D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE
LES PLATGES DE MATARÓ PER L’ANY 2016.

28

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:

“L’objectiu del Pla d’Usos de la Platja és garantir un ús racional de les platges, la conservació i
el manteniment dels recursos naturals, la seva utilització per part de la ciutadania i el foment
d’un turisme de qualitat.
En data 9 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2012-2016, que va ser
modificat posteriorment per acord del Ple de l’Ajuntament el dia 5 de juliol de 2012.
D’acord amb l’article 53 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 113 del Reial
decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes, les
autoritzacions que tinguin per objecte explotar serveis de temporada a les platges, que només
requereixin instal·lacions desmuntables, s’han d’atorgar als ajuntaments que ho sol·licitin i
aquests ajuntaments han de presentar la sol·licitud de l’autorització corresponent directament
al Servei Perifèric de Costes o a través de la comunitat autònoma.
Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos serveis
de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les directrius establertes pel Servei de
Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació de les sol·licituds
d’autorització de l’ocupació per a l’any 2016, corresponent a la distribució de serveis i usos de
temporada aprovada per al període 2012-2016, en zona de domini públic marítim terrestre i en
el seu cas, en zona de servitud de protecció.
En la confecció del Pla de distribució d’usos i serveis de platges per aquest 2016 s’ha
consultat al Servei de Protecció Civil, al Servei de Salut Pública i Consum, al Servei d’Espais
Públics i a la Direcció de Promoció Econòmica.
Per tot l’exposat i fent ús de les atribucions que atorga a l’alcaldia l’article 21 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, i en virtut de les competències delegades per
Resolució d’Alcaldia Núm. 4920/2015, de 15 de juny, previ Dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar per a l‘any 2016 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució d’Usos i
Serveis de les platges.
Segon.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les
platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró, per a l’any 2016.
Tercer.- Comunicar al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la proposta del Pla de distribució
d’usos i serveis de temporada de les platges per l’any 2016 de l’Ajuntament de Mataró.”
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera positiu la
inclusió de consignes, lloguer d’embarcacions, llits elàstics, lloguer de vehicles sostenibles i
venda de productes de bany, increment de papereres etc. però li sorprèn que la temporada
sigui de 30 de maig a 30 de setembre, ja que l’any passat i aquest any va ésser d’1 de maig a
30 de setembre, i seria bo poder modificar-ho, ja que és un mes menys i el 30 de setembre és
divendres i és podria allargar fins al diumenge. No obstant votarem a favor per tal de no
retardar més el plec de condicions.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge diu que en relació amb els punts plantejats pel Sr. Teixidó, comentar que una de les
coses que es tracta al Ple d’usos és poder coordinar les activitats per evitar els problemes
d’altres anys i poder donar un bon servei.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que va consultar que estava passant amb el plec de les guinguetes i que encara no hi havia
plec. Correm el perill de tornar a donar l’espectacle vergonyós de l’any passat per l’adjudicació
de les guinguetes, que quasi no es van poder adjudicar, i ara torna a no haver-hi un plec nou
al respecte.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

12 - APROVACIÓ

DEFINITIVA

DE

LA

MODIFICACIÓ

DE

LA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE LES ACTIVITATS ON S’HI REALITZEN ACTIVITATS DE
NATURALESA SEXUAL, PUBLICADA AL BOPB DE 07.02.2012.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“En data 3 de setembre de 2015 el Ple municipal va aprovar, entre d’altres, els següents
Acords:
“Primer.- Executar la sentència número 250, de 2 d’abril de 2015 (Rec. Ordinari nº 110/2014)
de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, anul·lant la Disposició
Transitòria Única de l’Ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de
naturalesa sexual (BOP de 26-4-11), aprovada definitivament pel Ple de la Corporació de data
7 d’abril de 2011.
Segon .- Modificar la Disposició Transitòria Única de la vigent Ordenança municipal sobre les
activitats on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual, publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 7 de febrer de 2012, que quedarà redactada d’acord amb el
contingut de la disposició transitòria segona del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb els criteris establerts en la Sentència número 250, de 2 d’abril de
2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Recurs Ordinari 110/2014)
Tercer .- La redacció de la disposició transitòria serà amb el següent tenor literal:
“Disposició transitòria: Adaptació dels establiments
Els establiments i espais oberts al públic que estiguin autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest
Reglament poden seguir en funcionament, fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes
de les seves disposicions, sens perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques
que puguin afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els
ciutadans. No obstant això, han d'adequar-se plenament als requisits i condicionaments
d'aquest Reglament, sempre que concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Modificacions substancials de l'establiment.
b) Ampliació o modificació de les activitats recreatives o dels espectacles públics inclosos a la
llicència o autorització, sempre que es requereixi un canvi en les seves instal•lacions.
c) Sol·licitud de distintius de qualitat o de qualsevol altre ajut o benefici de l'Administració o
contractació de qualsevol tipus de servei o activitat amb aquesta.”
En data 23.09.2015, es va publicar al BOPB l’edicte de sotmetiment d’informació pública i
audiència als interessats per un termini de 30 dies per poder formular reclamacions i
suggeriments.
En data 17.09.2015, el Sr. Josep Maria Colomer Ribot, en nom i representació de José María
Colomer Ribot SL va presentar un escrit al registre general de l’Ajuntament, amb el número
2015-037407-1 , on manifesta en síntesi que:
La redacció de la Disposició Transitòria de l’ordenança hauria de ser redactada amb el
redactat següent:”Disposició Transitòria. Els establiment que disposin de llicència a l’entrada
en vigor d’aquesta Ordenança es regiran pel que disposa la disposició transitòria segona del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives”, en base a una correcta tècnica legislativa en execució de sentència, i
considerar que la proposta municipal pot provocar confusions de tipus conceptual i semàntic, i
una nova font de conflictes.
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Resposta a aquesta manifestació:
En relació a aquesta manifestació s’ha de desestimar, la suposada incorrecta tècnica
legislativa pel fet de què l’ordenança municipal reprodueix el text d’un disposició
reglamentària, és merament una opinió i no una vulneració d’un precepte legal.
Les ordenances municipals poden reproduir totalment o parcialment preceptes de la normativa
que regulen, en ares a un principi de seguretat jurídica, a fi d’aconseguir una regulació
ordenada. El tema central seria determinar els límits en la redacció del text d’una ordenança
municipal, i aquest límit es deriva del principi de jerarquia normativa. I, en virtut del principi de
jerarquia normativa l’ordenança no pot contradir el text d’una norma de rang legal i disposició
reglamentària, però res impedeix una reproducció d’algun precepte dels textos legals.
Una ordenança municipal no pot establir uns límits superiors als previstos en els textos legals
donat que això si que suposaria una vulneració del principi de jerarquia de l’article 9.3 de la
CE, però res impedeix la reproducció d’un precepte d’una norma.
L’objectiu de la modificació de la disposició transitòria de l’ordenança municipal sobre les
activitats on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual, és justament dotar de major
seguretat jurídica als ciutadans. Cal tenir en compte que aquesta modificació de l’ordenança
municipal en vigor es tramita en execució d’una sentència plantejada en un recurs contenciós
administratiu 110/2014 respecte a una ordenança municipal que no està vigent. Però atenent
que la disposició transitòria anul·lada en virtut d’aquesta sentència és igual que l’existent en
l’ordenança municipal en vigor, és de rebut la seva anul·lació i modificació.
La proposta de redactat s’emmarca en la voluntat municipal de no crear més confusió ni
conflictes, donat que l’aprovació de les dues ordenances sobre activitats de naturalesa sexual,
ha donat lloc a diversos procediments judicials sobre aquesta matèria, encara en tramitació.
Per altre part, la proposta de redacció de la Disposició Transitòria de l’ordenança que efectua
el Sr. Colomer, no té el mateix contingut que la Disposició transitòria proposada, que és la
Disposició transitòria segona del Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives a Catalunya. Aquesta disposició està regulant
l’adaptació dels establiments que a l’entrada en vigor del Decret 112/2010 estiguin autoritzats,
preveien el què succeeix en cas de no complir la totalitat de les seves disposicions. En canvi
la proposta efectuat fa referència als establiments amb llicència a l’entrada en vigor de
l’ordenança municipal.
El Sr. Colomer considera que la modificació de la disposició transitòria de l’ordenança en vigor
pot portar més conflictes, la qual cosa no es comparteix. Una possible impugnació de la
disposició transitòria de l’ordenança suposaria un impugnació indirecta del text del Decret
112/2010. És justament per evitar nous conflictes judicials que s’ha optat per un redactat que
reprodueix el text d’una disposició reglamentària, interpretant la sentència que porta causa, en
aquest sentit, donat que es diu en el seu fonament jurídic setè:”… amb el que cal objectar a la
disposició transitòria de l'ordenança, el que resulta suficient per a la seva íntegra anulació,
més enllà de qüestions sobre els graus de retroactivitat, el que defereixi la seva eficàcia a un
moment temporal diferent del que preveu la mateixa disposició transitòria a la qual es remet,
la segona del Decret 112/2010, ...”.
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Per tant, es desestima la manifestació efectuada pel Sr. Colomer en representació de José
Maria Colomer Ribot, SL.
En data 05.10.2015, la Sra. Sagrario Zueco Matute, com administradora de la mercantil Otra
22 Dos, SL, i de la mercantil Zeta 7 Telemarketing, SL, va presentar dos escrits al registre
general de l’Ajuntament, amb els números 2015-039994-1 , i 2015-039995-1, amb el mateix
contingut, manifestant en síntesi que:
En virtut de les sentencies número 322 de 06.05.2015 i 321 de 06.02.2015, dictada per la
secció tercera del TSJC, es va declarada anul·lada entre d’altres la disposició transitòria de
l’ordenança municipal sobre activitats on es realitzen activitats de naturalesa sexual aprovada
pel Ple municipal en sessió de 12.01.2012, i com a part afectada demana que la llicència amb
la que actuava aquesta part i concedida en el seu dia sigui renovada, i que en cas necessari
demanaria l’execució provisional de la sentència, i subsidiàriament es demana es notifiqui els
requisits que manquen, a més de demanar una entrevista amb l’assessor jurídic.
Resposta a aquesta manifestació:
Cal assenyalar en resposta a aquestes manifestacions, que no s’oposen al redactat de la
Disposició transitòria de l’ordenança municipal, sinó que van en el sentit de proposar en base
a la mateixa la seva aplicació per poder renovar les llicències municipals al seu favor.
Respecte a aquest tema, cal dir que les sentències 322 de 06.05.2015 i 321 de 06.02.2015,
han estat impugnades davant del Tribunal Suprem en recurs de cassació, per la qual estem
d’un assumpte sub judice, pendent de resolució.
A més, es demana l’aplicació de la Disposició transitòria de l’ordenança quan encara no està
aprovada definitivament, per la qual cosa no es pot plantejar la renovació de les llicències
quan estem en fase de tramitació.
Per tant, es proposa la desestimació de les manifestacions presentades i procedeix continuar
amb la tramitació de la modificació de la Disposició Transitòria de l’ordenança municipal, en el
sentit de mantenir el redactat de l’aprovació inicial.
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, d’acord amb els articles 73.10 del Reglament orgànic
municipal; els articles 22, 49 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; els
articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i fent ús de les atribucions que atorga a
l’alcaldia l’article 21 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i en virtut de les
competències delegades per Resolució d’Alcaldia Núm. 4920/2015, de 15 de juny, previ
Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents ACORDS :
Primer.- Desestimar les manifestacions, presentades pel Sr. Josep Maria Colomer Ribot, en
nom i representació de José María Colomer Ribot SL, i per la Sra. Sagrario Zueco Matute,
com administradora de la mercantil Otra 22 Dos, SL, i de la mercantil Zeta 7 Telemarketing,
SL en el tràmit d’audiència, pels motius exposats a la part expositiva d’aquesta resolució.
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Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la Disposició Transitòria única de
l’Ordenança Municipal sobre les activitats on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual,
publicada al BOPB de 07.02.2012, que queda en els termes literals indicats en la part
expositiva de la present resolució.
Tercer.- Ordenar la publicació del text del nou redactat de la Disposició Transitòria única de
l’Ordenança Municipal sobre les activitats on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual,
publicada al BOPB de 07.02.2012 , al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- Comunicar l’adopció de l’Acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la
Direcció General de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu
l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals i l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local. “

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que el grup votarà a favor però volen emplaçar l’Ajuntament per tal de que requereixi a la
Generalitat a que reguli de manera més clara aquest tipus d’activitats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 13, 14, 15 i 16
per venir referits a temàtiques coincidents.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’assessorament, gestió i planificació

13 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A P.R.P., 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, UNA SANCIÓ DE 600 EUROS PER LA
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COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.B I UNA
SANCIÓ DE 200,51 EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 816/2015).
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a
Pablo Rodriguez Porta, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/18126, aixecada
en data 2 de juny de 2015 a les 19:45 hores pels Agents de la Policia Local número 3128 i
9169, referent al Carrer de Jaume Isern, 55 de 08302 Mataró.
SEGON.- En data 16 de novembre de 2015 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 Pablo Rodriguez
Porta, en data 23 de novembre de 2015, 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 C15/18126, aixecada en data 2 de juny de 2015 a les 19:45
hores pels Agents de la Policia Local número 3128 i 9169, referent al Carrer de Jaume Isern,
55 de 08302 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:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la via
pública, concretament un gos de raça American Stanford.
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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.
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
4. Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Pablo Rodriguez Porta
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. 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.
4. 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.
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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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 Pablo Rodriguez Porta, 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 Pablo Rodriguez Porta, 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 600,00 euros a Pablo Rodriguez Porta, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Pablo Rodriguez Porta, per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró avança l’abstenció del
seu grup en aquest punt, però volem recordar que a cada Ple tenim multes d’aquest tipus, per
la qual cosa consideren que alguna cosa està fallant ja que una vegada rere l’altre tenim en el
Ple multes d’aquest tipus. Per tant volen replantejar la recaptació d’aquestes multes per altres
mesures destinades a treballar i planificar la cohesió entre els animals domèstics i la part
urbanística de la ciutat, per crear espais. També volen instar al Govern a iniciar campanyes
informatives per tal de solucionar aquests problemes.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, discrepa ja que si es posen multes es que hi ha
alguna cosa que es fa bé, fer complir les ordenances, malgrat que hi hagi gent que continua
sense complir les ordenances. Lamento haver de portar a cada Ple aquest tema però la llei
així ho marca. Indica que els ingressos municipals d’aquest tipus són generalistes, no per a
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un servei concret; si fessim l’extrapolació d’aquesta acció al conjunt d’impostos, ens podem
trobar amb la impossibilitat de prestar serveis que ha de prestar obligatòriament l’Ajuntament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

14 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A O.H.G., 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 200,51 EUROS PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 13.2.D EN
MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS. (EXP. 818/2015).
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a
Otmane El Hmidi El Ghazaoui, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta aixecada en data
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19 de juny de 2015 a les 19:10 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la
unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent a l’Avinguda
del Perú, 12 de 08304 Mataró.
SEGON.- En data 16 de novembre de 2015 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 Otmane El Hmidi
El Ghazaoui, en data 24 de novembre de 2015, 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 aixecada en data 19 de juny de 2015 a les 19:10 hores pels Agents del
cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró
número 6223 i 6551, referent a l’Avinguda del Perú, 12 de 08304 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:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la via
pública, concretament un gos de raça Pit bull.
A l’hora dels fets hi havia gran afluència de persones a la via pública.
Es complien les condicions següents:
5. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
6. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
7. Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Otmane El Hmidi El Ghazaoui
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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 Otmane El Hmidi El Ghazaoui, per la
comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.
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SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Otmane El Hmidi El Ghazaoui, 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 200,51 euros a Otmane El Hmidi El Ghazaoui, per la
comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

15 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A A.R., PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU A L’ARTICLE 13.1.B I UNA
SANCIÓ DE 400,51 EUROS PER LA COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ
GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 819/2015).
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a
Ahmed Ratibi, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos, posada de manifest a través de l’acta número P15NGP0110001, aixecada en data
30 d’abril de 2015 a les 10:10 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, l’acta
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número P15NGP00110004, aixecada en data 30 d’abril de 2015 a les 10:42 hores per l’Agent
de la Policia Local número 1888 i l’acta número P15NGP00110002, aixecada en data 30
d’abril de 2015 a les 10:30 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, referents a la
Plaça de Vicenç Font Sastre de Mataró.
SEGON.- En data 16 de novembre de 2015 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 Ahmed Ratibi, en
data 23 de novembre de 2015, 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 P15NGP0110001, aixecada en data 30 d’abril de 2015 a les
10:10 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, l’acta número P15NGP00110004,
aixecada en data 30 d’abril de 2015 a les 10:42 hores per l’Agent de la Policia Local número
1888 i l’acta número P15NGP00110002, aixecada en data 30 d’abril de 2015 a les 10:30
hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, referents a la Plaça de Vicenç Font Sastre
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:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa a la Plaça
de Vicenç Font Sastre (Parc de Cerdanyola), concretament un gos de raça Terrier Stafforshire
Americà.
Es complien les condicions següents:
8. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
9. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Ahmed Ratibi
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
8. 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.
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.
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, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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 Ahmed Ratibi, per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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SEGON.- Imposar una sanció de 400,51 euros a Ahmed Ratibi, per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

16 - IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,05 EUROS A J.D.C., 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 I UNA SANCIÓ DE 400,51 EUROS PER LA
COMISSIÓ D’UNA INFRACCIÓ GREU A L’ARTICLE 7.3.E EN MATÈRIA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.
823/2015).
El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent :
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:

44

PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient sancionador a
Juan Carlos Domínguez de la Cruz, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/19789, aixecada en data 15 de juny de 2015 a les 19:00 hores pels Agents de la Policia
Local número 3858 i 3277, referent a la Ronda de Leopoldo O’donnell de Mataró.
SEGON.- En data 26 de novembre de 2015 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 Juan Carlos
Domínguez de la Cruz, en data 2 de desembre de 2015, 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 C15/19789, aixecada en data 15 de juny de 2015 a les 19:00
hores pels Agents de la Policia Local número 3858 i 3277, referent a la Ronda de Leopoldo
O’donnell 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:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potenciament perillosa per la
Ronda de Leopoldo O’donnell cantonada amb la Plaça Alcalde Serra i Xifre amb afluència de
persones, concretament un gos creuat amb un American Stafforshire Terrier.
Es complien les condicions següents:
10. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
11. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
12. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Juan Carlos Domínguez de la Cruz
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment vigent i
concretament consisteixen en:
10. 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.
11. 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.
12. 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.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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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 Juan Carlos Domínguez de la Cruz, 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 Juan Carlos Domínguez de la Cruz, 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 Juan Carlos Domínguez de la Cruz, per la
comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17

- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA
CREACIÓ D’UN CONSELL MUNICIPAL SOBRE EL BENESTAR
ANIMAL.
47

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta següent:
“Atès que als últims anys hi ha hagut un important increment de la sensibilització de la
ciutadania, a Mataró en particular però a la societat catalana i espanyola en general, cosa que
ens apropa encara més a les societats més socialment desenvolupades, sobre la necessitat
d’exercir una tinença responsable dels animals de companyia.
Atès que han sigut temes d’actualitat i d’interès social que han generat importants
mobilitzacions a la nostra ciutat episodis relacionats amb el maltractament animal.
Atès que malgrat hi ha situacions que no són tan “mediàtiques” si que tenen una repercussió
important al medi ambient i que nomes arrel de determinades situacions més generals prenem
consciència que són impactants sobre la nostra fauna, com són la introducció d’espècies
al·lòctones i invasores, o la superpoblació de determinades espècies susceptibles de generar
problemes zoosanitaris o molèsties d’altre tipus.
Atès que també totes les actuacions sobre els animals domèstics i de la nostra fauna
autòctona suposen una despesa molt important que acabem sufragant tots els mataronins i
mataronines.
Atès que han sigut nombroses les iniciatives que s’han debatut al Ple sobre temes relacionats
amb els animals, des de problemes amb plagues, a animals a espectacles o les molèsties que
generen a immobles o elements de la via pública la tinença no responsables d’animals de
companyia.
Atès que a la nostre ciutat hi ha diverses entitats que des de visions i sensibilitats molt
diferents però amb el denominador comú de l’estima vers els animals desenvolupen la seva
activitat social.
PROPOSEM:
-Que el Govern Municipal estudiï la possibilitat de crear una taula de treball sobre el benestar
animal que doni resposta a l’ interès i l’ inquietud de molts mataronins i mataronines sobre la
tinença responsable dels animals de companyia i altres aspectes relacionats amb l’àmbit dels
animals a la nostra ciutat.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que
votaran a favor i pensem que la proposta del PP introdueix aspectes interessant respecte a la
tinença d’animals. Creiem quemés que comissions, el que necessitem son recursos per poder
atendre als animals en la seva complexitat i diversitat.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor i
estan pràcticament d’acord amb tot el que es diu a la proposta de resolució. Afegim que és
necessari que hi hagi experts, ecologistes i representants animalistes de la societat civil.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que recolzaran la proposta. És molt oportuna, encara que els agradava més
el primer redactat de la proposta del PP, i considera molt positiu que es creï una comissió per
a tractar aquests temes amb les entitats del sector. Recorda que alguna vegada ja ha parlat
de les espècies invasives que van ocupant nínxols ecològics, però també sobre els animals
domèstics.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el grup votarà a
favor de la proposta i comento que per a desenvolupar aquesta idea confiem en que es tingui
en consideració models d’èxit de poblacions properes com per exemple Barcelona, que
disposa del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
manifesta que coincideix amb l’exposició positiva del Sr. José Manuel López, ja que és
evident que a mesura que els Estats i les societats avancen cap el benestar, hi ha una major
preocupació i defensa dels drets dels ciutadans, i també de la defensa i protecció dels
animals, i cap a una major responsabilitat en la tinença d’animals. El debat de tinença
d’animals massa sovint es basa en estereotips i per defugir d’aquests estereotips caldria una
revisió, anàlisi i discussió ordenada. Està demostrat científicament que hi ha beneficis en la
tinença d’animals de companyia ja sigui des de el punt de vista de les relacions socials i
fomenta la socialització i evidentment també hi ha riscos. Es voluntat del govern la
dinamització per crear el Consell Municipal de Benestar Animal.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya,agraeix el vot favorable de tots els grups i assenyala que l’important és que
aconsegueixin posar a la taula la totalitat de sensibilitats. Que el debat no s’hauria de centrar
només en el centre d’ acollida sinó també amb aquelles especies autòctones que estan
desapareixent.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

18 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
DEMANANT LA RETIRADA EN LES PLAQUES COMMEMORATIVES
QUE ES TROBEN A LA VISTA DELS CIUTADANS EN EDIFICIS I
INSTAL•LACIONS DE LA NOSTRA CIUTAT AMB EL TÍTOL DE MOLT
HONORABLE AL SR. JORDI PUJOL I SOLEY.
El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la proposta següent:
“Como este Consistorio sabe el pasado mes de febrero del 2004, se produjo el debate
monografico en el Parlament de Catalunya, sobre el hundimiento de parte un barrio de la
ciudad de Barcelona, el Carmel; el hundimiento se produjo debido a que se estaban tunelando
parte del subsuelo de ese área, a fin de que el metro llegase a dicho barrio.
Durante el acalorado discuso el Molt Honorable Pasqueal Maragall manifestó al entonces
diputado de dicho parlament, el Sr. Artur Mas, que el problema de CIU era el 3%.
Digamos, que toda España se quedó estupefacta. Era la primera vez que un Presidente de un
Parlamento autonómico de la Comunidad Europa acusaba a una formación política de ese
tipo de problemas, en sede Parlamentaria.
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Ya el 25 de julio del 2014 el Sr. Jordi Pujol i Soley voluntariamente envió a varios medios
notas de prensa, en las que se autoinculpaba de tener dinero fuera de España y, que los
había ocultado a la Hacienda Pública. De nuevo España se quedaba estupefacta de esta
aseveración.
Desde ese momeneto empezaron a aparecer fruto de la investigación periodística, multitud de
empresas y cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales propiedad de la familia PujolFerrusola.
El Sr. Jordi Pujol i Soley parece ser que no fue demasiado colaborador, por lo que la UDEF, la
Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal, no tuvo más solución que se volcarse en la
investigación del patrimonio de la familia Pujol- Ferrusola.

Cabe decir que al Sr. Jordi Pujol el entonces Rey de España si que le agradeció los servicios
prestados a España; pero, el Sr. Jordi Pujol no fue capaz de recordar de quien era la UDEF.
Este Grupo municipal prefiera obviar las palabras textuales con las que el Sr Jordi Pujol,
preguntaba a una periodista que quien era la UDEF.
Desde que se produjo la autoinculpación del Sr. Jordi Pujol, se han sucedido toda clase de
registros a domicilios y entidades propIedad de la familia Pujol -Ferrusola, así como de
súplicas a diferentes Gobiernos, a fin de conocer que cantidad de dinero y de patrimonio que
puede disponer la familia Pujol-Ferrusola fuera de España.
Según la prensa especializada tal vez sea el político europeo que durante el siglo XX y hasta
la fecha del siglo XXI que más dinero y patrimonio ha amasado; en cualquier caso todo son
especulaciones, ya que la familia Pujol- Ferrusola no muestra demasiada colaboración en dar
los datos de su patrimonio a la Justicia.
Para más abundamiento hemos de recordar que el Sr. Jordi Pujol ya devolvió el pasado mes
de julio del 2014, al entonces Alcalde Trías, la medalla de Oro que el Alcalde Maragall en el
añó 1992 tuvo a bien imponerle.
Como es bien sabido el pasado pleno los concejales electos de Convergencia Demócratica de
Catalunya, si me permiten, no se si ahora ya de Democracia i llibertat, se mostraron muy
activos a que se cambiaran el nombre a diferentes calles de nuestra ciudad; debido a que se
nombraba a personas que según ellos eran poco éticas.
Este Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido para la ciudadanía, quiere proponer con esta
Moción al Pleno Municipal.
PRIMERO. Que se retiren las placas conmemorativas en todos los edificios públicos de
nuestra ciudad que sean competencia de este Consistorio, en los que se haga referencia a la
honorabilidad del Sr. Jordi Pujol i Soley.
SEGUNDO: Que este ayuntamiento inste de una manera oficial a las diferentes
administraciones de nuestra ciudad, en las que se exhiba carteles aludiendo a la
Honorabilidad del Sr. Jordi Pujol i Soley que sean retirados.
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TERCERO: Que este ayuntamiento inste de una manera oficial a las diferentes asociaciones
de nuestra ciudad, en las que se exhiba carteles aludiendo a la Honorabilidad del Sr. Jordi
Pujol i Soley sean retirados.
CUARTO: Que este Ayuntamiento retire de las diferentes páginas web oficiales, del patronato
del Tecnocampus y de las asociaciones culturales dependientes del Ayuntamiento entrevistas
y artículos en los que el Sr. Jordi Pujol haga alusión a que existan organismos de cualquier
índole que le sustraigan dinero a él o a los catalanes.”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, li pregunta al Sr. Paramés si la proposta que ha
llegit és la última versió que ha enviat a Secretaria.
El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, respon afirmativament.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta la seva estranyesa perquè la proposta de resolució que ha llegit el ponent no és la
que havien pactat amb el grup de PPC, sinó l’original que va presentar el Sr. Paramés.

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, indica que comparteixen l’esmena del Partit Popular.

El Sr. Alcalde li pregunta al Secretari si el grup municipal de C’s ha presentat una nova
proposta. El Secretari respon que la única Proposta de Resolució que hi ha a l’expedient és la
presentada el 22-1-2016 pel grup municipal de C’s. La resta de documents són esmenes.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que la proposta de resolució és rancuniosa, deguda a la proposta aprovada el gener
per la retirada de noms de carrers de Mataró dedicats als reis Borbons.
Estarien d’acord amb la retirada de les plaques dedicades al Sr. Jordi Pujol i Soley però
sempre que acceptin la de les dedicades a la família real espanyola, també implicada en
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casos de corrupció. Hi han estudis que diuen que l’anterior Rei ha acumulat una fortuna de
1.700 milions d’euros per negocis relacionats amb la indústria del petroli, banca i el cas Noos.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda que el seu grup fa més d’un any havien demanat que es traguessin les plaques del Sr.
Jordi Pujol, així com les del Sr. Jaume Matas, exministre del seu partit que afortunadament ja
ha estat expulsat de la seva formació. També recorda que aquest ajuntament va pagar
100.000€ al grup Noos per diferents informes. Per tant, nosaltres no actuem per rancúnia, com
diu el Sr. Cuèllar, i en canvi ell sí, com ho demostra barrejant la situació del Sr. Pujol amb la
família Real.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, afirma que la família
Pujol s’ha passejat amb tota impunitat, i les institucions mai havien actuat; mentre s’omplien la
boca amb Catalunya portaven els diners d’Andorra, sense pagar impostos ni invertir en la
seva terra. Treure les plaques de la família Pujol no és res comparat amb el que han fet contra
la sanitat, l’educació o el benestar dels catalans. El mateix debat es podria fer sobre la
monarquia i la Constitució per corregir tot allò que calgui.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reitera que la proposta
de Ciutadans -Partido de la Ciudadanía té el seu origen en la del canvi de noms de carrers del
Ple passat. Estem d’acord amb l’esmena de la CUP però creiem que requereix un debat
específic sobre la monarquia.
En quant a la proposta, és discutible que l’ajuntament insti a entitats privades que treguin
plaques commemoratives d’inauguracions, quan el Sr. Pujol era el President de la Generalitat.
Ens agradaria que els jutges ja haguessin resolt els processos judicials i que aquests
processos no s’allarguessin en el temps, però no ens erigirem en defensors de persones que
no tenen defensa, i per això ens abstindrem.
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, indica que
votarà en contra de la proposta presentada per C’s. També vol que li diguin quines són les
“associacions culturals dependents de l’Ajuntament” ja que les entitats culturals de la ciutat
tenen la seva pròpia personalitat.
Està d’acord amb la intervenció feta pel Sr. Francesc Teixidó i també comparteix la rancúnia
que apuntava el Sr. Juli Cuèllar.
Respecte el Sr. Jordi Pujol -no a la família que és molt extensa-, ell va fer una cosa mal feta,
ho va reconèixer públicament i la justícia un dia dictarà el que hi hagi de dictar. Però a qui va
fer més mal el Sr. Jordi Pujol va ser als militants de Convergència Democràtica de Catalunya.
El Sr. Jordi Pujol durant 23 anys va governar aquest país, segur que va fer coses malament
tant com a governant com a personalment, però també va fer coses bones a Mataró com
l’Hospital, els Jutjats, el Tunel de Parpers, i la placa d’inauguració que existeix és en funció de
que llavors era el President de la Generalitat.
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, considera que ens trobem
en un debat sobre la corrupció política. És trist que el Sr. Jordi Pujol, president de la
Generalitat durant dues dècades, estigui processat per l’Audiència Nacional per corrupció,
delictes fiscals, etc, embrutant la imatge de la Generalitat, però mentre no hi hagi sentència
ferma contra ningú ha de prevaldre la presumpció d’innocència; del contrari actuarien amb
principis propis d’Estat autoritari, es digui com es digui la persona afectada. El que ens
preocupa és la corrupció que deslegitima l’acció política i separa els ciutadans de les seves
institucions i dels seus representants. Votaran en contra de l’esmena de la CUP, redundant
del debat del Ple anterior, i ens abstindrien a la proposta de C’s sempre i quan no acceptin
que les plaques no serien retirades fins que no hi hagi sentència ferma contra el Sr. Pujol.

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, respon al Sr. Joaquim Fernàndez que en efecte el Sr. Pujol ha fet molt de mal,
especialment als militants de Convergència. Al Sr. Juli Cuèllar li diu que ells defensen la idea
d’Espanya i la Constitució, i per tant no vol entrar en més discussions. En quant a la Sra. Núria
Moreno, li accepta l’esmena relativa a la fermesa de les condemnes.

54

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
troba inexplicable el que diu el Sr. Paramés quan accepta l’esmena de la Sra. Moreno, la qual
proposa el mateix que nosaltres hem presentat per esmena en temps i forma, i respecte la
qual el Sr. Paramés no ha fet cap esment.
Però hi ha més coses. El mandat passat el Ple va declarar persona non grata a dos
responsables de Caixa Laietana sense que cap tribunal els hagués condemnat. El Sr. Oriol
Pujol va ser el padrí de l’únic alcalde convergent que hi hagut a Mataró, mentre que la família
del Sr. Jordi Pujol ha format part de les llistes electorals d’aquesta ciutat. Hi ha dues empreses
amb obres adjudicades a Mataró, amb els seus representants detinguts fa 3 mesos
processades per suposades comissions a càrrecs públics. En resum, el que no és exemple,
no és exemple, siguin del partit que siguin.

Finalment el senyor Alcalde president anuncia que sotmetrà a votació la proposta inicial del
grup municipal de C’s incorporant en el seu text l’esmena presentada pel grup municipal del
Partit Popular de Catalunya el dimarts passat.
Moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido para la Ciudadanía,
pidiendo la retirada en las placas conmemorativas que se encuentran a la vista de los
ciudadanos en edificios e instalaciones de nuestra ciudad del título de MOLT
HONORABLE al Sr. Jordi Pujol i Soley y cualquier otro cargo público implicado en
casos de corrupción y con condena firme o que haya reconocido haber participado en
los mismos.
“Como este Consistorio sabe el pasado mes de febrero del 2004, se produjo el debate
monográfico en el Parlament de Catalunya, sobre el hundimiento de parte un barrio de la
ciudad de Barcelona, el Carmel; el hundimiento se produjo debido a que se estaban tunelando
parte del subsuelo de ese área, a fin de que el metro llegase a dicho barrio.
Durante el acalorado discurso el Molt Honorable Pasqual Maragall manifestó al entonces
diputado de dicho parlament, el Sr. Artur Mas, que el problema de CIU era el 3%.
Digamos, que toda España se quedó estupefacta. Era la primera vez que un Presidente de un
Parlamento autonómico de la Comunidad Europa acusaba a una formación política de ese
tipo de problemas, en sede Parlamentaria.
Ya el 25 de julio del 2014 el Sr. Jordi Pujol i Soley voluntariamente envió a varios medios
notas de prensa, en las que se autoinculpaba de tener dinero fuera de España y, que los
había ocultado a la Hacienda Pública. De nuevo España se quedaba estupefacta de esta
aseveración.
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Desde ese momento empezaron a aparecer fruto de la investigación periodística, multitud de
empresas y cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales propiedad de la familia PujolFerrusola.
El Sr. Jordi Pujol i Soley parece ser que no fue demasiado colaborador, por lo que la UDEF, la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, no tuvo más solución que se volcarse en la
investigación del patrimonio de la familia Pujol- Ferrusola.
Cabe decir que al Sr. Jordi Pujol el entonces Rey de España si que le agradeció los servicios
prestados a España; pero, el Sr. Jordi Pujol no fue capaz de recordar de quien era la UDEF.
Este Grupo municipal prefiera obviar las palabras textuales con las que el Sr Jordi Pujol,
preguntaba a una periodista que quien era la UDEF.
Desde que se produjo la autoinculpación del Sr. Jordi Pujol, se han sucedido toda clase de
registros a domicilios y entidades propiedad de la familia Pujol -Ferrusola, así como de
súplicas a diferentes Gobiernos, a fin de conocer que cantidad de dinero y de patrimonio que
puede disponer la familia Pujol-Ferrusola fuera de España.
Según la prensa especializada tal vez sea el político europeo que durante el siglo XX y hasta
la fecha del siglo XXI que más dinero y patrimonio ha amasado; en cualquier caso todo son
especulaciones, ya que la familia Pujol- Ferrusola no muestra demasiada colaboración en dar
los datos de su patrimonio a la Justicia.
Para más abundamiento hemos de recordar que el Sr. Jordi Pujol ya devolvió el pasado mes
de julio del 2014, al entonces Alcalde Trías, la medalla de Oro que el Alcalde Maragall en el
año 1992 tuvo a bien imponerle.
Como es bien sabido el pasado pleno los concejales electos de Convergencia Demócratica de
Catalunya, si me permiten, no se si ahora ya de Democracia i llibertat, se mostraron muy
activos a que se cambiaran el nombre a diferentes calles de nuestra ciudad; debido a que se
nombraba a personas que según ellos eran poco éticas.
Dado que a raíz del escándalo de las Preferentes y la estafa que supuso para muchos de
nuestros conciudadanos el Pleno tomó medidas simbólicas para borrar cualquier rastro de la
Antigua Caixa Laietana de nuestro espacio público.
Dado que el Pleno de nuestro Ayuntamiento reprobó públicamente a los responsables
supuestamente implicados, dado que aún no hay sentencias que lo confirmen, de la situación
que vivieron muchos de nuestros conciudadanos por el escándalo de las Preferentes.
Dado que en diferentes espacios de nuestra ciudad, hay (Pavelló Eusebi Millán, Port de
Mataró, Hospital..) placas conmemorativas de la inauguración de estos equipamientos por
parte del Sr. Jordi Pujol y es posible que en el Paseo Marítimo exista alguna alusión a la
colocación de la primera piedra de la reurbanización del mismo por parte del Sr. Jaume
Matas.
Este Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido para la ciudadanía, quiere proponer con esta
Moción al Pleno Municipal.
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PRIMERO. Que se retiren las placas conmemorativas en todos los edificios públicos de
nuestra ciudad que sean competencia de este Consistorio, en los que se haga referencia a
personas o cargos públicos implicados en casos de corrupción, con condena firme o que
hayan reconocido los hechos.
SEGUNDO: Que este ayuntamiento inste de una manera oficial a organismos con
dependencias en nuestra ciudad, en las que se encuentren elementos alusivos a la
Honorabilidad del Sr. Jordi Pujol i Soley o cualquier otra persona incursa en casos de
corrupción que sean retirados.
TERCERO: Que este ayuntamiento inste de una manera oficial a las diferentes asociaciones
de nuestra ciudad, en cuyas dependencias públicas se exhiba carteles aludiendo a la
Honorabilidad del Sr. Jordi Pujol i Soley, o cualquier otra persona incursa en casos de
corrupción, sean retirados.
CUARTO: Que este Ayuntamiento retire de las diferentes páginas web oficiales, del patronato
del Tecnocampus y de las asociaciones culturales dependientes del Ayuntamiento entrevistas
y artículos en los que el Sr. Jordi Pujol haga alusión a que existan organismos de cualquier
índole que le sustraigan dinero a él o a los catalanes.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de CiutadansPartido de la Ciutadanía (3) i corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (2).

Vots en contra:

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

Abstencions:

9,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del
grup

municipal

de

la

Candidatura

d’Unitat

Popular

(2)

i

corresponent a la regidora no adscrita (1).

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER
TAL QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ COMENCI A TREBALLAR EN
EL PLA ESTRATÈGIC D’ACCIÓ SOCIAL 2016-2026.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta
següent:

“Un Pla de Xoc contra l’emergència Social va ser i és una necessitat assumida, en general,
per totes les formacions politiques del consistori i també pel govern municipal, que en breu
concretarà la seva proposta d’acció en aquest àmbit quan concreti finalment el pressupost
municipal 2016 i la dotació destinada a combatre les conseqüències de l’emergència social a
la ciutat.
L’escenari ha patit un canvi substancial i cal, en conseqüència, reenfocar les politiques
socials. Ens enfrontem a una societat amb més envelliment, amb més persones amb
discapacitats, amb més problemes d’accés a l’habitatge, amb més precarietat laboral i amb
més atur… I ho hem d’afrontar amb menys recursos públics que tan sols fa uns anys. Nomes
cal comparar El nombre d’assistències i prestacions atorgades per l’Ajuntament per atendre
serveis bàsics i comparar-ho amb El nombre atorgat fa tan sols 6 o 7 anys. Per tot això, El Pla
de Xoc hauria de ser i esperem que així sigui, una part substancial dels pressupostos
municipals.
En la nostra opinió, caldria fer també un exercici de reflexió més a llarg Termini. Un exercici
amb la participació de diverses regidories i serveis municipals, així com també i molt
especialment, amb el compromís i implicació d’entitats mataronines de l’àmbit social i
comunitari, que hauria de donar com a resultat la creació d’un Pla Estratègic d’Acció Social.
Un document que fixi accions clares i concretes per afrontar les problemàtiques d’emergència
social pels propers 10 anys, com les situacions d’exclusió, de fracàs escolar o d’atur. Partint,
però d’un canvi en l’ enfoc. Si no ho plantegem així, continuarem fent com fins ara, donant
desposta o intentant donar desposta als problemes amb els que ens anem trobant, però sense
tenir l’actitud proactiva d’intentar combatre les causes que generen les desigualtats i la
pobresa a la nostra ciutat.
El Pla podria esdevenir una eina bàsica per a transformar les politiques socials municipals,
amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a Mataró. Cal dotar-nos d’eines de planificació a
mig i llarg Termini, que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que
condemnen moltes persones a l’exclusió social.
Durant el procés hauríem de detectar els factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i els perfils
de col·lectius més sensibles.
La planificació de les actuacions del Pla Estratègic d’Acció Social hauran de tenir en
consideració, com és obvi, els recursos disponibles. Per això hem de saber cara a futur, on
necessitarem els recursos i quines funcions i projectes seran els que s’han de promocionar:
El Pla Estratègic d’Acció Social haurà de ser:
- Viable
- Simple
- Consensuat i participat, un veritable Pla de Ciutat
- Llarg Termini, preveient escenaris més enllà d’un mandat polític
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I haurà de partir d’una diagnosis social consensuada, una definició participativa de què fer, de
quines línies estratègiques seguir i finalment definint objectius, actuacions i seguiment.
En conseqüència, el Grup Municipal d’ERC-Mes, proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents acords:
PRIMER: Encarregar als serveis tècnics municipals l’elaboració d’un document de partida, de
diagnòstic preliminar, que pugui ser treballat per tots els agents implicats de manera
participada per acabar configurant un diagnòstic social consensuat per tots.
SEGON: Consensuat el diagnòstic social i a la vista de referents en experiències d’èxit en
altres països europeus, centrar la participació en la definició de línies estratègiques, objectius i
accions a desenvolupar.
TERCER: Disposar del Pla Estratègic d’Acció Social abans de setembre 2016.”

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que votaran a favor però que si s’aprova es passi a treballar amb fets reals. Em dona la
sensació que les propostes que aprovem després tenen molt poc pes i que la ciutadania no ho
veu. Espero que no sigui l’aprovació un brindis al sol i que acabi esdevenint una eina al servei
de les persones.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que votaran a favor ja que és una magnífica idea. És una bona eina útil i que ha d’ajudar a
moltes coses, aporta el valor afegit de ser proactiva, ja que les propostes soler ser reactives.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró dona suport a la
proposta. Comparteixo la sensació que es voten propostes que no s’arriben a realitzar. Hem
de ser cohesionadors socials i, per fer-ho, necessitem saber les necessitats de la ciutat.
Conèixer és el principal per començar a treballar i trobar solucions.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que comparteixen plenament la filosofia de la proposta d’ERC. És important
comptar amb un pla estratègic d’acció social, viable i consensuat. Malgrat això considera que
el termini d’aquest pla, 10 anys, és excessiu i hauria de ser més a mig termini, perquè l’acció
social té una notable component conjuntural. Per tant optarem per una abstenció positiva
perquè estem d’acord amb aquest pla però amb una durada màxima de 3/5 anys, ja que
entenem que transcorregut aquest temps confiem que les actuals dificultats econòmiques i
socials hauran canviat.

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, diu que els recursos de l’Ajuntament son exigus. És cert que els ingressos
en els darrers anys, han disminuït però s’han incrementat gairebé en un 58% les persones
que s’han atès per serveis socials. Quan varem entrar al Govern vam actuar i vam fer un pla
de rescat. Estem preparant per l’any que ve un pla de xoc. En relació al pla estratègic tenim
com a prioritat en el nostre Govern els temes de benestar social. Sabem que s’està treballant
en el segon pla estratègic autonòmic i després de consultar-ho amb el gabinet de programes
d’inclusió, cohesió social de la direcció general de protecció social que ens van confirmar que
estaven treballant en l’elaboració d’aquest pla estratègic de serveis socials. Està en una fase
molt avançada i s’està fent comptant amb la ciutadania i els experts i professionals del sector
de serveis socials per intentar donar resposta als actuals reptes socials. El pla autonòmic
busca concretar la voràgine legislativa sobre la matèria. Per tant, el nostre pla municipal haurà
d’atendre i tindrà com a eina bàsica de treball el pla autonòmic, en conseqüència, no podem
assegurar les dates ja que volem utilitzar aquest pla de la Generalitat i aprofitar tota la feina
feta per poder desenvolupar-lo en el pla municipal. Com s’ha moderat la taxativitat en les
dates votarem a favor de la proposta.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix a tots els grups
el suport per desenvolupar el pla que és molt necessari per a la ciutat. S’ha de fer un exercici
de planificació estratègica a 10 o 15 anys vista, i en aquesta línia el propi govern i l’alcalde
tindrà tot el nostre suport. S’ha parlat sovint de fer un exercici de veure entre tots com hauria
de ser Mataró al 2022. Posteriorment, aquests exercicis es passen anualment el que seria l’
anomenat pla operatiu anual per anar aplicant l’estratègia a llarg termini. És positiu i molt
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necessari no només crear riquesa sinó també redistribuir-la amb eficàcia per evitar la
desigualtat. L’estudi ens servirà per afrontar-ho de manera més planificada.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta després de sentir la intervenció del govern, i en ares d’obtenir una
unanimitat favorable amb la proposta, votaran favorablement, malgrat segueixen pensant que
10 anys és un termini excessiu per un pla d’acció social.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, DE
VOLEMATARÓ I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA SOBRE
LA PLANIFICACIÓ ESCOLAR A MATARÓ PEL CURS ESCOLAR 20162017.
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta
següent consensuada amb els grups municipals de VOLEMataró i la CUP:
“Segons dades municipals, 1.300 nens i nenes iniciaran el curs de P3 el proper curs escolar,
aproximadament uns 87 alumnes menys que els que s’han escolaritzat el curs actual.
Contràriament, a 1r d’ESO es preveu que hi haurà 1.581 alumnes, aproximadament 142
alumnes més que els actualment escolaritzats.
Aquestes xifres no són noves, fa molt de temps que a Catalunya, i també a Mataró es preveia
una davallada demogràfica pel que fa als primers cursos de l’educació infantil i un augment
important dels grups d’ESO, augment sostingut en el cas de Mataró fins el curs 2019-2020.
En base a Aquestes previsions l’anterior Govern Municipal, va crear a petició dels Grups
Municipals una Comissió de Mapa Escolar. Aquesta voluntat de planificar l’educació a la
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ciutat de forma, reflexionada, consensuada i participada es va materialitzar en l’impuls per
part del Govern Municipal d’un procés participatiu que va finalitzar amb l’aprovació en el Ple
Municipal de març de 2014 del document “Planificació escolar a Mataró 2013-2020”.
També es va acordar la conveniència de revisar anualment la oferta educativa en funció de les
necessitats concretes de la població a escolaritzar. En aquest sentit, el Consell Escolar
Municipal de desembre de 2015, va aprovar una proposta de Planificació Escolar 2016-17 que
va traslladar a la direcció dels Serveis Territorials Maresme - Vallès Oriental.
Tots els agents entenen que pel proper curs, a Mataró, hi haurà una situació excepcional:
d’una banda la disminució demogràfica de població infantil de P3 que caldria aprofitar (5-6
grups), com s’ha dit repetides vegades des del Consell Escolar Municipal i des de la comunitat
educativa, per disminuir el nombre d’alumnes per aula i no per tancar grups. I de l’altra,
l’increment demogràfic de la promoció que inicia l’ESO (4-5 grups) i que caldria escolaritzar en
bones condicions, sense massificacions ni detriment de la qualitat a les aules.
A més, la voluntat expressada repetidament tant per les famílies com per la Comunitat
Educativa, és que malgrat tot, cal insistir a la recerca d’un bon acord .
És per això que des dels grups municipals PSC, Volem Mataró, CUP, proposem a aquest Ple
Municipal la aprovació dels següents acords:
1- Que no es tanqui cap línia de P3 a Mataró (en línia amb el que s’ha acceptat a altres
ciutats) i en canvi reduir en número actual d’alumnes per grup.
2.- Que s’incrementi una línia de 1er de primària a l'escola Joan Coromines, restituint la que es
va tancar contradient les decisions del consistori (i Parlament) en aquell moment.
3.- Que l’augment dels 4-5 grups d’ESO, sigui a centres de titularitat pública, garantint una
bona qualitat educativa i els equipaments necessaris per assolir aquesta. “

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Noelia Martin
Salvador, en representació de l’AMPA CEIP Cirera de Mataró, qui expressa que com a mare
d’una nena que estudia al centre. Les famílies tenen malestar perquè l’escola té més de 30
anys i fou una de les primeres escoles públiques del barri. L’Ajuntament i els serveis
territorials s’han oblidat d’aquesta escola, amb lavabos de fa 40 anys, finestres de tancament
de ferro i fusta..., ara, a més volen tancar una línea de P3, no ho entenem ni compartim. Per
tot això demanen que no s’elimini cap línia a Mataró, que es baixin les ràtios a les aules i que
es reobri la línea de primer a l’escola Joan Coromines.
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que estan a favor de la proposta de resolució però la troben de mínims. Que no es
tanqui cap línia de P3 a Mataró, és la proposta que fa tota la comunitat educativa, i que la
reobertura que es reclama de l’escola Joan Coromines ja es va fer una resolució a favor fins i
tot al Parlament i pel que fa als grups de l’ESO també està consensuat pel consell municipal
escolar de Mataró. Per tant ens sobta, que des de Serveis Territorials d’Educació de la
Generalitat no es tingui en compte la planificació escolar del consell municipal consensuada
per tota la comunitat educativa. Sí que és veritat que la Llei d’Educació atribueix les
competències a la Generalitat, i que els municipis només participen en la determinació de
l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediment establerts pel reglament. El bony que
s’ha creat a P3 per no voler obrir una línia ha fet que hagi sobreocupació i una ràtio superior a
27 alumnes a P3, i que en cap cas des de serveis territorials han volgut reconèixer aquesta
realitat ni donar resposta. Votarem a favor però estem molt descontents amb l’actitud de
serveis territorials, i demano la dimissió del seu director per no fer cas a la comunitat
educativa. Mataró té unes dades de fracàs escola molt altes, entre 17 i 18% i per això l’escola
hauria de tenir més ofertes per intentar pal·liar aquesta desigualtat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
denuncia que en la comissió de planificació escolar s’havia acordat que els grups que la
presentaven no intervindrien en el Ple, i està profundament molest amb aquest tema perquè si
volen que dimiteixi el director de serveis territorials, presentin una declaració institucional
demanant la seva dimissió i tots votarem a favor però tinguin el valor de fer-ho. Serveis
territorials ens ha marcat un gol, ja que han trencat una unitat que va costar molt d’assolir i tot
per un minut de glòria, i no em refereixo als pares de l’escola Cirera; dir que no té 30 anys
sinó 44, quan aquella escola es deia “Jaime Recoder”. No entenc el que passa, el problema
de veritat el tenim a secundaria. Quan jo vaig entrar a l’Ajuntament l’any 2003, aquests nens
naixien, en dotze anys no hem sabut veure el problema que tindríem, i ara va i ens carreguem
un document que ens va costar molt aprovar sobre la regulació educativa i amb això donem
una gran alegria als serveis territorials, anant separats i sense unanimitat. Tenim un greu
problema amb 400 nens fora de l’escola que volen els seus pares, per això entenc la
preocupació de les famílies, però no entenc el trencament de la unitat política. Votarem a favor
però demanant que a la gent no se l’enganyi, perquè això no es decideix aquí.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró creu que l’acord té
vigència, agraeix la claredat en que s’ha parlat avui. S’ha de defensar l’escola pública i de
qualitat. L’escola Cirera es va fer amb el recolzament dels veïns, per això defensem la
implicació dels col·lectius de professionals i pares i mares, que es tinguin en compte les seves
demandes per poder construir entre tots un model educatiu transversal, integrador, plural i
molt participatiu. Fent èmfasi en el dret universal d’escola pública de qualitat i des de el
consistori hem d’exercici el control d’exigència pertinent que garanteixi la igualtat
d’oportunitats per fer una societat més unida, formada i amb més possibilitats, sinó passarà
com a l’actualitat, on trobem índex baixos de formació en determinats llocs de la ciutat amb
manca de futur per falta de recursos. Reivindiquem tot l’acordat, anem tots sense esquerdes
ni fissures, perquè Mataró rebi la qualitat necessària. Prou de externalitzacions de tot tipus,
que l’ensenyament no sigui un arma política en que cada 4 anys es canviï tot. L’educació no
es pot convertir en el repartiment interessat de recursos, s’ha de tractar com un bé
irrenunciable, s’ha de donar més poder a la comunitat educativa i al govern local. Els serveis
territorials no tenen dret a dir-nos de cap manera com ha de ser el model educatiu a Mataró.
És un deure per part de tots reivindicar el servei públic perquè l’educació d’un país mai és una
despesa sinó una inversió.

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu literalment “Muchas gracias señor alcalde. Sí que había unanimidad y como
dice el Sr. López, había un pacto entre caballeros y de señoras. Por lo tanto, yo tan solo, ya
que todo el mundo ha cogido la palabra, nosotros desde el grupo municipal de Ciudadanos,
tan solo vamos a decirle al concejal Vadell, darle nuestro apoyo a la negociación con servicios
territoriales y darle totalmente nuestro bagaje si nos necesitase en cualquier tipo de resolución
o propuesta. Muchas gracias.”

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que
l’ensenyament ha de ser un tema de ciutat. Tots cometem errors i els assumim. Però si
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l’experiència ens ha ensenyat alguna cosa és que la unitat en aspectes centrals de ciutat és
molt important ja que el procés escolar no el solucionarem en sis mesos si no ho hem pogut
fer en 15 anys. La proposta de resolució que es porta avui que recull el consens de mínims de
tots el grups municipals, mereix el màxim recolzament i penso que està ben liderat per un
regidor que mereix la nostre confiança. Altres aspectes, com la ESO, instituts escola,
mereixen un debat calmat entre tots que ens permeti arribar a un consens per fer front a un
enemic comú que seria serveis territorials. Abans de demanar la dimissió li donem una nova
oportunitat per a que reconsideri la decisió que ha pres.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, fa notar que l’ordre del debat ha perjudicat al
regidor que s’ha limitat a llegir el contingut de la resolució i no ha fet un posicionament polític.
Tots tenim ideologies, però els prego que escoltin un altre cop tot el que s’ha dit avui aquí i
que demà, quan haguem d’anar a serveis territorials a defensar la proposta que votarem tots,
pensem en quin serà el missatge que transmetrem. Hem d’intentar ser més generosos perquè
la veu sigui unànime allà on toca.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
precisa que l’escola Cirera antigament formava part de l’obra social de Caixa Laietana, no la
van fer els veïns del barri.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

PRECS I PREGUNTES
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- PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR

DE

CATALUNYA

SOBRE

LES

PROPIETARIS DE LOCALS DE PLA D’EN BOET.
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QUEIXES

DELS

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“Atès que el problema del “BOTELLÓN” a la zona de Pla d’en Boet s’arrossega des de fa ja
anys, recordo en el mandat 2007/11, iniciatives de la Regidora Corominas del nostre Grup,
com a Regidora i com una de les afectades pel problema.
Atès que entenem que les queixes dels afectats són totalment justes i que pateixen una
situació de la qual ells no en són responsables en absolut.
Atès que la solució a aquesta problemàtica és absolutament insuficient i ineficaç i que el
problema es dilata en el temps, amb mesures que no aporten millores i que ni tan sols són
percebudes com a tals ni pels que participen del “BOTELLÓN” ni com s’ha demostrat per les
seves queixes per part dels afectats.
Atès que malgrat pugui no ser competència municipal el que succeeix a passatges que tot i
poder estar catalogats com a privats són de facto via pública i l’administració local té
responsabilitat en el que passa en ells.
Atès que posar tanques com s’ha suggerit no suposaria cap solució al problema ja que
l’activitat dels que hi participen en aquest fenomen es desenvoluparia igualment pocs metres
més enllà.
Atès que la problemàtica que pateixen els afectats no pot estar a l’espera d’una solució
definitiva del tema desprès de molts anys patint les conseqüències d’un lleure malentès.
PROPOSEM:
-Que el Govern Municipal presenti de manera urgent un pla d’actuació per tal de posar fi a
aquestes molèsties que inclogui no tan sols mesures repressives, que s’han demostrat del tot
insuficient, si no també actuacions urbanístiques i de lleure alternatiu per tal de minorar les
conseqüències del “Botellón” fins a uns límits que no suposin un problema pels usuaris de les
persones que desenvolupen posteriorment la seva activitat a la zona.”
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que no poden fer una altra cosa que acceptar el seu prec perquè té tota la raó. És un
problema que fa molt de temps que s’arrossega i que requereix de solucions vigents com
menciona. Confio que hagi rebut les propostes del PAM, on anunciem que farem una
actuació específica adreçada a la gestió de l’oci nocturn, des de l’òptica integral que ens
demanàvem. Estem dissenyant aquest pla que esperen tenir-lo implementar aquest mateix
any. Esperem també poder-lo anar contrastant en les comissions informatives. Li demano
confiança en que aquest Govern té una total implicació per resoldre aquest tema.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que tenen unes propostes del seu grup municipal per poder parlar de PAM i
pressupostos. Hi ha projectes que s’aproven i al cap de dos anys encara no s’han vist
realitzats. Crec que és un tema que s’arrossega des de fa molt temps i que tenen a sobre la
taula una proposta en aquest sentit. Quan votem els pressupostos s’hi ha una partida concreta
per augmentar la neteja en aquella zona, serà benvinguda i la donarem per bona i donarem
per acceptar aquest prec.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
torna a reiterar la voluntat del Govern que no es dilatin les solucions. Espera comptar amb les
seves complicitats en l’aprovació dels pressupostos. A vegades no és qüestió de bona
voluntat sinó de comptar amb els recursos. Amb l’aprovació dels pressupostos espera poder
posar en pràctica el ple d’oci que tenen previst i que molt aviat esperen compartir amb ells.

22 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA SENYALITZACIÓ
ALS PARCS I PLACES.
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent:

“A Mataró hi ha un gran nombre de places i parcs. En aquests espais de lleure hi ha diversitat
de senyals. Uns, de caire informatiu quan hi ha àrees de joc infantil amb gronxadors. D’altres,
de caire prohibitiu, com ara prohibició de gossos deslligats, de jugar a pilota o d’anar en
patinet. No volem entrar, en aquesta ocasió, a valorar el perquè a una plaça es pot jugar a
pilota i en un altra no, o perquè en una plaça es pot patinar i en un altra no, cosa que potser
podríem parlar-ne en una altra ocasió. Els que ens amoïna són quatre qüestions diferents.
La primera és que a moltes places (n’hem comptabilitzat un total de 45 i no m’estendré a
nombrar-les donat que se m’acabaria el temps per fer el prec) doncs són 45 places on
existeixen senyals que al nostre parer són perillosos pels usuaris d’aquests espais, donat que
són senyals metàl·lics i d’una alçada d’uns 40 centímetres i creiem que haurien de retirar-se i,
si es considera oportú, tornar-ne a col·locar però a una alçària superior. Bastants d’aquests
senyals s’han fet malbé o bé s’han esborrat. I diem que són perillosos ja que qualsevol
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persona que, per una relliscada o desmai caigui damunt el senyal pot patir una ferida
important. O simplement un infant que està jugant o corrent en aquestes places, que és el que
es sol fer a les places, hi topi i prengui mal. Val a dir que en algunes places, poques però,
aquests senyals ja tenen una alçada correcte. En resum, fer més segures les places i parcs de
Mataró.
Una segona qüestió són els senyals que informen de les àrees infantils. Del total de 82
d’àrees infantils que hem visitat, 47 no disposen de cap senyal d’informatiu. Creiem que és un
nombre massa elevat. La resta disposa d’un senyal informatiu, indicant entre altres la
prohibició de gossos, telèfon d’emergències, etc. Val a dir que aquests senyals informatius no
informen sempre del mateix i, per exemple, només en 1 dels 82 senyals es prohibeix fumar.
La tercera qüestió és que hi ha senyals d’advertiment de multa per dur el gos lligat o no recollir
els excrements en només 8 places i parcs. Entenem que caldria una unificació d’aquesta
senyalització i fer-la extensiva a la resta d’espais.
I la darrera qüestió és que als senyals informatius s’indica que si algú vol avisar de les males
condicions de l’àrea infantil pot trucar al 010. Donat que aquest telèfon és de pagament (i al
senyal no s’indica el seu cost), seria convenient canviar-lo pel telèfon del civisme 900 859 009,
que és gratuït, ja que l’acció d’un ciutadà amb bon seny no es pot gravar.
Per això, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres formula el següent prec:
1.

El govern municipal retirarà de les places i parcs tots els senyals de baixa alçada.

2.
El govern municipal unificarà els senyals de les àrees infantils, indicant el telèfon del
civisme.
3.
El govern municipal unificarà els senyals de les places i parcs en els casos que
comportin sanció (gossos deslligats i recollida d’excrements).”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, li
diu al Sr. Bernabeu que està en la voluntat del Govern millorar els espais verds. Crec que
aquesta setmana els han fet arribar les propostes del PAM on es pot observar que hi ha una
partida en els pressupostos per la millora dels espais verds i dels parcs. En quant a la retirada
dels senyals que hi ha a baixa alçada ho procedirem a fer tant bon punt tinguem aquesta
partida pressupostari aprovada. Però els senyals que siguin perilloses les canviarem de
manera urgent. Li agraeixo que m’hagi fet arribar una sèrie de fotografies de diferents senyals
que ens facilita la feina de col·locar les que siguin perilloses i la resta ho farem de mica en
mica conforme tinguem les partides econòmiques preparades. En quant a la unificació de les
àrees infantils i canviar el telèfon de 010 per un telèfon de temes de civisme gratuït, acceptem
el prec amb la voluntat de fer aquests canvis progressivament. Finalment, també demanàvem
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unificar senyals en temes de comportament dels gossos. Hi ha dos senyals actualment, un
que fa referència a la prohibició que vagin els gossos deslligats i la sanció que comporta el fet
dels excrements i també un senyal diferent en les zones de lliure circulació de gossos on
s’indica als propietaris que allà poden deixar els gossos en llibertat.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, celebra que estiguin
disposats a canviar aquests senyals i els pregaria, malgrat el pressupost, es retirin el més
aviat possible els senyals perillosos. Passaré una relació dels 46 llocs on són aquests
senyals. En quants als senyals d’advertiment de sanció als propietaris dels gossos que no
vagin lligats o que facin excrements, només hi ha 8 a les places de Mataró d’aquests rètols.
Evidentment s’han d’unificar però també fer extensibles a la resta de places.

23 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

VOLEMATARÓ SOBRE LA MANCA D’UN ESPAI DIFERENCIAT A LA
PLATJA DE MATARÓ PER A QUÈ PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL PUGUIN GAUDIR A L’ESTIU DE LES PLATGES.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la pregunta
següent:

“Fa anys que el col·lectiu de persones amb diversitat funcional que ens comuniquen la manca
d’espais adaptats a la platja de Mataró. A una de les CIM informatives, VOLEMataró va
transmetre les dificultats que aquest col·lectiu pateix a l'hora de poder gaudir de la platja.
Aquest col·lectiu troba que els palets per accedir a la platja no arriben fins la burilla del mar,
necessitant a altres persones que donin suport als usuaris amb cadires de rodes i alhora
generant dependència per a poder efectuar el seu bany. No tindrien aquesta necessitat si la
plataforma fos més estable i més llarga.
Les necessitats d’aquest col·lectiu a les nostres platges són les següents:
1.
Manca d'un servei adaptat de dutxa (com a Llavaneres, Canet o Cabrera). No és car i
és fàcil de solucionar.
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2.
Per què el govern no ha facilitat una rampa fixa? Quan el mateix sr. Alcalde es
coneixedor de la demanda d'aquest col·lectiu.
3.
La illeta que necessiten per poder gaudir de la platja es estreta. Podríem demanar un
estudi tècnic i un pressupost?
4.
No hi ha rètol de zona reservada de bany per a persones amb diversitat funcional, amb
limitació per poder accedir-hi a la platja. És conscient que no estem donant a aquest col·lectiu,
més vulnerable que la resta, el dret d’igualtat de condicions?
5.
Manca de cadira amfibi. A Mataró només tenim una i la temporada passada no van ser
facilitades a principis de temporada. (A Girona, per exemple, hi ha tres cadires)
6.
Sr. Alcalde, a Mataró gaudim de bandera blava com a reconeixement de la idoneïtat i
prestigi de les nostres platges. Hem de pensar en la diversitat i la pluralitat de la població i
hem de posar a l'abast tots els nostres recursos.
7.
Volem plantejar una opció: podríem aprofitar que l'any passat aquest ajuntament va
tenir una partida per la campanya de valors? Amb aquests diners podríem construïm valors
reals dins del nostre territori. Li fem arribar aquesta proposta i el convido a que reflexioni.”
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ortega, en representació
de l’Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIMM), qui expressa
que des de fa anys els col·lectius de persones amb diversitat funcional comuniquen la falta
d’espais adaptats a les platges de Mataró. El seu col·lectiu troba que els palets per accedir a
la platja no arriben fins l’aigua per la qual cosa necessiten l’ajuda d’una altra persona tots els
usuaris que van en cadira de rodes. Les nostres necessitats són: (1) un servei adaptat amb
dutxa, que no és car d’instal·lar i ja està present en altres platges dels municipis veïns, (2) Una
rampa fixa, (3) L’illeta és molt estreta, i (4) no hi ha rètol d’espai reservat a persones amb
diversitat funcional. No es compleix l’objectiu d’igualtat de condicions al col·lectiu de diversitat
funcional. Falten cadires amfíbies.

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, diu que l’ideal de les platges de Mataró no és el que tenen ara, que els
agradaria una altra cosa. En el seu moment es va fer un pla d’accessibilitat que suposo que
coneix perquè va ser participatiu i es va elaborar a través de la taula d’accessibilitat on la
previsió és aconseguir que les 5 platges de Mataró siguin adaptades, en diferents graus, per
tot tipus de minusvalies o diversitat funcional. És veritat que no tenim un servei adaptat de
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dutxa encara que el que hi ha és accessible. Ho tenim previst i tant bon punt disposem dels
recursos s’anirà prioritzant i a mesura que s’acabin les que són prioritàries s’aniran resolent la
resta. Tècnicament és fàcil, econòmicament no és molt perquè són més de 3.000 euros. En
quant a l’ illeta com ja ha dit, l’estudi hi és. Sembla ser que es fa un mal ús, i quan vostès
arriben aquest espai està ocupat a vegades per cadires de nens, etc. S’ha de treballar per
evitar-ho i que aquests espais siguin per vostès. El rètol de zona reservada de bany hi és,
però un rètol per designar la platja només per a les persones amb diversitat funcional no, ja
que crec que això és estigmatitzar. Ho traslladarem a la taula d’accessibilitat i a les persones
que treballen en el sector. Una deficiència és que no està en braille i ho volem adaptar a les
persones amb deficiència visual, per exemple. Creu Roja confirma que té dos cadires amfibi,
que va haver algun petit problema a l’ inici de la temporada que després es va resoldre i a
més sí disposen d’unes crosses flotants. La Creu Roja col·labora amb la residència CECIL
per portar a les persones que ho necessitin tres dies a la setmana a la platja.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, manifesta que encara
queda molt a fer i convida als regidors i regidores que vagin de voluntaris i coneguin sobre el
terreny les dificultats que hi ha. Reservar la platja també pot aportar diners perquè es pot fer
un turisme especialitzat.

24 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIU AL PARC DE PISOS
BUITS PROPIETAT D’ENTITATS BANCÀRIES.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec
següent:
“L’article 7 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica estableix que:
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"l’administració pot resoldre la cessió obligatòria per un període de 3 anys, per a incorporar-los
al Fons d’Habitatges de Lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que
siguin propietat de persones jurídiques quan aquesta persona jurídica sigui subjecte passiu no
exempt de l’impost d’habitatges buits i en el municipi hi hagi alguna unitat familiar en situació
de risc d’exclusió residencial".
Per tal de portar a terme aquesta mesura i, una vegada coneguda la informació del número
d’habitatges considerats buits propietat de les entitats bancàries que estan inscrits en el
Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, el Grup Municipal d’ERC-MES,
formula el següent prec:
- El Govern de Mataró, iniciarà el procés per reclamar la cessió obligatòria, tal com estableix la
Llei d’Habitatge pels casos d’habitatges buits per un període de més de tres anys i establirà
les condicions econòmiques que garanteixin que l’esforç de pagament estigui entre el 10 i el
18% dels ingressos ponderats de la Unitat Familiar.
- El Govern de Mataró, iniciarà el procediment de sanció al qual haurien de fer front les entitats
que no atenguin o compleixin l’establert en el corresponent expedient de declaració de cessió
obligatòria, segons la Llei del Dret a l’Habitatge.”

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, exposa que una de les prioritats del Govern és complir els compromisos i
un d’ells és la cessió estratègica a les necessitats d’habitatges. Entenc que el dret de les
persones a un habitatge digne és una obligació que s’ha de garantir pels poders públics i
aquest Ajuntament ho té en el seu argumentari les polítiques de recolzament estratègica
d’habitatge. Apostem per això però hem d’aprendre dels errors del passat i fer les coses de
manera jurídicament correcte i per això, malgrat que em dol, no puc admetre el prec, perquè
jurídicament no el podem defensar. Per poder fer-ho necessitem el desenvolupament
normatiu de la Llei 24/2015 i de la llei de l’Habitatge que no s’ha fet per part de la Generalitat.
L’impost sobre l’habitatge buit es va crear a partir d’aquesta Llei 24/2015 del 29 de juliol i
s’estipulava que els subjectes passius eren les persones jurídiques propietàries d’habitatges
buits sense causa justificada durant més de dos anys. Per la seva part, la Llei 24/2015 que té
per objecte establir mecanismes destinats a resoldre les situacions de sobre-endeutament de
persones físiques i de famílies i malgrat haver entrat en vigor el 6 d’agost, encara no s’ha fet
el seu desplegament normatiu. L’article 7 de la Llei també estipula que per resoldre la cessió
obligatòria d’habitatge per un període de tres anys per incorporar-los al fons d’habitatge de
lloguer s’han de complir, entre d’altres condicions, que el propietari sigui subjecte passiu no
exempt del impost al que fa referència de Llei de l’habitatge de 2007. Es fa necessari
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prèviament acreditar la concurrència d’aquests requisits. Pel que fa al que demana el
company, encara no tenim el desenvolupament de la Generalitat i no podem tirar endavant
això, ja que hauríem tenir determinats qui son subjectes passius exempts del impost ja que
sinó la doctrina és unànime quan diu que es vulneraria el principi de taxativitat i violaria el
principi d’innocència del presumpte infractor. El titular del pis buit té una obligació de mitjans,
per tant per justificar l’ incompliment hi ha un numerus clausus que significa que mentre no es
determini que el titular té el pis buit sense un motiu admissible no es podria sancionar. I és
evident que davant de la problemàtica jurídica i la renuència de l’Estat a reconèixer les
competències en matèria de consum i habitatge, alguns mitjans han intentat desplegar
aquesta Llei mitjançant ordenances, que és el que estem fent, a la espera que es doti de
seguretat jurídica i que es faci aquest desenvolupament per part de la Generalitat. Aleshores
sí que admetrem el prec i anirem tots dos a demanar-lo, però de moment només podem
treballar amb l’ordenança de pisos buits i exigir que la Generalitat comenci a treballar per la
aplicació de la nova taxa que ha de revertir en els municipis, essent una nova eina de
finançament. La discrepància és jurídica, no de fons, sinó hi estaria totalment d’acord.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no es dona per
vençut tot i que sap que el que diu la Regidora és cert. També és veritat que la nova
Consellera d’Acció Social de la Generalitat ha fet declaracions animant als Ajuntaments com
el d’Olot a aplicar aquesta norma. La Llei 1/2015 de la creació del Registre d’Habitatges Buits
també modifica la del 2007 en el sentit de poder aplicar criteris de tempteig i retracte en àrees
no específiques. És un tema que m’agradaria discutir.

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, creu que a Olot tenen més recursos per poder fer les inspeccions. Pel que
fa al tema del tempteig i retracte necessitem recursos econòmics per poder-lo executar.
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25 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIVA A LA
REALITZACIÓ DELS PATROCINIS DE LA PASSADA FESTA AL CEL.
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:
“El passat dia 3 de setembre de 2015 el regidor de Promoció Econòmica i el Gerent del centre
comercial Mataró Park, escenificaven la signatura d’un acord que convertiria a aquest centre
comercial en el principal patrocinador de la Festa al Cel 2015 amb una aportació de 100.000€.
Amb aquesta escenificació, la regidoria de Promoció Econòmica mostrava l’interès privat en
una plataforma publicitària de gran magnitut, com era en la seva opinió la Festa del Cel, i a la
vegada, fonamentava en aquest interés privat, concretat en una potent aportació econòmica,
bona part de les vies de continuitat d’aquest event
A propòsit d’això, el Grup Municipal d’ERC-Mes, coneixedor que fa pocs dies el pagament de
l’empresa patrocinadora encara no s’havia efectuat, presenta la següent pregunta:
- Ha cobrat ja l’Ajuntament de Mataró aquest patrocini?”

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, agraeix la
concreció de la pregunta. L’Ajuntament ha facturat aquest patrocini a l’empresa General de
Galerias Comerciales, S.A., aquesta factura com totes, té una data de pagament i està dins
de termini.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que li agradaria que
li fes arribar el contracte de patrocini per examinar-lo encara que no dubte que estigui dintre
del termini de pagament. Per altra banda, s’ha parlat d’habitatge digne, de pobresa energètica
i la Regidora Martínez es queixava de la manca de recursos però, sense voler fer populisme
ni demagògia, la Festa del Cel no és una festa arrelada a Mataró a la qual es dediquen molts
recursos i no potser que passats tants mesos encara no s’hagi produït el pagament. Voldria
saber també com va la recaptació de nous patrocinadors per el proper festival. L’anterior
patrocinador va fer gala que aportaria nous recursos.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda al Sr. Camprubí que havia formulat una
pregunta i ara ha fet una de nova. Emplaço al Sr. Camprubí a que formuli la pregunta per
escrit a la Comissió informativa per que pugui respondre a aquesta pregunta.

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu al Sr.
Camprubí que li farem arribar per escrit i per correu electrònic el contracte de patrocini amb
els termes de pagament.

26 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA UBICACIÓ
DEL NOU CENTRE DE REPARTIMENT D’ALIMENTS.
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la pregunta següent:
“Esta semana ha surgido la noticia en los medios de comunicación de la visita del Sr. Alcalde a
las obras de instalación del que será el nuevo Centro de Reparto de Alimentos, cuya vocación
es dar un mejor servicio a las personas que lo necesitan y que podrán realizar un acopio de
alimentos más ajustado a sus necesidades alimenticias y a su idiosincracia cultural.
No obstante las ventajas y mejoras que supone, el hecho de que la vocación del centro sea
sustituir las parroquias, a través de las cuales reparte Cáritas, y el centro de la Cruz Roja en la
calle Energía, nos ha creado grandes dudas sobre la idoneidad del emplazamiento, ya que
este nuevo centro está en la calle Méndez Núñez, en todo el centro de Mataró, muy alejado
de las zonas donde se ubican la parte mas importante de los vecinos necesitados de esta
ayuda.
Ante esta situación se nos plantean varias dudas.
1. ¿Porqué se eligió esta ubicación?
2. ¿Teniendo en cuenta la situación económica de los destinatarios, no es un hándicap y
un coste añadido la ubicación de ese centro?
3. ¿Se tiene pensado los problemas de ubicación y las medidas para paliar este hecho? “

75

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, diu al Sr. Ferrando que el lloc no s’ha escollit arbitràriament ni ha estat
l’únic que s’ha visitat, però s’havia de trobar un que s’adaptés a la normativa del 15 de juliol
de 1987 de desplegament de normes d’autorització administrativa de serveis i establiments
de serveis socials i funcionament del registre d’entitats, entre d’altres. S’havia de trobar un
local amb aquestes particularitats i accessible, cèntric i ben comunicat. Després de visitar
diversos locals, el fet de que s’escollís aquest és perquè les condicions del local eren molt
idònies. Es podia fer una bona distribució dels espais i les condicions de lloguer eres molt
beneficioses en comparació amb altres. No només va decidir l’Ajuntament, sinó que es va
decidir amb les entitats que donarien el servei. El preu pactat era inferior al preu del mercat
de locals de similars característiques i la dimensió del mateix assegurava la viabilitat del
projecte. El local està ubicat al carrer Mendez Nuñez 64, i permetrà racionalitzar els recursos
públics i privats disponibles per oferir un servei digne i d’equitat. La ubicació no és problema
perquè no és lluny i hi ha un servei d’entrega a domicili per persones amb problemes de
mobilitat.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, no està d’acord amb la valoració de la Sra. Martinez de que el local és cèntric.
Considera que ha de buscar-se un lloc més proper a on viuen els demandants d’aquests
serveis, per exemple, entre els barris de Cerdanyola i Rocafonda, és a dir, a la zona de
Cirera. Com sigui que estan a punt d’acabar les obres, em plantejo la inconveniència de que
aquestes persones hagin de desplaçar-se carregats amb pesos des d’un local llunyà del seu
domicili, com és el carrer Mendez Nuñez.

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, diu que el primer requisit que ha posat és que compleixi la normativa i el
segon que fos accessible, el tercer que el preu fos sostenible, creu que després ja ha parlat
que fos cèntric. Compren que els que ho tenen més complicat són els de Rocafonda, però és
el millor que hem trobat. Es pot arribar amb el carret de la compra. Càritas i Creu Roja porten
l’assignació als domicilis de persones amb dificultat de mobilitat.
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 27 i 29 per venir
referits a temàtiques coincidents.

27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR

DE

CATALUNYA

SOBRE

LES

IRREGULARITATS

RECOLLIDES A L’INFORME DE L’OFICINA ANTIFRAU SOBRE LA
CONSTRUCCIÓ I EL SOBRECOST DE L’EDIFICI DEL RENGLE.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“El 27 de gener passat i en Junta de Portaveus Extraordinària el Govern Municipal ens va
lliurar l’informe remés per l’Oficina Antifrau de Catalunya a la Fiscalia i la resposta de la pròpia
Fiscalia sobre l’afer de la construcció i el sobre cost de l’Edifici del Rengle per encomana de
PUMSA.
No entrarem a valorar, com no ho fem mai, ni l’actuació d’Antifrau ni la resposta de Fiscalia,
que respectem sempre.
De l’estudi de l’informe d’Antifrau si que hi ha una sèrie de fets que creiem que han de ser
motiu de reflexió, anàlisi i s’han de derivar actuacions des de PUMSA o des del propi
Ajuntament, entre ells:
-El paper que van jugar les empreses que es van contractar per realitzar l’adjudicació de l’obra
i el seguiment de les mateixes.
-Quin seguiment va realitzar l’Empresa contractada pel seguiment de l’obra.
-Si com es cita literalment a l’informe es van fer servir materials, formigó, de menys qualitat i
preu que els que s’indicava que s’havien de fer servir o si es van cobrar desplaçaments i
feines que no es van realitzar, com els transports de terres contaminades a la planta de
tractament de terres contaminades a Vacarisses.
-Si malgrat haver detectat problemes estructurals es va retornar la fiança del 5% integra o no.
-O per què no es va demanar una “Paga y Señal” a l’empresa que s’havia d’instal·lar a la
Planta Baixa i que finalment no ho va fer tot i que es van realitzar una sèrie de millores que
van suposar un sobre cost que va haver d’assumir integrament PUMSA.
Tot plegat va causar un prejudici a PUMSA/Ajuntament de Mataró de més de 6’5 milions € i
creiem que hi ha una part d’aquest sobre cost que caldria estudiar si realment es va produir
com diu l’informe, corroborar o no el que es recull al mateix i mirar de rescabalar el que es
pugi.
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És per això que presentem el següent Prec:
-Els serveis d’Urbanisme i Jurídics de l’Ajuntament de Mataró estudiaran l’informe de l’Oficina
d’Antifrau, les irregularitats que es recullen en ell i valoraran la possibilitat d’emprendre algun
tipus d’accions per rescabalar els possibles prejudicis econòmics que se’n derivaren de
l’inacció de qui havia de vetllar pel correcte desenvolupament de l’obra. De la mateixa manera
es crearà un protocol d’actuacions per tal de que no es tornin a produir a futur situacions
semblants a la que estem tractant. I finalment aquests serveis donaran compte de les seves
actuacions a la Comissió Informativa corresponent i al Consell d’Administració de PUMSA.”

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES IRREGULARITATS
EN L’ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DE L’EDIFICI EL RENGLE.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent:
“Fa uns dies varem ser informats que la Fiscalia ha arxivat la denúncia presentada per
l’Oficina Antifrau arran les irregularitats en la construcció de l’edifici de El Rengle.
La Fiscalia apunta que no veu “indicis de delicte”, tot i que reconeix que els fets denunciats
per l’Oficina Antifrau de Catalunya podrien ser “nuls de ple dret” i s’haurien de resoldre pel
tribunal contenciós-administratiu.
L’informe de l’Oficina Antifrau apuntava a diversos indicis de delicte en el tracte de favor
dispensat per PUMSA amb l’empresa constructora que va executar les obres, Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC).
Concretament, FCC hauria quedat la tercera empresa aspirant en el concurs de licitació amb
els criteris de puntuació establerts, però aquests criteris es van modificar a posteriori i es va
acabar adjudicant l’obra a Fomento.
D’altra banda, hi va haver un sobrecost de més del 42% respecte al pressupost de l’obra
adjudicada. La construcció de l’edifici El Rengle s’havia pressupostat en 15.647.859,48€ i
l’empresa pública PUMSA en va acabar pagant 22.329.850,69€. És a dir, un sobrecost de
6.681.911,21€.
Des de la CUP considerem que l’Ajuntament de Mataró, com a administració pública
perjudicada per l’escàndol de l’edifici de El Rengle, ha de personar-se davant els tribunals i
reclamar que s’arribi fins al final per aclarir els fets i trobar els responsables d’unes
irregularitats que han comportat un fort endeutament de l’erari municipal.
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En aquest sentit, preguntem el següent:
-

Quina valoració fa el govern municipal de Mataró de les irregularitats descrites en
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya en l’adjudicació i execució de l’obra de
l’edifici El Rengle?

-

Què pensa fer el govern municipal per esclarir les responsabilitats d’aquestes
irregularitats? Han considerat la possibilitat que l’Ajuntament de Mataró es personi
judicialment? “

El senyor David Bote Paz, alcalde president, insisteix en la tranquil·litat que suposa que
l’informe del Fiscal diu clarament que no hi ha delicte que no hi ha frau, però que el
procediment administratiu és com a mínim, confós, com ha dit el Sr. López. He encarregat a
l’empresa municipal PUMSA un informe d’avaluació d’aquest procés.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, diu que accepten el prec al PP, primer perquè aquest Govern ha fet bandera de la
transparència i la netedat. Segon perquè tenim l’obligació de no deixar cap ombra en aquest
procés i s’ha de poder donar a la ciutadania totes les explicacions que es mereixen. I en
tercer lloc, ja s’ha encarregat a PUMSA informes per valorar aquests fets. I, una vegada
realitzats aquests informes, portar a terme les valoracions pròpies que demanen en el prec.
Respecte de la creació d’un protocol d’actuacions perquè no es torni a produir aquesta
situació, penso que si ens atenem al que marca la Llei no hauria de ser necessari. Però en tot
cas, ho valorarem i dins del Consell de PUMSA que és on s’ha de treballar el fet de crear
aquest protocol. De totes les investigacions que es portin a terme donarem compte a PUMSA
i a la Comissió Informativa corresponent. En relació a la pregunta que formula el grup
municipal de la CUP, la valoració que fem és que no ens ha agradat que l’Oficina Antifrau ens
digui que PUMSA, que és una empresa municipal, no va fer prou bé les coses o no les va fer
amb prou escrupolositat. Com Govern, tal com he dit al Sr. López, analitzarem els informes a
que fa referència l’Oficina Antifrau i una vegada els serveis jurídics els hagin analitzat,
haurem de prendre decisions. Si alguna d’aquestes irregularitats a que es refereix l’informe
de l’Oficina Antifrau és susceptible de ser corregida es determinarà si per la via civil procedeix
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reclamar alguna responsabilitat; per la via penal està clar que no perquè fiscalia ha arxivat
aquesta denúncia. En el punt en que estem no ens podem personar ni PUMSA ni
l’Ajuntament perquè està arxivat i no hi ha cap procediment obert, i per tant s’ha tancat la
porta a aquesta via.

28 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS –
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA PRESÈNCIA DE LA
POLICIA LOCAL EN LES ENTRADES I SORTIDES DELS COL•LEGIS
DE LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta el prec següent:
“Como bien sabemos la Policía Local durante las entradas y salidas del alumnado en los
colegios de nuestra ciudad, ayuda, facilita y da seguridad a las familias y al alumnado para
acceder a los colegios, así mismo a cumplir la normativa (aprendemos de nuevo a pasar por
los pasos de cebra); así mismo es un valor intrínseco para la ciudadanía de Mataró ya que ve
como sus hijos están acompañados y a su vez protegidos.
Entendemos que por los acontecimientos imprevistos que pueden ocasionarse en nuestra
ciudad, hay días que los Agentes no pueden realizar el citado servicio,
Es por dicha razón que rogamos a este Equipo de Gobierno que tenga a bien en dotar nuestra
Policía Local de las infraestructuras necesarias, de los medios materiales y de los humanos, a
fin de que este servicio sea ofrecido a la ciudad en la medida de lo posible diariamente en
todos los colegios. “

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
manifesta que es part del Govern Municipal i de la Policia Local, la protecció de la seguretat
en els entorns escolars és una prioritat absoluta. En aquest sentit, hi ha recollits uns
compromisos a la Carta de Serveis de Policia en termes de vigilància escolar. Anualment la
Policia Local està fent 11.000 serveis de vigilància a les entrades i sortides de les 21 escoles

80

que es cobreixen diàriament. Aquests serveis només es deixen de fer per un tema d’urgència
que s’haguessin d’atendre altres actuacions. Com la voluntat és de seguir millorant recollim el
prec i l’incorporen a l projecte del Pla Director de Policia Social, que estem elaborant.

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES IRREGULARITATS
EN L’ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DE L’EDIFICI EL RENGLE.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 27 de l’ordre del dia.

30 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ S’ADHEREIXI A LA MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec següent:
“La Mostra Literària del Maresme és un concurs literari comarcal de prosa i poesia que se
celebra any rere any, des del 1984, amb el suport dels ajuntaments i del Consell Comarcal.
Aquest certamen té sis categories d’acord amb l’edat de les persones que hi participen: grup
A, de 6 a 8 anys; grup B , de 9 a 11 anys; grup C, de 12 a 14 anys; grup D, de 15 a 18 anys;
grup E, de 19 a 25 anys, i grup F, a partir de 26 anys.
La Mostra Literària del Maresme incentiva la creació literària, la creativitat, el gust per
l’escriptura i lectura, així com el reconeixement de l’esforç. A més a més, és un esdeveniment
que cohesiona la comarca, que dóna projecció a una cultura de base, participativa,
innovadora, inclusiva i feta en català.
Paradoxalment, l’Ajuntament de Mataró no hi dóna suport, amb la qual cosa les persones
censades a Mataró no podem participar a la Mostra Literària del Maresme.
És incomprensible que, d’uns anys ençà, la capital de la comarca no participi en la Mostra
Literària del Maresme. Considerem que cal revertir aquesta situació, perquè ni l’Ajuntament de
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Mataró ni la ciutadania de Mataró no podem viure d’esquenes a una de les activitats culturals
més rellevants de la nostra comarca.
D’acord amb aquest criteri, formulem el prec següent:
-

Que l’Ajuntament de Mataró s’adhereixi al conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Maresme per a l’organització de la Mostra Literària del Maresme, així
com també del Premi Extraordinari de Microrelats i del Premi Extraordinari de Relats
Breus per a Discapacitats Intel·lectuals.”

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS s’afegeix al prec..

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, diu que
tal com ha explicat el Sr. Cuellar, al novembre es van trobar i van parlar. Des de aquell dia, ha
hagut contactes a nivell polític, he mostrat el meu interès al Conseller Delegat de Cultura del
Consell Comarcal del Maresme i he mostrat el desig i l’ interès en sumar i participar, la
directora de cultura té l’encàrrec i em consta que la responsable de la xarxa de biblioteques ja
ha tingut contacte amb tècnics del Consell Comarcal. Estem treballant en la fase local
d’aquesta mostra per poder participar després en la mostra literària del Maresme. És evident
que acceptem el prec.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta diu que és una molt bona notícia. Ofereixo la meva col·laboració per desplegar la
fase local de la mostra literària del Maresme.

31 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES RELATIVA A
L’OBLIGATORIETAT DE MANTENIR UN CENS DE GOSSOS, GATS I
FURES.
El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:
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“El DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, a l’article 14, atribueix als ajuntaments l’obligatorietat de tenir un cens
de gats, gossos i fures.
Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels
animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, així com assolir el
màxim nivell de protecció i benestar, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta
més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals, i és també
responsabilitat dels ajuntaments vetllar pel seu compliment.
D’altra banda, la convivència a l’espai públic d’animals de companyia, especialment gossos,
en ocasions és difícil, sobretot en el que fa referència a les deposicions i ejeccions dels
animals. És responsabilitat dels propietaris dels animals recollir i netejar aquestes les
deposicions, de la mateixa manera que és obligació de l’Ajuntament netejar aquests
deposicions quan no ho fan els seus propietaris.
PREGUNTES






En relació al registre censal de gossos, gats i fures, quina és la població censada
d’aquests animals que hi ha a Mataró? Quina és l’estimació que fa l’Ajuntament de la
població real?
Quina és la quantitat recaptada durant l’any 2015 en concepte de tinença d’animals de
companyia?
Quants expedients s’han incoat a Mataró el 2015 relacionats amb la no inscripció al
registre censal de gats i gossos i quina ha estat la recaptació derivada exclusivament
d’ aquests incompliments?
Té previst aquest govern crear nous espais on els gossos puguin anar sense lligar?
Quantes infraccions han estat denunciades per no recollir les defecacions a la via
pública i quina recaptació se n’ha derivat? Té l’ajuntament prevista alguna acció
específica per la neteja d’aquests excrements que massa sovint trobem als carrers? “

El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeix la consideració prèvia a la seva pregunta
perquè reforça la tesis del Regidor de la necessitat d’aprovar una nova ordenança de tinença
d’animals que també està recollida en el PAM. El Sr. López se li ha avançat en la matisació de
que no era un impost sinó una taxa. Però és interessant saber si la presència dels animals
domèstics als carrers de Mataró si la taxa cobreix tot el que arribem a gastar.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
diu que van mantenir una trobada amb el president del col·legi de veterinaris que oferia la
possibilitat de la col·laboració de l’expert que va redactar l’ordenança de tinença d’animals de
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l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la redacció de la nostra ordenança. En quant al registre
general de gossos, gats i fures, a data de 31 de desembre teníem censats 63 gats, 2.545
gossos i 1 fura. Respecte de l’estimació del número d’animals, he demanat al col·legi de
veterinaris, que sí disposa de un registre, que es diu “Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia”, un model de conveni per adherir-nos, de manera que tindrem un cens real o
més aproximat de gossos, sempre que els propietaris facin la baixa quan es produeixi alguna
incidència. Les dades que tinc de l’AIAC del 2013 és que hi havia 1.000.000 d’animals de
companyia a Catalunya dels quals 938.254 eren gossos. Respecte de la quantitat recaptada
al 2015 en concepte de tinença d’animals de companyia del padró, quedava un import net de
79.590€ euros i pendent de cobrament 19.080€. Els expedients incoats a Mataró al 2015
relacionats amb la no inscripció són 57, dels quals 28 eren per gossos potencialment
perillosos, no puc donar l’import total però si l’import de la sanció, donat que el procediment
és lent. Les multes coercitives són de 50 euros la primera, de 60 euros la segona i de 70
euros la tercera. Encara queden pendents de tramitar 13 expedients i un total de 19 multes
coercitives. Respecte de la creació de nous espais en els que els gossos puguin anar sense
lligar, crec que la taula sobre animals domèstics serà un bon lloc per debatre quin model de
corre-can volem. Ara tenim 12 espais de lliure circulació però valoraríem la possibilitat de tenir
nous espais. Quant a les infraccions denunciades per no recollir defecacions a la via pública,
s’han incoat 16 expedients sancionadors, són dades provisionals i respecte de si hem previst
alguna acció específica per la neteja d’excrements, sí, en el PAM 2016 està previst reforçar el
servei de neteja i prestar una especial atenció a les zones amb major presència de gossos.

l senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que el nombre de
denúncies que hi ha per detecció d’animals no censats, segons el càlcul que hem fet, dels
15.000 que deu haver a Mataró, denota, potser per manca de recursos dintre de l’organització
de l’Ajuntament, que no hi ha una activitat intensa de la Policia en la detecció d’aquestes
irregularitats. En quant als correcans, si s’ampliessin potser no trobariem tants problemes de
convivència a l’espai urbà. No és un prec sinó una consideració i m’agradaria que hagués
més intensitat per part de la Policia.
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:45 hores del vespre, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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