ACTA NÚM. 04/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE MARÇ DE 2017.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de març de dos
mil disset, essent les 19:00 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

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
ISABEL MARTÍNEZ CID

TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE

(CIU)
(CIU)
(CIU)

JOSEP MARIA FONT MORERA
DOLORS GUILLEN MENA

REGIDOR -DELEGAT
REGIDORA –DELEGADA

(CIU)
(CIU)

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(C’s)
(C’s)
(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLEMDO

REGIDOR
REGIDOR

(PP)
(PP)

JULI CUÈLLAR I GISBERT

REGIDOR

(CUP)

CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDORA

(CUP)

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

(PxC)

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita

S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia

S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 2 de l’ordre del dia
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(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

(ICV-EUiA)

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
1716/2017 de 27 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de març de 2017
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 2 de març de 2017, 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 les sessions ordinàries de1 12 de gener de 2017 i
del 2 de febrer de 2017.
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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
27-2-2017, presentada pel grup municipal Socialista contra les pràctiques abusives de les
empreses del sector elèctric.

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa de rebuig a les polítiques discriminatòries del President dels Estats
Units, Donald Trump.
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2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
27-2-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar la
llibertat de l’opositor veneçolà Leopoldo López en el tercer aniversari de la seva
detenció.

2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
27-2-2017, presentada per tots els grups municipals de suport a l’acolliment familiar.

2.5

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
per tal que la targeta verda metropolitana s’implanti sense discriminar els municipis
pertanyents a l’AMTU fora de la zona 1 de tarifació integrada.

2.6

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data
27-2-2017, presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la
necessitat de recuperar la línea directa del tren entre Mataró i l’Aeroport de Barcelona.
DICTAMENS
ALCALDIA

3

Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en el Consell
d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

CIM ÀREA DE
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos
4

Aprovació provisional de diverses modificacions de les ordenances fiscals i de les bases
de subvencions per a l'ajut de pagament de tributs de l'exercici 2017.
Servei de Compres i Contractacions

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la
concessió demanial d’una finca situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la
a producció agrícola.
Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

6

Adhesió a la l’Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària

3

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
7

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit
discontinu Cafè Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, i de la 2a addenda al Conveni
amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró,
per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè Nou

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Espais Públics
8

Aprovació del Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
9

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
sobre el foment d’hàbits saludables per la prevenció de malalties oncològiques.

10

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía per reclamar el retorn del diner que s’ha cobrat de més a l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys (Plusvàlues).

11

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES perquè Mataró participi activament en la coordinació del programa
Escolanova21.

12

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sol•licitant
millores, al servei d’ús de les platges de Mataró, per persones amb diversitat funcional.
(especialment de mobilitat reduïda).

PRECS I PREGUNTES
13

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè el
govern municipal aclareixi la seva postura envers el Referèndum d’autodeterminació de
Catalunya.

14

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre la col·laboració de Mataró en el Referèndum de 2017.
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15

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les
futuribles noves zones comercials a la nostra ciutat.

16

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per
millorar l’operativa de gestió del mercat de l’Escorxador.

17

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els
horaris en biblioteques públiques de la ciutat.

18

Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa per conèixer el grau de seguiment dels acords presos pel Ple
municipal sobre planificació escolar.

19

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal d’actualitzar el model
d’urbanisme cap a un de més sostenible i amable per la ciutat de Mataró.

20

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’incident, resolt en multa a una ciutadana, al carrer Sant Ramon.

21

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les
actuacions de l’Autoritat Catalana de la Competència amb respecte a algunes
contractacions efectuades per l’ajuntament de Mataró a les quals hi va haver pràctiques
fraudulentes per part d’algunes empreses per eliminar competència.

22

Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la xarxa de
tràfic d’armes de guerra que operava des de Mataró.

23

Prec que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES,
VOLEMataró, la Candidatura d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa referent a la situació d’emergència que pateix el Cap de
Rocafonda.

24

Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’origen dels
fons de la compra d’una mesquita a Mataró a PUMSA.

25

Pregunta que presenta la regidora no adscrita en relació a la sanció que ACCO ha
imposat a l’empresa d’electricitat Boquet, SL concessionària de l’enllumenat públic a
Mataró.

26

Pregunta que presenta la regidora no adscrita en relació a l’estat de la Plaça Rocafonda.

27

Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la no
adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya.
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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. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a tractar els punts
de l’ordre del dia.

1 -

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS

ORDINÀRIES DE1 12 DE GENER DE 2017 I DEL 2 DE FEBRER DE
2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

En aquests moments s’incorporen a la sessió la Sra. Isabel Martinez, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió i el Sr. Juli Cuéllar, portaveu del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular.

2 - DESPATX OFICIAL
•

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte de la defunció del professor
Pere Montserrat i Recoder, científic de prestigi internacional reconegut en els àmbits
de la botànica, l’ecologia i l’agronomia i membre de la Galeria de Mataronins Il·lustres,
en nom de la ciutat i del Consistori municipal volem fer-li arribar el nostre suport sincer
i el més sentit condol a la família.
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•

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

Moció que presenten tots els grups municipals de l’ajuntament de Mataró per
l’adhesió al Projecte “No puc esperar!”
Conscients:
Que la malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu,
la qual s’expressa eminentment en forma de malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa i que la seva
prevalença afecta a més de 100.000 persones a Espanya, i a prop de 30.000 persones a
Catalunya.
Que a data d’avui aquesta malaltia no té teràpia efectiva definitiva ni prevenció adequada
Que com a altres patologies cròniques, és transcendental fomentar iniciatives encaminades a
la millora de la qualitat de vida dels pacients en el seu dia a dia
Coneixedors:
Que l’ Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) té, entre les
seves funcions donar informació als pacients, ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients
i els seus familiars, informar i sensibilitzar la societat sobre les necessitats dels malalts i
l’ajuda al foment de la investigació i la formació sobre les MII.
Que ACCU ha desenvolupat un projecte de nom “No puc esperar!”, que contribueix
significativament a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients o de pacients amb d’altres
patologies digestives, donat que aquests pacients en relació amb la seva afectació digestiva
sovint necessiten urgentment utilitzar lavabo, el més proper, en els seus desplaçaments
quotidians
Que és fa fonamental facilitar als pacients l'accés als lavabos ràpidament i de manera gratuïta
en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin i conscienciar la societat sobre les malalties
inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.
Que l’esmentat projecte fou una iniciativa creada l'any 2013 per ACCU Catalunya i la Unitat de
Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta, mitjançant el qual es lliuren als afectats, sota criteri dels Equips mèdics d’Unitats de
MII, una targeta específica “no puc esperar!”, gratuïta i no nominal, però estan numerades per
tal de seguir un control de lliurament.
Que aquest projecte està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la
incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments
col·laboradors.
Que el projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,
de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa).
Que és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
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1. Equips mèdics d’Unitats de MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients
necessiten la targeta i quins no.
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre aquest
problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències municipals al
projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc esperar!”.
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als
seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els
seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de
suport.
Que ACCU emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i
Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors qui les lliuren als pacients que ells
consideren que les necessiten.
Per tot això, L`Ajuntament de Mataró amb la unanimitat dels diferents grups Municipals que
l`integren, vol, amb aquest gest institucional, unir-se a la crida a la sensibilització i
conscienciació de la societat , institucions i politics sobre aquesta malaltia
La Junta de portaveus de data 27/2/2017 de conformitat amb l’art 13.2 del ROM acorda
unànimement:
PRIMER. Declarar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al projecte “No puc esperar!”
SEGON. Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Mataró amb
especial atenció als establiments comercials del municipi .
TERCER. Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels
establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.
QUART. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la
col·laboració de les entitats especialitzades.
CINQUÈ: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels equipaments i
dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc esperar!”.
SISÈ. Donar coneixement del present acord a la Diputació de Barcelona, al Departament de
Salut, al Consell Consultiu de Pacients i a la Societat Catalana de Digestologia “
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•

El senyor David Bote Paz, alcalde president cedeix la paraula a la Sra. Maria Luisa
Merchán, regidora delegada d’Igualtat i Joventut, que llegeix el Manifest 8 de març,
Dia Internacional de les Dones:

8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Superem les desigualtats”
Avui,en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de ser
visibles, recordar que les dones són la meitat de la població, que han estat i són agents
actives en la construcció de la societat, l’impuls de l’economia i la innovació social, i que si
perdem aquest potencial estem perdent la meitat de les oportunitats del món, evocant
l’advocada i feminista iraniana Shirin Ebadi.
Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York reclamaven la
igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al segle XXI, seguim veient que les dones
del nostre país cobren un 26% menys que els homes, segons un estudi recentment presentat
per la Generalitat de Catalunya; ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen
el triple d’hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar. De fet,un estudi recent
de la Cambra de Comerç de Barcelona conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si
es tingués en compte el treball domèstic i de cura.
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives polítiques que ens
ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per assegurar un present i un futur més just i més
equitatiu. Una feina que es dota de marc legal general, amb l’aprovació de la Llei d’igualtat
efectiva de dones i homes (Llei 17/2015).
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica,ens mostren
que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en els treballs, la
cura, l’educació, les cultures i les famílies.
Els estereotips, la banalització dels espais de poders femenins, la falta d’oportunitats ens les
esferes de poder i els espais públics, i el sexisme vigent en molts espais professionals.
Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones adquireixin la
centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per poder incidir proactivament sobre les
causes de les desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències. Revisar des de la
perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern i extern i identificar
aquelles pràctiques que contribueixen a reproduir el sexisme en la nostra societat, és
fonamental per superar les desigualtats existents. Alhora, cal que els pressupostos públics de
les administracions reforcin la seva aposta i inversió en les polítiques d’igualtat de gènere i
implementin el desplegament de les Lleis d’igualtat i violència masclista.
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Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva, sota el rastre del paper
històric i pioner dels grups feministes perquè puguem estirar del mateix fil per teixir un horitzó
comú on la diversitat i la sororitat sigui un únic reclam contra les desigualtats i el patriarcat. I
aquest camí l’hem de fer plegats dones i homes, en la mateixa direcció,tot sabent que una
societat no és completa sinó reconeix ni reparteix la riquesa, simbòlica i material, amb l’altra
meitat, en totes les esferes de la vida.”

JUNTA DE PORTAVEUS
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal Socialista
contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017, amb els vots favorables
(22) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2),
ICV-EUIA (1), PxC (1) i CUP (2), i l’abstenció dels grups municipals de C’s (3) i PPC (2).
La senyora Núria Moreno, portaveu del grup municipal Socialista, llegeix la part
dispositiva dels acords, amb la incorporació de l’esmena del grup municipal d’ERC-MES.
1.

2.
3.
4.
5.

“Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el
conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de
subministrament i l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos
derivats.
Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat
del servei.
Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la
retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan
intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal
perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i
impostos per l’ús del domini públic que fan les companyies.
L'Ajuntament manifesta el seu rebuig a 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.

6.

L'Ajuntament condemna la pràctica de les «portes giratòries».

7.

Enviar aquesta declaració institucional al Síndic de Greuges, a les Organitzacions
de Consum de Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies
subministradores que operen a Mataró i a les entitats socials de la ciutat.”
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2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a les polítiques
discriminatòries del President dels Estats Units, Donald Trump.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017, amb els vots favorables
(24) de l’alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC (4), VOLEMataró (2),
C’s (3), ICV-EUIA (1) i CUP (2), el vot en contra del grup municipal de PxC (1) i
l’abstenció del grup municipal de PPC (2).
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels acords:
“1.

Expressar el nostre suport i solidaritat amb les ciutats nord-americanes per tal
d'impulsar, amb altres ciutats, aquelles accions que ens permetin fer front a l'avanç
del racisme i la discriminació i defensar conjuntament els valors i principis
democràtics, així com els drets fonamentals i les llibertats públiques.

2.

Mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones i col·lectius que puguin
ser objecte de discriminació per part del nou govern nord-americà i expressar la
nostra oposició a la discriminació, tant als Estats Units com a qualsevol Estat
d'Europa, per raons de sexe, raça, religió o nacionalitat.

3.

Condemnar el tracte que el govern dels Estats Units vol donar als refugiats i
expressar alhora el nostre rebuig al tracte que el govern espanyol i altres estats
europeus estan donant a aquelles persones que fugen de conflictes armats. En
aquest sentit, exigim investigacions independents sobre les violacions dels drets
humans que s'hagin pogut donar a les fronteres de la UE.

4.

El govern municipal traslladarà aquests acords al president del Consell Comarcal
del Maresme, a l'alcaldessa de Barcelona, a la presidenta de la Diputació de
Barcelona, al president de la Federació de Municipis de Catalunya, al president de
l'Associació Catalana de Municipis, al president de la Generalitat, al president del
govern espanyol, al president del Parlament Europeu, al president del Consell
Europeu, al president de la Comissió Europea i al president dels Estats Units

d'Amèrica.”

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal del Partit
Popular de Catalunya per demanar la llibertat de l’opositor veneçolà
Leopoldo López en el tercer aniversari de la seva detenció.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017, amb els vots favorables
(18): de l’Alcalde i dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), C’s (3), PPC (2) i PxC (1),
l’abstenció del grup municipal de ERC-MES (4) i els vots en contra (5) dels grups
municipals de VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1).

11

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
llegeix la part dispositiva dels acords:
1. “L’Ajuntament de Mataró s'uneix als diferents Organismes Internacionals que han
demanat la llibertat de l'Opositor Veneçolà Leopoldo López, el Grup de Treball de
Detencions Arbitràries, l'Alt Comissionat per als Drets Humans, el Comitè Contra la
Tortura, el president i relator del Grup de Treball de Detencions Arbitràries, també
l'OEA, Amnistia Internacional, Human Rigths Wach, caps d'estats, parlamentaris,
líders mundials, intel·lectuals, Premis Nobel, entre altres organismes, en la petició de
la seva llibertat en el tercer aniversari del seu empresonament.
2. Comuniquem aquests Acords al Consolat i l’ambaixada Veneçolana a España.”

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada per tots els grups municipals de
suport a l’acolliment familiar.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017 per unanimitat de tots els
grups municipals
La senyora Isabel Martinez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, llegeix la part dispositiva dels acords:
“Primer.- Mataró es declara municipi amic de l’acolliment familiar amb l’objectiu de
garantir el dret dels infants a viure amb família.
Segon.- L`ajuntament de Mataró , es compromet a promoure i a divulgar aquesta
mesura de protecció amb l’objectiu de contribuir a crear cultura d’acolliment a Catalunya.
Tercer.- Traslladar els acords al Departament de Treball , afers Socials i família de la
Generalitat i a Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.”

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES per tal que la targeta verda metropolitana
s’implanti sense discriminar els municipis pertanyents a l’AMTU fora de la
zona 1 de tarifació integrada.
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Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017 per unanimitat de tots els
grups municipals
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la part
dispositiva dels acords:
1.

“Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a, en cas d’implantar-se, no
circumscriure la targeta verda a la zona 1 del sistema tarifari integrat, sinó a
implantar-la com un títol de transport que permeti viatjar en els serveis de transport
públic que operen a tots els municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà..

2.

Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol que impulsin sense
demora totes aquelles accions prioritàries i urgents per a reduir els límits de la
contaminació atmosfèrica que patim.

3.

Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Autoritat Metropolitana del Transport
Metropolità, a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.”

2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 27-2-2017, presentada pel grup municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía sobre la necessitat de recuperar la línea directa
del tren entre Mataró i l’Aeroport de Barcelona.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 27 de febrer de 2017 per unanimitat de tots els
grups municipals
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, llegeix la part dispositiva dels acords:
1.

2.

3.
4.

“Instar al Gobierno de la Generalitat, como titular de Rodalies, a definir claramente
un esquema de servicio en el que se contemple la posibilidad de recuperar la
conexión directa entre el Maresme y el aeropuerto de Barcelona – El Prat, tal y
como se recogía en el Plan de Cercanías de Barcelona 2008 – 2015, con parada
ferroviaria para el transporte de viajeros en la estación de Mataró.
Instar al Gobierno de la Generalitat a trasladar a Adif, Renfe y el Gobierno de
España la voluntad de implantar dicho esquema de servicio, en el marco de la
Comisión de seguimiento del Acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat de
Cataluña de las funciones correspondientes al servicio de transporte de viajeros
por ferrocarril (RD 2034/2009).
Instar al Gobierno de España a poner los medios técnicos a nivel de estudios y
posterior ejecución de las obras necesarias a nivel de las infraestructuras para
poder implantar en el menor tiempo posible dicho esquema de servicio.
Divulgar esta moción en los medios de comunicación al alcance del Ayuntamiento
de Mataró.
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5.

Notificar el acuerdo de este Pleno a la Direcció General de Transports i Mobilitat
de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlamento de Cataluña, a ADIF, a
Renfe y al Gobierno de España.”

DICTAMENS
ALCALDIA

3 -

CANVI

REPRESENTANT

CANDIDATURA

D’UNITAT

DEL

GRUP

POPULAR

MUNICIPAL
EN

EL

DE

LA

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 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 (Parc TCM), segons disposen els
seus estatuts.
En data 22 de desembre de 2016, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
comunica el canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus
Mataró.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
Primer.- Designar al Sr. Josep Ferrer Ros com a representant del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat
Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució del Sr. Juli Cuèllar Gisbert.

Segon.- Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).
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CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei d’Ingressos

4 -

APROVACIÓ PROVISIONAL DE DIVERSES MODIFICACIONS DE

LES ORDENANCES FISCALS I DE LES BASES DE SUBVENCIONS
PER A L'AJUT DE PAGAMENT DE TRIBUTS DE L'EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Antecedents
En el procés de l’elaboració i l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals de
l’exercici 2017 i de les bases de subvencions de tributs de l’exercici 2017 es van
tractar alguns temes pendents de desenvolupar, ja per la iniciativa del Govern
Municipal, ja per raó de les al•legacions presentades. Per la naturalesa d’alguns
d’aquests temes no es fa necessari esperar al nou procés de modificació de les
ordenances per a 2018 i per aquest motiu s’inicia ara aquest procés complementari.
Primer.- Modificació de l’ordenança de la taxa d’obertura d’activitats.
Es fa necessari modificar l’ordenança reguladora de les taxes per les llicències
ambientals, autoritzacions ambientals i comunicacions prèvies i pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, amb la finalitat d’adaptar diversos conceptes i les
quotes tributàries respectives a la nova normativa dictada per l’Estat i per la
Generalitat, la qual ha experimentat diversos canvis en els darrers anys.
La norma més destacable ha estat la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, la qual ha fet una nova classificació de
les activitats, en funció del títol habilitant al qual es troben sotmeses.
A nivell de les taxes, aquestes modificacions s’han traduït en una reducció de les
quotes tributàries de gran part dels conceptes regulats per aquesta ordenança.
Segon.- Nova taxa d’expedició de documents
En segon terme, es proposa, dins de l’ordenança reguladora de la taxa pels
documents que expedeixi o que estengui l’administració o les autoritats municipals a
instància de part (OF 3.2), crear la taxa per la tramitació de sol•licituds d’autoritzacions
temporals a la zona de domini públic marítim terrestre, que tindrà una quota és de
153,00 euros.
Tercer.- Bonificació de l’ICIO per obres d’adequació de locals de negoci
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Es proposa bonificar el 50% de la quota de l’impost sobre les construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) per aquelles obres d’adequació de locals de negoci per a
novs activitats, entenent d’utilitat municipal (requisit legal de la bonificació) la
reactivació de l’activitat econòmica de la ciutat.
Podran demanar aquest benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses
(amb un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia
social. Aquest benefici té caràcter temporal, s’aplicarà per obres finalitzades durant
l’exercici 2017.
Quart.- Bases de subvencions del projecte de promoció econòmica “Aixequem
Persianes”
El projecte “Aixequem persianes” cerca recuperar activitat en els barris, reobrint locals
actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la
seva activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració
del pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així
com una línia de suport general al comerços que s’obrin a la resta de la ciutat.
Cinquè.- En darrer terme, es proposa la correcció de diversos errors materials que
contenen algunes ordenances i bases de subvencions, així com la introducció
d’alguns aclariments en el seu redactat, els quals facilitaran la comprensió i la gestió
dels tributs.
Aquests són:
• A l’ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (OF 3.4), es
proposa aclarir que la tarifa integrada no només és aplicable a la tarifa número 4
(Comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra menor o modificació o
ampliació de projecte), sinó també a la tarifa número 20 (Comprovació d’actuacions
que no requereixin projecte però subjectes a comunicació prèvia).
• Es proposa corregir l’error material existent a l’article 7 de l’ordenança reguladora
de la taxa per la recollida, el tractament i l’eliminació de la brossa domiciliària o els
residus sòlids urbans, els mobles i els utensilis domèstics inservibles, de manera que
on diu 39.1290 euros, ha de dir 39.129 euros.
• Pel que fa a l’ordenança reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles per sobre
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament (OF 3.13), s’introdueix la
tarifa de 0,03 euros per metre i hora/dia i mes per als guals temporals per obres.
• En relació amb l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
manteniment, senyalització de guals i estacionaments reservats (OF 3.19), cal
traslladar el concepte Retirada i reposició de pilones per realització d’actes, de quota
65,68 euros, a l’ordenança reguladora del preu públic per retirada d’elements de
senyalització, ja que no es tracta d’una taxa, sinó d’un preu públic, en la mesura que
aquest servei pot ser prestat per una empresa privada.
També s’elimina el concepte gual de la taxa Manteniment de senyalització de gual,
contragual i reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
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• En congruència amb el que punt anterior, escau modificar la denominació de
l’ordenança, que passa a ser ordenança reguladora del preu públic per retirada i
reposició d’elements de senyalització.
En segon terme, s’incorpora el concepte Retirada i reposició de pilones per actes
organitzats per persones privades, de quota 65,68 euros, el qual havia estat inclòs
erròniament en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles per
sobre de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament.
També s’afegeix el supòsit de quota zero per al concepte Retirada i reposició de
pilones per realització d’actes, quan sigui sol•licitada per entitats que promoguin el
foment de la vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica, i les que fomentin
els valors festius i la dinamització econòmica de la ciutat.
• A l’ordenança general reguladora dels preus públics (OF 1.3) s’introdueix una
referència al sistema de notificació de caràcter col•lectiu dels preus públics de
venciment periòdic (és a dir, el padrons). Aquesta previsió existeix a l’ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, però
no a la dels preus públics, element que cal regular.
• En les bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes,
jubilades i en atur forçós amb pocs recursos econòmics, s’especifica en el segon tram
de la subvenció (25% de la quota de l’IBI) que en cap cas aquesta podrà superar els
200 euros.
• En les bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI), se
suprimeix el requisit temporal dels dos anys, quant a l’empadronament a Mataró.
• En les bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica es
reincorpora un dels supòsits que donen dret a aquests ajuts: Activitats innòcues que
siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un altre.
Fonaments jurídics
1.- Les modificacions proposades a l’ordenança general i a les ordenances fiscals reguladores
dels impostos i de les taxes són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de
les corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò
previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i s’ajusten a la
regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma.
2.- Pel que fa a la proposta de modificació de quotes formulada, s’ajusta en tots els casos a
les previsions dels articles reguladors dels tributs i dels preus públics de la Llei reguladora de
les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent informe tècnic
econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26, 44 i 47 del vigent TRLRHL.
3.- L'article 41 del TRLRHL preveu la possibilitat que les entitats locals puguin establir i
modificar els preus públics per la prestació dels serveis o la realització de les activitats de la
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seva competència, sempre que aquests siguin de recepció voluntària per les persones
interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat.
En el cas de la imposició de nous preus públics, les ordenances s’hauran d'aprovar
simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició.
4.- L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i, veient
els annexos que acompanyen el present acord, consta d'una manera clara i amb la redacció
pertinent tot el que es modifica.
5.- L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'adopta per majoria
simple.
6.- L’article 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que
prèviament a la concessió de les subvencions, hauran d’aprovar-se les normes que estableixin
les base reguladores de la concessió.
7.- L’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que
les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals hauran de ser aprovades
en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de
subvencions.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions fetes a l’ordenança general reguladora
dels preus públics, així com les modificacions fetes a les ordenances reguladores dels
impostos, taxes i preus públics citades en la present resolució, totes de l’exercici 2017.
Aquestes modificacions es detallen a l’annex número 1, el qual s’aprova i queda incorporat a
la present proposta.
Segon.- Aprovar provisionalment les modificacions de les bases de subvencions per al
pagament de tributs municipals esmentades en la present resolució, totes de l’exercici 2017.
Aquestes modificacions es detallen a l’annex número 2, el qual s’aprova i queda incorporat a
la present proposta.
Tercer.- Aprovar les bases reguladores de subvencions del projecte per a l’impuls i la
reactivació socioeconòmica dels barris de Cerdanyola i El Palau-Rocafonda per a l’exercici
2017 (Aixequem persianes a Mataró).
Quart.- Exposar al públic aquests acords provisionals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
juntament amb el text complert de les modificacions fetes, les quals figuren als annexos
referits.
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Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i en un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i als articles 9 i
17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients.
Transcorregut el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els
acords adoptats esdevindran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord
plenari.
Cinquè.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les
presents bases de subvencions, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de
les convocatòries.”
ANNEX 1
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Introduir la bonificació del 50% de la quota de l’ICIO per a obres d’adequació de locals de
negoci, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat, amb un
límit de 1.000 euros.
S’afegeix un apartat sisè a l’article 5, el qual adopta el següent redactat:
“ 6. L’Ajuntament bonificarà el 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000,00
euros) en favor de les obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova
activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat.
Aquest benefici té caràcter temporal, s’aplicarà per obres finalitzades durant l’exercici
2017 (amb efectes 1 de gener). Una vegada acreditat el compliment de les condicions
es procedirà a la devolució de la part bonificada.
Podran demanar aquest benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses
(amb un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia
social. “
3.2.- TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O
LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART
Es crea la taxa per la tramitació de sol·licituds d’autoritzacions temporals a la zona de domini
públic marítim terrestre, la qual serà incorporada com a número 24) en l’article 6. La quota és
de 153,00 euros.
24) Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autoritzacions temporals a la zona de domini
públic marítim terrestre
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153,00

3.4.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
L’últim paràgraf de l’article 5, relatiu a la tarifa integrada, només fa referència a la tarifa 4
(Comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra menor o modificació p ampliació de
projecte), si bé la intenció era que totes les comunicacions prèvies poguessin acollir-s’hi. Cal
afegir una referència a la tarifa número 20 (Comprovació d’actuacions que no requereixin
projecte però subjectes a comunicació prèvia).
El paràgraf quedarà redactat així:
“ Pel que fa a les tarifes 4 (Comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra
menor o modificació o ampliació de projecte) i 20 (Comprovació d’actuacions que no
requereixin projecte però subjectes a comunicació prèvia) del present article, si la
persona sol·licitant s’acull a la tarifa integrada d’aquesta taxa amb la taxa de la llicència
per l’ocupació de la via pública (xarxa bàsica i no bàsica i ocupació parcial) i la taxa per
l’ocupació de la via pública amb sacs de runa o contenidors, la quota única total que
haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. La tarifa comprèn l’ocupació amb dos
sacs de runa o un contenidor durant un període màxim de cinc dies consecutius. “
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I
COMUNICACIONS PRÈVIES I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT
I) Proposa revisar les taxes i les quotes establertes a l’article 6:
“ Article 6
Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei
11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, el
Reglament d’activitats de Mataró i la resta de normativa aplicable.
A) Generals:

Euros

Tramitació de l’autorització ambiental
(informe municipal)
Llicència ambiental (annex II)
Comunicació prèvia ambiental (annex
III)
Comunicació prèvia activitats baix risc
Declaració responsable
- Amb superfície de fins a 120 m2
-Amb superfície de fins a 500 m2
Canvi de titularitat
Modificació no substancial d’annex II
Modificació substancial d’annex II
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806,00
2.705,00
1.698,00
655,00
100,00
319,00
348,00
993,00
2.705,00

B) Especifiques:
Recreatives:
Nom del tràmit

Import

Comunicació
prèvia recreativa
ordinària
Llicència recreativa ordinària
Comunicació prèvia espectacle o
activitat extraordinària
Llicència
espectacle
o
activitat
recreativa extraordinària
Establiment de règim especial
Llicència de circ o establiment
desmuntable
Terrasses en sòl privat

770,00
1.932,00
57,00 (per
sol·licitud)
672,00
2.705,00
636,00
371,00

Específiques per activitats

Import

Establiments públics d’aforament superior a 500
persones

4245

Aparcaments a partir de 1501 m²
Comerços de més de 1300 m²
Tallers de confecció
fins a 500 m²
més de 500 m²
Hotels i residències
De més de 20 habitacions
Magatzems de més de 1500 m²

4245
4245

Administratiu de més de 1.000 m²

1440

655
1699
4245
4245

Telefonia mòbil:
Pla de desplegament
Declaració responsable

2.705,00
655,00

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal:
568,00 euros
Declaració sanitària de funcionament 103,00 euros
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C) Inspeccions i controls
1.Inspeccions segons pla d’inspeccions:
- Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions
prèvies i canvis substancials de les activitats sotmeses a Llei de PCAA i LEPAR
...............250,00€
-Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions
prèvies
i
canvis
substancials
de
les
activitats
de
restauració..................................................150,00€
- Procediment de comprovació de les comunicacions prèvies d’espectacles públics o
activitats
de
caràcter
extraordinari..........................................................................................250,00€
- Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per obertura
d’establiments de l’annex II e la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat
administrativa..............................................................................................................100,
00€
- Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa.................................................................................................150,00€
2. En cas de revisions i controls periòdics :25% de la taxa (import igual)
3. En cas de segones inspeccions i excepcionals:
- Inspeccions sol·licitades per la persona denunciant en expedient de denúncia, en les
qual es comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores (en concepte
d’inspecció tècnica municipal): 54,45
- Inspeccions de control, quan aquesta generi més d’una inspecció motivada per
causes imputables a la persona interessada, cada inspecció: 54,45
Es proposa suprimir la tarifa: “Per aquelles activitats en les quals es notifiquin
discrepàncies al projecte més d’una vegada, per cada comunicació extra es cobrarà un
suplement del 25% de la taxa d’obertura que els ha correspost pagar.”, ja que no tenen
aplicació pràctica.
3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, EL TRACTAMENT I L’ELIMINACIÓ DE LA BROSSA
DOMICILIÀRIA O ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS, ELS MOBLES I ELS UTENSILIS
DOMÈSTICS INSERVIBLES
I) A l'article 7 hi ha una error material. On diu

ha de dir

VALOR CADASTRAL
Fins a 39.1290 euros

VALOR CADASTRAL
Fins a 39.129 euros

TARIFA
98,20 €

TARIFA
98,20 €
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II) S’actualitza el quadre del nivell de renda del segon tram, contingut a l’article 11.2, el qual
queda redactat així:
nombre residents Llindar de renda
1
11.016,60 €
2
13.774,35 €
3
16.533,07 €
4
19.291,79 €
5
22.050,51 €
3.13.- TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT
A l’article 5.1 s’afegeix la referència als guals temporals per obres:
“ Els guals temporals per obres tenen una tarifa de 0,03 euros per metre i hora/dia i
mes. “
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE
GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS
I) Cal traslladar el concepte Retirada i reposició de pilones per actes organitzats per persones
privades, de quota 65,68 euros, a l’ordenança reguladora del preu públic per retirada
d’elements de senyalització, ja que no es tracta d’una taxa, sinó d’un preu públic, ja que
aquest servei pot ser prestat per una empresa privada.
II) S’elimina el concepte gual de la taxa Manteniment de senyalització de gual, contragual i
reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda , de manera que queda
redactat així:
Manteniment de senyalització de contragual i reserva d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda

12,60

1.3.- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Cal introduir el sistema de notificació de caràcter col·lectiu (padrons). S’afegeix l’article 9 bis,
que quedarà redactat així:
“ Article 9 bis
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran
les modificacions derivades de la variació de preus aprovades a l'ordenança municipal
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements
essencials determinants del deute i que siguin conegudes per l'organisme de gestió
tributària (ORGT) o per l'Ajuntament.
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2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió dels preus públics, el
padró corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT.
3. Quan no s’hagi delegat en una altra entitat la gestió dels preus públics, correspondrà
al regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals.
4. Quan els períodes de cobrament de diversos preus públics de venciment periòdic
siguin coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un
rebut únic en el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés.
5. En els preus públics els fets imposables dels quals es perllonguin per varis exercicis,
el meritament del preu públic tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’alta o de baixa del servei, en què
s’aplicarà el previst a la corresponent ordenança, i en defecte de regulació, en el que
es disposa en els següents apartats:
a. Quan s’iniciï la prestació del servei en el primer semestre, s’abonarà en
concepte de preu públic corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici
de la prestació del servei té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà
la meitat de la quota anual.
b. Si es cessa la prestació del servei durant el primer semestre de l’exercici
procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el
segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.
6. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
7. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, la publicació del calendari fiscal correspondrà a l’ORGT. En aquest cas,
l’ORGT a través de la seva pàgina web d’Internet informarà dels respectius períodes
de cobrament. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan
calgui, es divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals.
8. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a
partir de deu dies abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat al BOP i per
mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT.
9. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, poden consultar,
durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del dret
d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de
l’ORGT.
10. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el
sistema informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònic acreditatiu
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de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat mitjançant
certificat d’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà permanentment, de
forma electrònica.
11. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició
pública dels corresponents padrons.
12. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent
padró.
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la
gestió del preu públic, es formularà el recurs de reposició davant la Gerència de
l’ORGT. “
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS
COMERCIALS
I) Adaptar els apartats 1 i 2 l’article 4 al redactat de la darrera modificació de l’ordenança de
residus, amb la qual es va aprovar el procediment d’acreditació dels gestors privats de residus
comercials. Es proposa substituir el redactat existent pel següent:
“ Article 4. Exempció pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials mitjançant gestor homologat
1. Estaran exemptes les persones titulars d’activitats generadores de residus
comercials i industrials assimilables, que acreditin que la totalitat de les fraccions
residuals generades es lliuren separadament a un gestor autoritzat per l’Agència de
Residus de Catalunya, i homologat per l’Ajuntament de Mataró (veure com tramitar
aquesta acreditació a l’annex a l’ordenança de residus i neteja viària vigent).
No obstant això, restaran obligades al pagament aquelles persones contribuents que
només acreditin la recollida per gestor autoritzat d’una part dels residus generats, en la
part de la fracció no acreditada correctament.
2. Les persones titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligades a acreditar,
anualment abans del 31 de març i davant l’Ajuntament, aquesta circumstància,
mitjançant la documentació corresponent a l’exercici anterior.
Aquest acreditament podrà fer-se de dues maneres:
- Amb la presentació per part del gestor de residus, anualment i dintre del primer trimestre
de cada any, de la relació dels seus clients a Mataró, d’acord amb el model requerit a
l’ordenança de residus, així com de l’autorització d’ús de dades signada per cadascun dels
clients.
- O bé a títol individual per l’activitat, qui haurà d’aportar el contracte entre
productor/posseïdor i gestor privat o bé certificat de gestor privat on constin clarament les
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quantitats de cada fracció recollides separadament, la freqüència de recollida, i el seu destí
final (centre de recuperació-reciclatge de cada fracció). La data de la certificació ha de ser
de l’any en curs . “
II) Es modifiquen els codis de residu relacionats al punt 3, de manera que quedaran així:
Límit anual

Preu sobre límit
anual

Preu
usuaris
externs

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Ampolles de cava

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Envasos de vidre

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Olis vegetals

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Residus tèxtil

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Roba usada i sabates

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Residus especials
(adhesius, aerosols,
anticongelants, biocides i
pesticides, ceres, coles,
cosmètics, dissolvents,
pintures i vernissos,..)

150 kg

0,75 €/kg

1,00 €/Kg

Tòners

150 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

Bateries

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

RAEE

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Olis minerals

150 litres

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

Piles

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Voluminosos

sense límit

sense cost

0,20 €/Kg

Residus verds i poda (verd i
jardineria)

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

Codi

Material

20030
7

Mobles i andròmines
reutilitzables
Envasos de plàstic (BRIKS,
EPS, FILM, PET, PBD, PE,
..)
Metalls (alumini, Cables
elèctrics, Coure, Estany,
Llautó, Plom, ..)

15010
2
20014
0
15010
7
15010
7
20012
5
04020
9
20011
0
20019
9
08031
8
20013
3
20013
6
13020
0
20013
3
20030
7
20020
1

26

17080
2
17090
4
20010
1
16010
3
20013
8
15010
3
20013
9
17040
5
20010
2

Guix i pladurs

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

Runes i restes de
construcció (petris)

850 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

Paper i cartró

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Pneumàtics i altres de
cautxú

350 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/kg

Fusta

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/kg

Palets de fusta

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Plàstics durs (PVC, PED,
PP...)

350 kg

0,10 €/kg

0,20 €/kg

Ferralla

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

Vidre pla (laminat, armat i
antixocs)

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

4.13.- PREU PÚBLIC PER RETIRADA D’ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
En congruència amb el que hem manifestat respecte de la ordenança fiscal núm. 3.19, escau
modificar la denominació de l’ordenança, així com incorporar aquest concepte
L’ordenança passarà a anomenar-se Preu públic per retirada i reposició d’elements de
senyalització.
S’incorpora el concepte Retirada i reposició de pilones per actes organitzats per persones
privades, de 65,68 €, que havia estat inclòs erròniament en l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament.
El quadre de preus és el següent:
Retirada de pilones
Retirada i reposició de pilones per la realització d’actes.
Retirada i reposició de pilones per realització d’actes, quan sigui sol·licitada
per entitats que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva,
lúdica, social i cívica, i les que fomentin els valors festius i la dinamització
econòmica de la ciutat.
Retirada d’un suport de senyals de trànsit
Retirada d’un suport de senyalització informativa
Retirada d’un aparcament de bicicletes (1 forquilla)
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PREU
35,86 €
65,68 €
0,00 €

36,55 €
257,70 €
51,50 €

RESUM MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS I BASES SUBVENCIONS 2017

ORDENANÇA
/ BASE

SERVEI
PROPOSTA
PROPOSAN
T

2.3.- Impost
Ingressos
sobre
construccions
,
instal·lacions
i obres

Introduir la bonificació del 50% de la quota de l’ICIO per a obres d’adequació de locals de negoci, per raó d’especial i
límit de 1.000 euros.
S’afegeix un apartat sisè a l’article 5, el qual adopta el següent redactat:

“ 6. L’Ajuntament bonificarà el 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000,00 euros) en favor de l
activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici té caràc
(amb efectes 1 de gener). Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la devolució de
Podran demanar aquest benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses (amb un màxim de
social. “

3.2.- Taxa pels
documents
que expedeixi
o
que
estengui
l’administraci
ó
o
les
autoritats
municipals a
instància de
part

Llicències i
Disciplina
d’Obres i
d’Activitats

Ingressos
3.4.- Taxa per
llicències
urbanístiques

Crear la taxa per la tramitació de sol·licituds d’autoritzacions temporals a la zona de domini públic marítim terrestre, la q
de 153,00 euros.

L’últim paràgraf de l’article 5, relatiu a la tarifa integrada, només fa referència a la tarifa 4 (Comunicació prèvia d’obr
projecte), si bé la intenció era que totes les comunicacions prèvies poguessin acollir-s’hi. Cal afegir una referència a l
projecte però subjectes a comunicació prèvia).
El paràgraf quedarà redactat així:

“ Pel que fa a les tarifes 4 (Comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra menor o modificació o ampliació de pr
però subjectes a comunicació prèvia) del present article, si la persona sol·licitant s’acull a la tarifa integrada d’aquest
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(xarxa bàsica i no bàsica i ocupació parcial) i la taxa per l’ocupació de la via pública amb sacs de runa o contenidors, la
€. La tarifa comprèn l’ocupació amb dos sacs de runa o un contenidor durant un període màxim de cinc dies consecutiu

Llicències i
Disciplina
d’Obres i
d’Activitats

Proposa revisar les taxes i les quotes establertes a l’article 6:
“ Article 6

Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels
prevenció i control ambiental de les activitats, el Reglament d’activitats de Mataró i la resta de normativa aplicable.
D) Generals:

Euros

Tramitació de l’autorització ambiental (informe
municipal)
806,00
Llicència ambiental (annex II)
2.705,00
Comunicació prèvia ambiental (annex III)
1.698,00
Comunicació prèvia activitats baix risc
655,00
Declaració responsable
- Amb superfície de fins a 120 m2
100,00
-Amb superfície de fins a 500 m2
319,00
3.7.- Taxa per
les llicències
ambientals,
autoritzacions
ambientals i
comunicacion
s prèvies i
pels controls
posteriors a
l’inici
de
l’activitat

Canvi de titularitat
Modificació no substancial d’annex II
Modificació substancial d’annex II

348,00
993,00
2.705,00

E) Especifiques:
Recreatives:
Nom del tràmit
Comunicació prèvia recreativa ordinària
Llicència recreativa ordinària
Comunicació prèvia espectacle o activitat
extraordinària
Llicència espectacle o activitat recreativa
extraordinària
Establiment de règim especial
Llicència de circ o establiment desmuntable
Terrasses en sòl privat

Import
770,00
1.932,00
57,00
(per
sol·licitud)
672,00
2.705,00
636,00
371,00

Específiques per activitats

Import

Establiments públics d’aforament superior a 500 persones

4245

Aparcaments a partir de 1501 m²

4245

Comerços de més de 1300 m²

4245
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Tallers de confecció
fins a 500 m²

655

més de 500 m²

1699

Hotels i residències
De més de 20 habitacions

4245

Magatzems de més de 1500 m²

4245

Administratiu de més de 1.000 m²

1440

Telefonia mòbil:
Pla de desplegament
Declaració responsable

2.705,00
655,00

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal: 568,00 euros
Declaració sanitària de funcionament 103,00 euros
F) Inspeccions i controls

1.Inspeccions segons pla d’inspeccions:
- Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies i canvis substancials de les ac
-Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies i canvis substancials de les act
- Procediment de comprovació de les comunicacions prèvies d’espectacles públics o activitats de caràcter extraordinari..
- Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per obertura d’establiments de l’annex II
administrativa..............................................................................................................100,00€

-

Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de l’annex I de
administrativa.................................................................................................150,00€

2. En cas de revisions i controls periòdics :25% de la taxa (import igual)

3. En cas de segones inspeccions i excepcionals:
- Inspeccions sol·licitades per la persona denunciant en expedient de denúncia, en les qual es comprovi que no s’han
municipal): 54,45
- Inspeccions de control, quan aquesta generi més d’una inspecció motivada per causes imputables a la persona interes

Es proposa suprimir la tarifa: “Per aquelles activitats en les quals es notifiquin discrepàncies al projecte més d’una vega
de la taxa d’obertura que els ha correspost pagar.”, ja que no tenen aplicació pràctica.

3.8.- Taxa per
la recollida, el Ingressos
tractament i
l’eliminació de
la
brossa
domiciliària o
els
residus
sòlids urbans,
els mobles i
els utensilis
domèstics
inservibles

I) A l'article 7 hi ha una error material. On diu
VALOR CADASTRAL
Fins a 39.1290 euros

TARIFA
98,20 €

ha de dir
VALOR CADASTRAL
Fins a 39.129 euros

TARIFA
98,20 €
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II) S’actualitza el quadre del nivell de renda del segon tram, contingut a l’article 11.2, el qual queda redactat així:
Llindar de renda

nombre residents
1

11.016,60 €

2

13.774,35 €

3

16.533,07 €

4

19.291,79 €

5

22.050,51 €

3.13.Taxa Mobilitat
per l’entrada
de vehicles
per sobre de
les voreres i
les reserves
de via pública
per
a
aparcament

A l’article 5.1 s’afegeix la referència als guals temporals per obres:

3.19.Taxa Mobilitat
per
la
prestació de
serveis
de
manteniment,
senyalització
de guals i
estacionamen
ts reservats

I) Cal traslladar el concepte Retirada i reposició de pilones per actes organitzats per persones privades, de quota 6
d’elements de senyalització, ja que no es tracta d’una taxa, sinó d’un preu públic, ja que aquest servei pot ser prestat pe

1.3.Ordenança
general
reguladora
dels preus
públics

Cal introduir el sistema de notificació de caràcter col·lectiu (padrons). S’afegeix l’article 9 bis, que quedarà redactat així:

Ingressos

“ Els guals temporals per obres tenen una tarifa de 0,03 euros per metre i hora/dia i mes. “

II) S’elimina el concepte gual de la taxa Manteniment de senyalització de gual, contragual i reserva d’estacionament per
així:
Manteniment de senyalització de contragual i reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

“ Article 9 bis

1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les modificacions derivades de la v
també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute i que sigu
l'Ajuntament.

2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió dels preus públics, el padró corresponent serà aprovat per

3. Quan no s’hagi delegat en una altra entitat la gestió dels preus públics, correspondrà al regidor delegat de l’Àrea de S
4. Quan els períodes de cobrament de diversos preus públics de venciment periòdic siguin coincidents, es podrà exigir
el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés.

5. En els preus públics els fets imposables dels quals es perllonguin per varis exercicis, el meritament del preu públic tin
l’any natural, excepte en els supòsits d’alta o de baixa del servei, en què s’aplicarà el previst a la corresponent ordenan
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apartats:

a. Quan s’iniciï la prestació del servei en el primer semestre, s’abonarà en concepte de preu públic corresponent a aque
en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.

b. Si es cessa la prestació del servei durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de quota (la m
retornar quantitat alguna.
6. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

7. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, la publicació del calen
de la seva pàgina web d’Internet informarà dels respectius períodes de cobrament. Així mateix, es distribuirà un fulletó
dels mitjans de comunicació municipals.

8. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de deu dies abans del primer d

Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans electrònics amb la publicaci

9. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, poden consultar, durant el tràmit d’informació públ
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.

10. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el sistema informàtic de l’ORGT ex
temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat mitjançant certificat d’aplicació corporativa. Aquest certifica

11. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar recurs de r
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents padrons.
12. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.

Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió del preu públic, es formula

4.7.Preus Espais
públics pels Públics
serveis
de
recollida
i
tractament de
residus
comercials

I) Adaptar els apartats 1 i 2 l’article 4 al redactat de la darrera modificació de l’ordenança de residus, amb la qual es va a
comercials. Es proposa substituir el redactat existent pel següent:

“Article 4. Exempció pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials mitjançant gestor hom

1. Estaran exemptes les persones titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables, que
lliuren separadament a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, i homologat per l’Ajuntament
l’ordenança de residus i neteja viària vigent).
No obstant això, restaran obligades al pagament aquelles persones contribuents que només acreditin la recollida per
fracció no acreditada correctament.
2. Les persones titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligades a acreditar, anualment abans del 31 de
documentació corresponent a l’exercici anterior.
Aquest acreditament podrà fer-se de dues maneres:

- Amb la presentació per part del gestor de residus, anualment i dintre del primer trimestre de cada any, de la relac
l’ordenança de residus, així com de l’autorització d’ús de dades signada per cadascun dels clients.

- O bé a títol individual per l’activitat, qui haurà d’aportar el contracte entre productor/posseïdor i gestor privat o bé c
cada fracció recollides separadament, la freqüència de recollida, i el seu destí final (centre de recuperació-reciclatge
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curs . “

II) Es modifiquen els codis de residu relacionats al punt 3, de manera que quedaran així:
Material

Límit anual

Preu sobre límit anual

200307

Mobles i andròmines reutilitzables

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

150102
200140

4.13.- Preu

Ingressos

Preu usua
externs

Codi

Envasos de plàstic (BRIKS, EPS,
FILM, PET, PBD, PE, ..)
Metalls (alumini, Cables elèctrics,
Coure, Estany, Llautó, Plom, ..)

150107

Ampolles de cava

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

150107

Envasos de vidre

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200125

Olis vegetals

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

040209

Residus tèxtil

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200110

Roba usada i sabates

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200199

Residus especials (adhesius,
aerosols, anticongelants, biocides i
pesticides, ceres, coles, cosmètics,
dissolvents, pintures i vernissos,..)

150 kg

0,75 €/kg

1,00 €/Kg

080318

Tòners

150 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

200133

Bateries

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200136

RAEE

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

130200

Olis minerals

150 litres

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

200133

Piles

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200307

Voluminosos

sense límit

sense cost

0,20 €/Kg

200201

Residus verds i poda (verd i
jardineria)

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

170802

Guix i pladurs

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

170904

Runes i restes de construcció (petris)

850 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/Kg

200101

Paper i cartró

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

160103

Pneumàtics i altres de cautxú

350 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/kg

200138

Fusta

550 kg

0,10 €/Kg

0,20 €/kg

150103

Palets de fusta

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200139

Plàstics durs (PVC, PED, PP...)

350 kg

0,10 €/kg

0,20 €/kg

170405

Ferralla

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

200102

Vidre pla (laminat, armat i antixocs)

sense límit

sense cost

0,05 €/kg

En congruència amb el que hem manifestat respecte de la ordenança fiscal núm. 3.19, escau modificar la denominació d
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públic per
retirada
d’elements de
senyalització

L’ordenança passarà a anomenar-se Preu públic per retirada i reposició d’elements de senyalització.

S’incorpora el concepte Retirada i reposició de pilones per actes organitzats per persones privades, de 65,68 €, que ha
taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament.
El quadre de preus és el següent:

Retirada de pilones
Retirada i reposició de pilones per la realització d’actes.
Retirada i reposició de pilones per realització d’actes, quan sigui sol·licitada per entitats que promoguin el foment de
vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica, i les que fomentin els valors festius i la dinamització econòmica d
la ciutat.
Retirada d’un suport de senyals de trànsit
Retirada d’un suport de senyalització informativa
Retirada d’un aparcament de bicicletes (1 forquilla)
Bases
reguladores
de
subvencions
per al foment
de l'activitat
econòmica

Promoció
Econòmica

Bases
Ingressos
reguladores
d’ajuts a
l’habitatge per
a famílies
monoparental
s (IBI)

Cal afegir a la base segona, apartat 4, la lletra h), que té el següent redactat:
“ h) Activitats innòcues que siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un altre. “

Aquesta lletra ja constava en el redactat originari d’aquestes bases, aprovades per primera vegada l’any 2016. En la ver

En la clàusula sisena s’exigeix que la persona beneficiària hagi estat empadronada a Mataró un mínim de dos anys. Aq
suprimir-la de les bases presents.
Així, el redactat serà el següent:
“ Sisena.- Condicions i documentació
...
b) Estar empadronat/da al municipi de Mataró en la data de meritament de la quota subvencionada. “

Bases
Ingressos
reguladores
d’ajuts a
l’habitatge per
a persones
pensionistes,
jubilades i en
atur forçós
amb pocs
recursos
econòmics

I) Cal indicar en el segon tram de la subvenció (25% de la quota de l’IBI) que en cap cas aquesta podrà superar els 200
El paràgraf inclòs en l’apartat II ) Subvencions del 25% de la base setena quedarà redactat d’aquesta manera:

L'import màxim de la subvenció, del 25% del valor del rebut de l'IBI i de 200 euros màxim, és un límit que es podrà veur
a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries d

II) S’actualitza el quadre del nivell de renda del segon tram, contingut al segon tram de la base tercera, el qual queda red
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Llindar de renda

nombre residents

Bases
Promoció
reguladores
Econòmica
de
subvencions
del projecte
per a l’impuls
i la reactivació
socioeconòmi
ca dels barris
de Zona Llei
de Barris per
als exercicis
2017 a 2019
(Aixequem
persianes a
Mataró)

1

11.016,60 €

2

13.774,35 €

3

16.533,07 €

4

19.291,79 €

5

22.050,51 €

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL PROJECTE AIXEQUEM PERSIANES, PER A L’IMPULS I LA REA

PRIMERA. FINALITAT

Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en comparació a Catalunya i a la resta de la
o re-insererir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofesionals més baix, un increment de situacions
les conseqüències de la centralització d’aquests indicadors també es denota en l’activitat comercial que s’ha vist especia

El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals actualment en desús i poss
pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així com una línia de suport general al comer

SEGONA. OBJECTE

Constitueix l’objecte d’aquestes bases definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió d’ajuts per a propie

TERCERA. CRITERIS

1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revoca
caràcter no devolutiu.

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública no
la data en la qual es presenta tota la documentació exigida.

3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa general reguladora de le

QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS

Poden demanar aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que participin en el projecte “Aixequem p

Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:
− El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de
està regulada a la base setena.
− L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.
Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici 2017 en el projecte “Aixequem

Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones físiques o jurídiques amb
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sectors en risc, sempre que aquestes activitats no estiguin sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació.

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracion

CINQUENA. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
a) En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

Impost sobre béns immobles (IBI): 100% del seu import durant els exercicis 2017, 2018 i 2019, a partir de la formalitza
b) En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la campanya:

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat: 100%
c) En ambdós casos, propietaris/es o emprenedors, per les obres d’arranjament que s’executin en el local on s’inicia

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 100% del seu import si el local es troba en les zones de la

Taxa per les llicències urbanístiques: 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% s

SISENA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre g
Per sol·licitar la subvenció caldrà:

En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:
a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
b. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat
c. Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la Campanya Aixequem persianes a Mataró, acceptant íntegrament
d. Dades del compte bancari del titular del local.
e. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracion
f. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de no
g. Rebut de pagament de l’Impost de Béns Immobles

En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la campanya:

a. Fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants
b. Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la campanya.
c. Pla d’empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del negoci.
d. Dades bancàries on, si s’escau, ingressar la subvenció.
e. Rebut de pagament de l’Impost de construccions i obres
f. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència, autorització o comunicació d’inici d’activitats.
g. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracion
h. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de n
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant l’esmena o la rectificació necessàrie
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SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ

1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, e
de Ciutat i Comerç, el coordinador de programes de convivència, l’assessora jurídica de la Direcció d’Ocupació i Promoc
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interpo
convenient per a la defensa dels seus interessos.

4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT

El pagament de la subvenció es realitzarà un cop es resolgui favorablement la sol·licitud d’ajuts, sempre i quan, s’hagi a

L’Ajuntament pot dur a terme les activitats de inspecció i control necessàries per garantir el compliment d’allò que establ

NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions admin

2. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment d

DESENA. PUBLICITAT

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial

ONZENA. NORMATIVA APLICABLE

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal general reguladora de les subv
Llei general de subvencions i altra normativa concordant.

DOTZENA. REGIM JURÍDIC

Aquestes bases reguladores tenen caràcter general llevat de la base quarta, relativa a les condicions i requisits per pod
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
s’abstindrà. No vol dir amb això que estigui d'acord amb totes les ordenances fiscals, però ens
sembla molt engrescador el projecte “aixequem persianes” per poder recuperar l'activitat
comercial dels barris i aprofitar els locals que estiguin en desús, sempre que no es faci
competència deslleial als comerços existents.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que votaran favorablement perquè ja van donar suport a les ordenances i això és un
desplegament d'aquestes. Les propostes que fan referència sobre tot a la llei de barris aquest
grup les va proposar per les ordenances del 2014 i ja feien els mateixos raonaments. No som
partidaris de prohibir res però sí de fomentar un comerç d'una certa qualitat, tal i com varem
dir durant la negociació d'aquestes ordenances.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, agraeix al Sr. Jérez la predisposició que ha tingut en la tramitació d'aquest
avantprojecte per millorar la proposta inicial. Compartim la necessitat econòmica i la
necessitat d'un impuls polític en la definició de les taxes. Han tingut en compte la nostra
demanda de que els tallers de confecció no es distingissin entre els de menys i més de 500
metres ja que era un gran augment de la taxa pels tallers de menys de 500 metres, hem
d'agrair que hem arribat a un consens i crec que hem aconseguit millorar la relació de taxes i
reivindicar el treball de l'oposició que a vegades no es veu però que és molt important.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que les
modificacions concreten temes ja pactats i discutits durant el procediment de elaboració de les
ordenances, esmenen errors i adapten algunes quotes tributàries relatives a regulació de
llicències, etc. Ens sembla destacable el retard en l'adaptació d'aquestes normes dictades per
la Generalitat. La evidència de la manca de recursos a la secció de llicències d'activitat és un
greu risc; en el moment d'inici de les activitats, quan cal informar, autoritzar i inspeccionar,
aquest departament no pot constituir un coll d'ampolla més que no un element facilitador de
l'activitat econòmica. La nostra posició serà la d'abstenció.
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dona les gràcies als grups
municipals per la seva aportació. El projecte “aixequem persianes” va destinat precisament a
aquests projectes que siguin innovadors, de proximitat, joves o d'economia social que no
competeixin amb el que hi ha al barri. Ahir mateix va començar a treballar la persona que
dirigirà aquest projecte per tal d’impulsar-lo.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

11,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

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

municipal

de

la

Candidatura

d’Unitat

Popular

(2),

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

corresponent als membres del grup municipal

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i
corresponent a la regidora no adscrita (1).

Servei de Compres i Contractacions

5 -

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL D’UNA FINCA
SITUADA A MATARÓ A LA RIERA DE CAN GENER, PER DESTINARLA A PRODUCCIÓ AGRÍCOLA.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de la cap de Projectes de Serveis Territorials, amb el vistiplau del cap del
Servei d’Urbanisme i del coordinador de Serveis Territorials, es sol·licita l’inici del
corresponent expedient administratiu per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús
privatiu d’una parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per
destinar-la a producció agrícola.
Consta a l’expedient informe de data 16/02/2017 del secretari general d’aquesta Corporació,
respecte del contingut del plec de clàusules administratives particulars que regirà la
concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com al respecte preveu l’art. 66 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als articles 53 a 71 i concordants del
Reglament de patrimoni dels ens locals.
Els article 610, 109 i 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), contenen la
regulació del procediment obert en els contractes administratius.
És òrgan competent per acordar concessions sobre béns de la Corporació el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb la Disposició Addicional 2a del RDleg. 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de juny, de
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA AL
PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una
parcel·la de propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener, per destinar-la a
producció agrícola.
SEGON. Aprovar el plec de condicions administratives i tècniques particulars que regiran la
concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert.
TERCER. En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els esmentat plecs a
informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de 30 dies, durant el qual
es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Si no se'n
presentessin, els plecs de referència quedaran definitivament aprovats.
QUART. Convocar nova licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva d’aquest
acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació
de proposicions pels interessats, si bé la licitació s'ajornarà quan resulti necessari en cas que
es formulin reclamacions contra els plecs aprovats.”
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que s’està posant el patrimoni municipal agrícola a preu
regalat. Fa dos plens que vam votar en contra d'una situació similar que venia d'un concurs
públic que va quedar desert. Però a més a més li subvencionarem. Ens preguntem si no hi ha
una altra política a fer des del municipi en terrenys públics i pensem que sí hi ha una altra
possibilitat de fer quelcom més que regalar això a particulars i és fer un ús públic d'aquests
espais públics. Fórmules hi ha moltes, nosaltres li podem fer una llista. Per tant, tornarem a
votar que no i seguirem votant que no cada cop que es dediquin a regalar el sòl públic.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que estaria molt bé que aquesta finca destinada a producció agrícola i que té un preu regalat
es posés a l'abast de les entitats que formen part del tercer sector o altres entitats que
treballen amb els col·lectius més vulnerables. Fa poc es va signar el pacte del tercer sector, i
aquesta seria una bon moment per tirar endavant aquest pacte. En aquest moment qualsevol
possibilitat d'ocupació ha de ser benvinguda, emplacem al Govern per tal de treballar per ferho possible. Votarem que no.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que no vaotaran a favor, no estem per regalar. Primer, perquè s'hauria de resoldre l'anterior
licitació que encara no està adjudicada. Segon, perquè no donarem cobertura perquè vostès
es vagin posant medalles per aquesta aposta. S'ha de buscar alguna cosa més decent per
recolzar la pagesia local que una finca de difícil accés i que no te aigua. Ens abstindrem.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que coincideix
amb el Sr. López, hem de dignificar la pagesia i això és donar-li un valor coherent. Jo li
demanaria que retirés aquest punt, perquè després de repensar-lo molt, tot i que l'altra vegada
vam votar favorablement, ja li vam dir que posi això perquè alguna entitat presenti un projecte,
tenim eines com per fer un projecte maco i donar un bon servei. Li demanaria que retirés el
punt, parlés amb la unió de cooperadors i li donéssim una volta.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta que hi ha un element contradictori. Per una part vull donar a la Sra.
Calpe el benefici del dubte, i que ja ha fet tots els tràmits necessaris i investigacions per veure
la capacitat que té per donar una sortida a aquesta finca i que no hagi trobat altra solució que
aquesta. Nosaltres no recolzarem aquest plec de condicions perquè el preu és poc
defensable. Entenem la posició del Govern però no podem votar a favor d'entregar per 390
euros a l'any una finca d'aquest nivell encara que aquesta s'hagi d'adequar. Tampoc veiem
clars el requisits. Ens abstindrem com a mal menor.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que la Sra.
Calpe els ha posat a tots pràcticament d'acord, cosa que no és fàcil. Insistirem en el discurs
del Sr. Martínez. El patrimoni municipal ha valorar-se i utilitzar-se justament. La proposta
actual representa 33 euros mensuals, i el cost estimat de la neteja de les barraques existents
a la finca és d'uns 5.000 euros. Per tant l'Ajuntament no cobrarà ni un euro durant els dos
anys d'aquest lloguer. ¿Quin benefici per la comunitat es preveu obtenir amb aquesta cessió?
Es parla de tenir la finca neta, ser un exemple per les finques veïnes, donar oportunitat a joves
pagesos o pagesos que vulguin ampliar les seves finques; en tot això estem d'acord, malgrat
que no apareix res d'allò en el plec de condicions. Està molt lluny del que seria desitjable i els
preguem que ho repensin i ho tornin a presentar al ple de manera més atractiva. Les accions
municipals haurien d'estar totalment alineades amb els objectius generals del consistori i
aquest cas no és una excepció. En definitiva, el nostre vot serà negatiu.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, respon que es podria deixar sobre la taula per trobar més consens però em dol.
Penso que la voluntat que tenim tots és que aquesta terra que és propietat municipal i que fa
molts anys que està abandonada, pugui tenir un rendiment agrícola, no parlo de rendiment
econòmic, sinó rendiment agrícola de proximitat, ecològic. Em sorprèn enormement que els
preocupi tant que l'Ajuntament no en tregui un rendiment econòmic. Penso que aquesta ha de
ser la última opció i finalitat que hem de tenir. Precisament si ho traiem a concurs és per ferho transparent i que es pugui presentar tothom i que no s'adjudiquin les coses d'una manera
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discrecional segon sigui una entitat del tercer sector o del quart. Estem oberts a qualsevol
projecte de qualsevol entitat i de qualsevol col·lectiu. El concurs públic és la manera més
transparent, honesta i igualitària per tothom. Quan es van presentar les bases, no recordo que
es presentés cap proposta de dir que es retirés i es gestionés d'una altra forma. Per això ho
hem portat al ple. La finalitat és molt clara i en tot cas, si aquesta proposta no surt endavant,
buscarem un consens i presentin altres propostes per estudiar.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que la Sra. Calpe no ha entès res. Estic per votar que no, que li surtin malament els comptes,
perquè he dit que ens anàvem a abstenir; l'alcalde anava comptant i ha dit mantén-la que la
treiem perquè els senyor de Ciutadans i del PP s'abstenen i ja ni ha prou. Però som gent de
paraula i quan diem que ens abstenim ens abstenim, malgrat que vostès i nosaltres hem fet
els comptes i sabem que passaria si nosaltres votem que no.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa que el que li ha dit a la Sra, Calpe amb
tota transparència era si els cooperadors o les entitats del tercer sector es poden presentar al
concurs. No li ha demandat ni que mantingui ni no mantingui. Confio en el seu criteri. Ha
quedat clar que en aquest concurs es poden presentar entitats del tercer sector, cooperatives
o qualsevol que tingui un projecte per fer aprofitable aquesta finca.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró torna a insistir, retirem
la proposta i treballem de forma conjunta. Tenim col·lectius i entitats que poden fer una molt
bona tasca com ja s'ha demostrat, la cooperació té finalment uns resultat positius per la
comunitat. Deixar-lo per pagesos joves en un lloc on no hi ha aigua ni un pou.... Donem-li una
volta si us plau.
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que el que demanava era que aquest rendiment agrícola es sumés al rendiment
social. és veritat que la convocatòria és oberta i es pot presentar qui vulgui, però hi ha un
compromís de l'Ajuntament de donar suport a aquestes entitats del tercer sector o de aquesta
economia social i solidària per treballar o intentar buscar aquesta ocupació que li pugui anar
bé i l'Ajuntament hauria de ser capaç de acompanyar, ajudar i donar suport a aquests
col·lectius per poder arribar a aquestes licitacions.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que no canviaran el sentit del vot, però he de donar una explicació. Penso
que el plec de clàusules de la licitació és millorable, però també és veritat que les alternatives
que s'estan plantejant en aquest ple tampoc les veig clares. Crec que hi ha molt somiatruites.
Crec que s'ha de saber que és una producció agrària, existeixen uns condicionaments, es
necessita aigua, una infraestructura, i això no hi és. Tenint en compte que busquem que la
finca sigui explotada i que necessita ser condicionada, em costa votar a favor d'una cosa que
no ens va reportar diners en 12 anys i que ens costarà diners. Però crec que si la Sra. Calpe
ens ha presentat aquest prec és perquè l’ha estudiat i ha fet una indagació prèvia i veu que no
hi ha unes altres possibilitats. Mantindrem la nostra posició d'abstenció.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reitera que no veuen
quin és el benefici per la comunitat i, què fem amb això. El plec de condicions està orientat a
una explotació agrícola, i es puntua, producció, distribució, etc. Una entitat del tercer sector no
pot competir amb aquest plec. El seu projecte és diferent. Li demanaria repensar-ho i refer els
criteris de forma que tothom es pugui presentar amb una certa igualtat de condicions.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5).
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Vots en contra:

10,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

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

municipal

de

la

Candidatura

d’Unitat

Popular

(2),

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a
la regidora no adscrita (1).
Abstencions:

6,

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1).

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

6 -

ADHESIÓ A LA L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS DE

L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, presenta la
proposta següent:
“Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi
millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de
l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per l’empenta dels
mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat
social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, cosa
que les fa especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest
nou model de desenvolupament territorial, en que es poden encabir iniciatives de tota mena:
cooperatives agràries, industrials, de serveis, de comerciants i altres professionals; grups de
consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques,
empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs
de temps, monedes socials, etc.
Atesa que la voluntat de l’Ajuntament de Mataró, expressada i concretada en el seu pla de
mandat 2016-2019, és apostar per l’emprenedoria i l’economia social per donar protagonisme
i importància a l’impuls de l’economia social, solidària i col·laborativa, ajudant a posar en
marxa projectes que posin en valor el seu retorn social.
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Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de diferents
municipis de Catalunya, entre els que es troba Mataró, assessorats per experts jurídics i de
l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de constitució de la nova
associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i un pla de treball
provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de l’esmentada Declaració de
Barcelona.
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 2.6 de la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició
Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
reconeixen el dret de les entitats locals a constituir associacions.
Atès que, d'acord amb l'article 52. del DL 2/2003, correspon al Ple de l'Ajuntament prendre els
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, i la creació d'una
associació formada per ens locals.
Vist que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts de la futura associació Xarxa de Municipis per a
l’Economia Social i Solidària per a la seva ratificació, de conformitat amb allò que estableixen
els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:En
virtut de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Mataró com a membre de ple dret de la futura
Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària.
Segon.- Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació i que consten com
a annex a aquesta proposta de resolució.
Tercer.- Designar l’Alcalde de Mataró, David Bote Paz com a representant titular, i na Dolors
Guillén i Mena, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, com a representant
substituta de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació.
La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de la titular i
en substitució d’aquesta.
Quart.- Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la
secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura associació.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde pel compliment del present acord, i remetre aquest acord a la
sessió constituent que es celebrarà, als efectes oportuns.”
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que
donarà suport a la proposta. De fet fa una any, varem presentar una declaració institucional
que anava en aquest sentit de demanar a l'Ajuntament l'adhesió a la xarxa de municipis per
l'economia social i solidària. Per tant celebrem que aquella proposta es materialitzi i sigui una
realitat. Esperem que aquesta xarxa de municipis serveixi per crear un espai de coneixement i
d'intercanvi d'experiències per crear ocupació de qualitat i millorar la cohesió social. El rol de
les administracions locals és en aquest punt imprescindible, per tant li donarem suport. Ens
agradarà que el nostre Alcalde i la Sra. Guillen ens tinguin informats de les experiències i
iniciatives que es despenguin d'aquest àmbit de col·laboració intermunicipal.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

7 -

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA

GENERAL D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DISCONTINU CAFÈ NOU /
CERCLE CATÒLIC / ANGELETA FERRER, I DE LA 2A ADDENDA AL
CONVENI AMB EL PATRONAT SAGRADA FAMÍLIA, EL CENTRE
CATÒLIC I LA UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, PER A
L’OBJECTIU COMÚ DE POSAR A DISPOSICIÓ DE LA CIUTAT EL PATI
I L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general
d’ordenació en l’àmbit discontinu del Café Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, amb
l’objectiu d’aconseguir nous equipaments públics destinats a activitats socioculturals, mantenir
i potenciar les activitats actuals del Cercle Catòlic per a consolidar-lo com equipament privat, i
resituar l’aprofitament terciari en l’àrea comercial més adequada de la plaça de Cuba.
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Això significa modificar el Conveni i l’addenda primera, subscrit el 16 d’abril de 2015 i el 10 de
juny de 2016, respectivament, amb el Patrona Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de
Cooperadors de Mataró, amb la finalitat d’obtenir la titularitat pública del pati i l’edifici del Cafè
Nou, mitjançant una modificació del planejament urbanístic que permetés l’expropiació de la
finca i un preu just pactat, i poder “realitzar un projecte d’adequació del Cafè Nou respectuós
amb els seus orígens i mitjançant un model de governança que contempli la participació”, per
a la qual cosa es va establir el termini de cessió d’ús fins el 31 de desembre de 2028 i
l’autorització per executar les obres en desenvolupament del projecte.
La proposta presentada parteix de la voluntat del Patronat de la Sagrada Família d’intervenir,
millorar i condicionar l’estructura i les instal·lacions d’un altre àmbit (PEMU-04 Cercle Catòlic),
amb la quantitat percebuda de l’Ajuntament per l’adquisició del Cafè Nou i el seu pati (PEMU03 La Presó). Les seves dependències aglutinen activitats d’interès i al servei de la ciutat com
el teatre Sala Cabanyes, l’Escola Balmes, Els Gramanets i la Unió esportiva Mataró, totes
elles enriquidores i estratègicament situades a l’eix estructurant de La Riera, que s’han
mantingut centenàriament i han estat i són, molt utilitzades pels mataronins. Però les reformes
estructurals importants necessàries per estabilitzar la coberta i part dels forjats, d’aquestes
construccions antigues, no estan permeses amb l’ordenació urbanística actual.
El tercer àmbit, la finca de l’antiga escola Angeleta Ferrer, amb doble accés des del carrer
Sant Joaquim i des de la plaça de Cuba, actualment inutilitzat per les patologies constructives
relacionades amb “aluminosi” que va obligar al seu desallotjament, permet establir una relació
de l’edifici amb el seu entorn comercial de l’àrea de Cuba. La situació estratègica d’aquest
solar en l’eix comercial de la ciutat proporciona la oportunitat de traslladar a aquesta parcel·là
els usos privats terciaris de l’àmbit de La Presó i recuperar allí el sòl d’equipament provinent
d’aquest indret.
La Modificació de Pla general proposada aprofita part del sostre potencial previst en el PEMU03 La Presó, per recuperar l’edifici de l’antiga escola Angeleta Ferrer com espai comercial i
terciari, per la seva situació en contacte amb la dinàmica àrea comercial del mercat de la
plaça de Cuba. Alhora resitua sòl per equipament públic en un àmbit més integrat al centre
històric i a d’altres equipaments relacionats amb el món de la cultura i les arts escèniques,
afegint-se a la funcionalitat i estructura dels equipaments actuals del Cercle Catòlic,
consolidant aquests com Sistema d’Equipaments dins l’estructura orgànica del territori,
mantenint però la titularitat privada.
Pel que fa al Conveni, en l’addenda segona es modifiquen els acords en el sentit que enlloc
d’obtenir el pati edifici del Café Nou per expropiació, el sistema d’execució serà per
reparcel·lació voluntària, amb inclusió de la finca a l’àmbit discontinu de la modificació puntual
del Pla general d’ordenació que es proposa.
Vist l’informe jurídic; els articles 8.3, 24, 73, 74, 85.1, 96, 98.1, 101.3 i 104 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 102.4
del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de
l’Ajuntamentl’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit
discontinu del Café Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, redactada pel servei tècnic
municipal.
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Segon.- Aprovar inicialment l’addenda segona del Conveni signat amb el Patronat Sagrada
Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, de 16 d’abril de 2015, i
modificat en l’addenda segona signada el 10 de juny de 2016, que té per objecte l’ús
i obtenció de la finca “El Cafè Nou i el seu pati”.
Tercer.- Suspendre en tot l’àmbit de la modificació, pel termini màxim de dos any, la tramitació
de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de l’atorgament de llicències
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes per la legislació sectorial, a excepció de les previstes a l’article 102.4 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme i el règim transitori que s’aprova.
Quart.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació d’edictes
en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, al tauler
d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Cinquè.- Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció
de les seves competències, així com als serveis municipals.
Sisè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, emplaça a la Sra. Calpe a que el més aviat possible informi de
les intencions del Govern respecte a l'edifici d'Angeleta Ferrer, si realment han pensat algun
tipus d'ús o ho deixen al que pugui plantejar l'oposició o altres entitats. Ens agradaria que el
govern tingués ja pensat el que vol fer en aquell edifici. Evidentment votarem a favor, però en
agradaria saber quin benefici pot tenir, a part del que ja tenim, aquest edifici municipal, que la
regidora pogués fer algun tipus d'avançament en un termini raonable d'un mes.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que no ens agraden aquestes modificacions puntuals del pla general d'ordenació en
que s'anomena l'àmbit discontinu, que consisteix en un canvi de cromos. On havia d'haver un
aprofitament terciari ho col·loquem a 4 kilòmetres del lloc inicial i és el que es pretén amb
aquesta modificació. Els usos privats terciaris que estaven planejats al pati del Cafè Nou
passar-los a l'antiga escola d'Angeleta Ferrer, al·legant que el pati serà un equipament públic
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en un àmbit integrat en l’àmbit històric, i l'escola Angeleta Ferrer quedaria com un espai
comercial privat més en contacte amb la dinàmica de l’àrea comercial de la plaça de Cuba. És
veritat que malgrat no ens agradi aquesta modificació entenem que és necessari millorar
l'estructura i les instal·lacions actuals del Cercle Catòlic, estabilitzar la cobertura i part dels
forjats que amb l’ordenació urbanística actual no està permès. Per tant votarem a favor per tal
de permetre aquestes millores estructurals de la sala Cabanyes.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que com han vingut fent votarem a favor. Però recordar el que molt bé ha dit la Sra.
Polvillo, al ple passat es va aprovar una proposta del Govern Municipal que instava a no
repetir els mateixos errors que s'han comès als anys de la bombolla immobiliària. No veiem
cap problema, entenem que és tota una unitat, que és el centre de la ciutat. Estaria bé, com
ha dit el Sr. Martínez, tenir clar que farem en allà, però entenem que és un procés que ve de
llarg i que hem de resoldre. Votarem favorablement.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que torna a
coincidir. El joc de cromos ens fa una mica de por, precisament per no tornar a repetir una
altra bombolla immobiliària. Ens preocupa no saber a què es dedicarà l'Angeleta Ferrer, quin
serà el pla d'usos. Estem parlant d'un espai molt important. Votarem a favor.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que votarà a favor. Creiem que les modificacions del pla urbanístic són molt
importants per aconseguir dinamitzar tota la zona del Cafè Nou. Dignificarem la zona de
passeig de la ciutat i crearem més potència al centre històric. Referent al segon tema
plantejat, el de l'Angeleta Ferrer és un tema que s'ha de pensar molt bé i és molt important,
però no cal córrer. Votarem a favor.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran
que sí. Això és el desenvolupament d'un pacte històric que es va firmar al mandat passat que
resolia un conflicte de molts anys. La segona cosa, reconèixer l'activitat del cercle i que
aquesta activitat centenària d'èxit es mantingui en el futur, d'aquí la importància que puguin fer
totes aquestes obres. En tercer lloc, volia comentar que votarem que si, però amb la idea que
la millor activitat que puguem trobar per situar en a la Plaça de Cuba a l'antiga Angeleta
Ferrer, sigui obtinguda d'una manera transparent i que tothom puguen participar.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, agraeix a tots que recolzin aquesta modificació que es fa pensant en l' interès
general. Per tranquil·litzar a les Sra. Polvillo i Sra. Morón, no perdem l'Angeleta Ferrer ni fem
cap canvi de cromos, simplement fem una qualificació urbanística, actualment està qualificada
com a equipament i proposem qualificar la parcel·la amb usos terciaris, però no es perd la
titularitat municipal del edifici, per tant decidirà l'Ajuntament el que s'ha de fer. El pla d'usos
encara no està definit, avui no és motiu d'estudi. Recordar que l’edifici està afectat
d’aluminosis que està tot apuntalat per dins i que es va haver de desallotjar d’un dia per l’altre.
Aclarir que l'edifici de l'Angeleta Ferrer està en volum disconforme respecte de tota la part
construïda a l'interior del patí d'illa, i per tant el que també és fa amb aquest planejament és
legalitzar el volum disconforme. Guanyem doblement amb aquesta modificació, no només
mantenim la titularitat pública, sinó que a més a més legalitzem tot aquest volum disconforme.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que no son experts
en urbanisme, però sí que pregunten, llegeixen i fan els deures. Si amb l'experiència que
vostè té encara no ha pensat en la previsió de fer un pla d'usos, sincerament el trobo a faltar.
M'hagués agradat que una dona de govern com vostè hagués fet una bona previsió del pla
d'usos i ens hagués deixat tranquils a la comissió informativa.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei d’Espais Públics

8 -

APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT VIARI DE

MATARÓ.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
presenta la proposta següent:

“En data 18 d’abril de 2005, la Junta de Govern Local, va aprovar el Pla director de l’arbrat
viari de Mataró, de la catalogació d’arbres i arbredes exemplars del municipi i del Pla
d’actuació pels arbres catalogables de Mataró.
Els serveis tècnics de la secció de jardineria del Servei d’Espais Públics han revisat aquest
Pla per tal d’actualitzar-lo i complimentar-lo amb les millores que durant tots aquest anys s’han
anat detectant. És així com s’ha vist la necessitat d’aprovar un nou Pla Director de l’arbrat viari
de Mataró que permeti tenir un instrument de treball que orienti les decisions i que actuï de
marc de referència en la planificació i la gestió dels carrers arbrats del municipi.
El Pla Director de l’arbrat de Mataró estableix els criteris a tenir en compte tant en la redacció
de projectes d’urbanització de carrers arbrats, com pel que fa a la selecció d’espècies, la
plantació i la protecció de l’arbrat viari i estableix entre d’altres qüestions:
•

Quines han de ser les mides de l’arbrat en relació als metres de calçada i vorera, les
distancies mínimes als edificis, el tipus d’escocells, etc

•

Quines especies no seran permeses com arbrat viari, i s’especifica quines son les
adequades segons el tipus de vorera o per la seva plantació a places i grans
avingudes

•

Quines han de ser les condicions mínimes per permetre la plantació, pel que fa a la
qualitat del sol i de la planta, les mides, l’època de subministrament, les condicions de
transport etc

•

Estableix els criteris per protegir l’arbrat viari davant de qualsevol projecte d’obres que
el pugui afectar.

El cap del Servei d’Espais Públics, en data 1 de desembre de 2016, ha informat favorablement
sobre l’aprovació del Pla Director de l’arbrat viari de Mataró que s’ha redactat amb la
col·laboració del biòleg especialista en arbrat Sr. Josep Selga autor del primer Pla aprovat
l’any 2005
La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa, proposa a
l’Ajuntament en Ple l'adopció del següent ACORD:
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Primer. Aprovar el “Pla Director de l’arbrat de Mataró”, redactat pels serveis tècnics del Sevei
d’Espais Públics.
Segon. Notificar el present acord al servei d’Equipaments Municipals, al servei d’Urbanisme,
Patrimoni i Habitatge, al Servei de Mobilitat, a Promocions Urbanístiques Mataró, SA, a Aigües
de Mataró, SA i al Consell Municipal de Medi Ambient.”

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix el reconeixement
d’una proposta que van presentar i es va aprovar fa mesos en aquest Ple. També agraeixo als
tècnics, les vegades que s’han reunit amb nosaltres, al Sr. Carbonell la feina portada a terme i
el respecte per la natura. Llegiré algunes coses que va comentar el Sr. Bernat sobre els
arbres: redueixen la velocitat del vent, filtren la pols, gas, emissions, dilueixen les emissions
radioactives de l’aire i el so per cada 10 metres que s’internen al bosc, redueixen 15 decibels
el so per cada 10 metres que s’internen al bosc, protegeixen la pèl de l’humà dels raigs
ultraviolats del sol, consumeixen 2.350 kg de diòxid de carboni en una hora, un arbre adult
produeix 1,700 grams d’oxigen en una hora, augmenta la humitat de l’aire a l’ombra, sota un
arbre hi ha una disminució de la temperatura ambiental entre 2 i 5 graus. La salut no té preu a
l’hora d’invertir.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, fa un reconeixement a
l’equip municipal i tècnics per la feina. Ens agradaria que tinguessin en compte l’estat del
cablejat elèctric en relació amb l’arbrat, ja que no està en bones condicions. Per posicionar el
grup, votarem a favor de la proposta.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que coneix la posició dels grups en quan al nou pla, per tant m’anticiparé a la votació, que
és favorable. Aquest document ens ajuda com a guia per la pròxima replantada (2017-2019)
de tot aquell arbrat que no ha sigut replantat. Reitero l’agraïment que han fet els companys.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 -

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL
FOMENT

D’HÀBITS

SALUDABLES

PER

LA

PREVENCIÓ

DE

MALALTIES ONCOLÒGIQUES.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta de resolució següent:

“El passat 4 de febrer es va celebrar a tot el Món el Dia Mundial del Càncer. Diada que va
passar inadvertida des del plànol institucional a la nostra ciutat, ja que no hem tingut notícia
que es realitzés cap activitat per tal de donar-li difusió i conscienciar als mataronins i
mataronines sobre aquesta malaltia cada vegada més freqüent.
Aquesta Diada la Sociedad Española de Oncologia Médica presenta el seu informe anual “Las
Cifras del Cáncer en España”. Entre les dades que recull l’últim informe n’hi ha que resulten
tranquil·litzadores i fins i tot esperançadores, com són que les mitjanes a Espanya són molt
semblants a la resta de països avençats, i que el nombre de persones que poden curar-se
d’aquesta greu malaltia cada vegada és major, ho fan més ràpidament i amb més qualitat de
vida. Però també hi ha una dada que ens ha de preocupar i és que el 2015 s’han diagnosticat
1000 casos més a Espanya dels previstos pel 2020. És a dir que el nombre de casos previstos
l’any 2020 s’ha superat 5 anys abans, entenem que la realitat mataronina en aquest aspecte
no deu diferir molt a la de la resta.
Entre els factors que expliquen aquest augment la SEOM relaciona els següents:
La detecció precoç i l’augment dels controls.
L’increment i l’envelliment de la població que va lligat i, sens dubte, explica aquest
augment del nombre de malalties oncològiques detectades.
L’increment d’hàbits de vida individuals poc saludables com el sedentarisme, el
tabaquisme, l’obesitat i consum d’aliments poc saludables o l’alcoholisme.
És sobretot en aquests últims que pensem que com a Administració Pública tenim un rol
important a desenvolupar com a promotors entre els mataronins i mataronines d’ hàbits de
vida saludable que permetin minimitzar l’ increment de casos i també com a col·laboradors
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dels responsables sanitaris perquè la població mataronina comprengui i interioritzi la
necessitat de realitzar les revisions mèdiques corresponents per la detecció precoç de
malalties oncològiques com una de les eines més importants per minimitzar els seus efectes i
augmentar les possibilitats de guarir-les, de la mateixa manera que hem de col·laborar amb
les entitats que tinguin entre els seus objectius la prevenció de les malalties oncològiques i
donar suport als afectats per aquestes.
És per aquests motius que proposem al Ple de Mataró la consideració dels següents Acords:
1.- L’Ajuntament de Mataró treballarà perquè el 4 de febrer de 2018 se celebri a la nostra
ciutat una jornada de conscienciació sobre la necessitat de la prevenció de les malalties
oncològiques i els hàbits individuals que incideixen amb la seva aparició tot coincidint amb el
Dia Internacional d’aquestes Malalties.
2.-L’Ajuntament de Mataró juntament, si és possible, amb els responsables sanitaris del
Departament de Salut a la nostra Ciutat i les Entitats relacionades amb aquestes malalties
desenvoluparan un programa de foment dels hàbits personals que poden minimitzar els riscos
de patir una malaltia oncològica entre els mataronins i les mataronines.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
donaran suport a aquesta proposta. Creiem que tindríem que revisar quins dies celebrem i no
des del consistori, per no presentar propostes d’aquest tipus. Celebrar alguns dies i altres no,
no ho entenen. Espero entendre aquesta situació.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que donaran suport a aquesta proposta, ja que s’ha de donar visibilitat a les malalties
oncològiques. Cal fer-ho un dia a l’any, per exemple com deia el company el 4 de febrer que
és el dia internacional, però també tots els dies de l’any que és el preventiu. Donarem suport
des del nostre ajuntament a les entitats que treballen en aquest àmbit (Maresme Oncològic,
Fundació Hospital i Serveis d’Oncologia de l’Hospital de Mataró). Cal reclamar una inversió en
salut pública.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que és important la
prevenció i detecció precoç d’aquestes malalties, per tant, donarem suport, però, hem de tenir
en compte i no oblidar la investigació, l’acompanyament de la malaltia, com afrontar el
patiment dels malats i familiars. I es continuaran fent dies mentre que pe alguna lluita contra
alguna malaltia sigui necessària.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que votaran a favor. Puntualitzo que nosaltres també vàrem presentar
una moció en aquest sentit, per recollir més dies que son referents, com el càncer o altres
esdeveniments, on tingues més presencia per la ciutadania, més representació.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que votaran a
favor. Enlloc de nombrar un dia especial per commemorar això, ens interessa més el treball
diari de les regidories.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
respon que estan a favor de la proposta. En l’àmbit de la salut, nosaltres concentrem les
jornades de la salut al mes de d’octubre, per fomentar l’activitat física i menjar saludable. Soc
més partidari que hi hagi entitats que fomentin aquesta celebració que no pas l’ajuntament per
iniciativa pròpia celebri aquest dia. El Maresme oncològic fa les seves activitats entorn el dia
mundial del càncer de mama, per exemple amb una caminada popular. A finals del 2016,
vàrem constituir una junta local, per tant crec que tindran la iniciativa de celebrar aquest dia i
fer algun acte. També faig una crida als que fumen per tal que ho deixin, perquè també és un
motiu de celebració contra el dia mundial contra el càncer.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
dona les gràcies a tots els grups pel suport a la moció. La nostra intenció no és fer de menys
la feina realitzada per l’oncològic, la respectem i mereix tot el suport. Si que ens sembla una
disfunció que quan tothom celebra aquest dia en febrer a la nostra ciutat no es faci res.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER
RECLAMAR EL RETORN DEL DINER QUE S’HA COBRAT DE MÉS A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
(PLUSVÀLUES).
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent:

“El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.
Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, artículo. 10 de la Ordenanza Fiscal y
precios públicos 2.1. Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que
someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor.
Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia
es potestativa, y que ha obligado a realizar pagos a numerosos contribuyentes que no habían
obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra
localidad.
Se hace necesario por tanto que el Pleno del Ayuntamiento de Mataró arbitre con carácter
urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales, logren que
se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como
reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación.
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Por todo ello este Grupo Municipal insta al Pleno del Ayuntamiento de Mataró, a que tome los
siguientes ACUERDOS:
1. Que de forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para ello,
medios materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan
obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Mataró puedan
reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2. Que de forma urgente, apruebe proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en el cual se establezca como régimen de gestión del
impuesto, el de declaración tributaria.”

ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I
EL GRUP MUNICIPAL DE CiU A LA “PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER RECLAMAR EL RETORN
DEL DINER QUE S’HA COBRAT DE MÉS EN L’IMPOSTOSOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERREYNS, (PLUSVÀLUES)”
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“El 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió d'inconstitucionalitat
núm 1012/2015 promoguda per un jutge del contenciós de Guipúscoa sobre els articles 4.1,
4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, la Plusvàlua Municipal.
Aquests preceptes, idèntics als recollits en la Llei d'Hisendes Locals i en la nostra Ordenança
reguladora que regulen aquest gravamen, article. 10 de l'Ordenança Fiscal i preus públics 2.1.
Impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, han estat
declarats inconstitucionals i nuls en la mesura que sotmeten a tributació situacions de
inexistències d'increments de valor.
Es fa necessari per tant que el Ple de l'Ajuntament de Mataró arbitri amb caràcter urgent
mesures que, dins de les competències de les administracions locals, aconsegueixin que
s'exigeixi el tribut d'acord amb la capacitat econòmica real del contribuent.
Arran d’aquesta sentència queda clar que s’ha donat el torn al legislatiu per a que modifiqui la
regulació d’aquet Impost. I, a través dels mitjans de comunicació el propi Ministeri d’Hisenda
de l’Estat s’ha manifestat en el sentit que hi haurà una reforma legislativa, amb la modificació
dels articles que regulen l’Impost que tractem en la llei d’Hisendes Locals.
A falta de conèixer el pronunciament del TC respecte de la qüestió plantejada pel Jutjat del
Contenciós-administratiu núm. 22 de Madrid, en relació amb els articles 107 i 110.4 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb la mateixa fonamentació que ho va
fer en el seu moment el Jutjat de Donostia respecte de la norma Foral.
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Per tant, caldrà esperar la citada reforma legislativa per modificar l’ordenança fiscal reguladora
de l’Impost. L’Ordenança que regula aquest Impost preveu el règim de declaració fiscal i per
tant tampoc cal modificar-la en aquest sentit.
Tanmateix, a la vista de l’Informe del Servei d’Ingressos i especialment després d’aquesta
Sentència, s’adoptaran mesures per a les liquidacions de l’Impost que s’emetin a partir d’ara,
o aquelles que estiguin en via de recurs, a través de la possibilitat d’obrir un període de prova
per determinar aquelles transmissions en les quals no s’ha produït un increment de valor del
sol en el període impositiu, i donar de baixa la liquidació, en el seu cas.
Cal detenir-nos també en la gestió que ha fet l’Ajuntament de Mataró de la Plusvàlua, en els
darrers anys. Per una altre banda la major part de les situacions en les quals s’ha produït la
circumstància de no increment de valor en el moment de la transmissió han estat les
execucions hipotecàries i les dacions en pagament i, com ja es conegut, el Ple de l’Ajuntament
de Mataró, va adoptar un acord, a finals de l’any 2012 per suspendre l’emissió de liquidacions
de plusvàlua fins una futura reforma legislativa que finalment, dos anys després, es va produir
(Llei de 15 d’octubre de 2104).
Recordar que l’Ajuntament de Mataró ha aprovat beneficis fiscals sobre aquest Impost per
rebaixar-lo fins un 95% en les transmissions hereditàries de l’habitage habitual, o local del
negoci familiar, facilitant l’accés a aquest beneficis amb reformes recents de l’Ordenança
Fiscal.
Tot i que compartim part de l’exposició de motius i entenem l’objectiu de la proposta de
resolució presentada pel grup municipal de Ciutadans.
Per tot el que s’ha exposat aquest Grup Municipal presenta al Ple de l’Ajuntament la següent
esmena a la totalitat per a que a adopti els següents ACORDS:
Primer.- Que, mentre no hi hagi una reforma legislativa de l’Impost, i a partir de la data del
present acord, l’Ajuntament no emetrà liquidacions de plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de
valor de Terrenys de naturalesa Urbana) quan les persones interessades, a través dels
mitjans de prova que siguin suficients, acreditin que la transmissió que ha de ser objecte de
l’Impost no ha comportat una plusvàlua (el valor del sòl entre la data de l’adquisició i la data de
venda no ha incrementat)
Aquest seran valorats pel servei municipal per tal de justificar que no s’ha d’emetre la
liquidació de I’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o
aquesta s’ha de donar de baixa, sempre que no hagi adquirit fermesa.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a estudiar amb la FEMP la modificació de l'Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a la llum del pronunciament del
Tribunal Constitucional que pugui realitzar amb caràcter general en relació amb aquest Impost
i regulant les mesures necessàries de compensació a les administracions locals per la
possible reducció d’ingressos fiscals.”
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que no li ha quedat clar. Quan diu que transacciona, que és?
És a dir, que és el que estem votant finalment ?

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que votarem l’esmena a la totalitat del
govern, que està pactada amb el grup de Ciutadans, i si s’accepta decaurà l’altre.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa manifesta que continua sense entendre. No entenc com una
esmena a la totalitat del Govern arriba quasi en el temps màxim per presentar aquestes
coses. Ens trobem una altra vegada amb aquesta discussió. Les dues propostes son
compatibles i no haurien d’haver entrat per separat. Nosaltres votarem favorablement la del
PSC perquè introdueix un element de seguretat jurídica. Però el govern que té tots els mitjans
no haurien d’arribar les seves propostes en aquests extrems.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
comparteix el que ha dit a la seva intervenció el senyor Esteve Martínez. Nosaltres votem a
favor de la proposta del govern. No obstant, creiem que la proposta inicial presentada per
Ciutadans tenia molta més força.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que el govern te molts més mitjans que l’oposició per realitzar les tasques. El PP l’any 2012 ja
va presentar al ple, una proposta en la que es demanava creació d’ una bonificació o
subvenció del 95% de la quota a pagar per a tots aquells obligats a liquidar l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, como a conseqüència de la
transmissió a tercers d’ una propietat, s’hagi obtingut una quantitat inferior a la que es va
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pagar al adquirir la propietat. El que lamento és que prescriu als 4 anys, i per tant únicament
ens podrem retrotraure a 2013. Aquest impost és tan injust que tots sabíem que s’ estava
cobrant un valor que es suposava però que no era real. L’ajuntament ja va optar per no cobrar
quan es feien execucions hipotecàries. Em sembla bé diferir-ho en el temps per veure que
passa al TC, ja que ara només afecta a la diputació foral de Guipúscoa i perquè s’haurà de
negociar un mecanisme compensatori d’ingressos pels ens locals. S’ha de ser conseqüent
amb el que es diu i el que es fa. Votarem favorablement a la proposta que fa el govern.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que votaran a
favor d’aquesta proposta. Ens sembla molt raonable. Posem sobre la taula els hipotètics
casos en que els tribunals fallin i s’hagi de tornar aquestes quantitats, és que els ajuntaments
tindran menys ingressos, posant en evidencia el deficient sistema de finançament de les
entitats locals i esperem que això també es solucioni.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que l’ esmena transaccional inclou gran part de la nostra proposta, per
tant, evidentment assumeix i matisa de manera substancial la proposta que nosaltres havíem
presentat. Tenim un sistema de reglamentació i l’hem de respectar. Ara falta que el PP des del
govern central faci el mateix i acordin els mecanismes necessaris per la devolució dels imports
que corresponguin, així com de la compensació als ajuntaments pel que significa.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que l’ ajuntament va ser
pioner en la pressa de mesures. Sigui quina sigui la sentencia del TC sobre la Llei d’Hisendes
Locals, ens afectarà menys, tant pel que fa al casos de dació en pagament com a la sèrie de
subvencions i bonificacions que fem. L’esmena a la totalitat no és per manca d’enteniment
sinó que encara estem a dia d’avui estudiant quina és la repercussions de la sentència, i com
es un tema molt complex en la propera comissió informativa informarem del procés a seguir.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, exposa que existeix l’esmena a la totalitat i la parcial en el ROM.
En aquest cas es tracta d’una esmena a la totalitat, tal i com es defineix, per tant no es tracta
d’una transacció. Es podrien haver posat d’acord i no hagués calgut fer aquest debat de
manera tan llarga i poc rendible.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que dona la sensació que Ciutadans defèn millor els interessos del govern municipal que el
propi govern, i té més interès en criticar a l’oposició que al propi govern municipal.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que s’ha fet el que diu al ROM.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

11 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES
PERQUÈ MATARÓ PARTICIPI ACTIVAMENT EN LA COORDINACIÓ
DEL PROGRAMA ESCOLANOVA21.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, retira aquesta proposta
de resolució després de la conversa mantinguda amb el regidor d’Ensenyament.
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12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ SOL•LICITANT MILLORES, AL SERVEI
D’ÚS DE LES PLATGES DE MATARÓ, PER PERSONES AMB
DIVERSITAT

FUNCIONAL.

(ESPECIALMENT

DE

MOBILITAT

REDUÏDA).
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de
resolució següent:
“La nostra preocupació de que Mataró sigui una ciutat integradora que doni espai i oportunitat
a tothom ha estat palesa, durant els dos anys que ja portem a les institucions locals.
L’any passat van avançar en aquests sentit d’acord amb el govern en fer millores a la platja
per tal de que les persones amb mobilitat reduïda o persones grans, tinguessin les
passarel·les en correcte estat, per poder arribar a l’aigua amb facilitat. Els serveis es van
ampliar i les dutxes i WC es van millorar. Cosa que agraïm al Govern local especialment a la
regidora delegada d’espais públics.
Malgrat aquestes millores les persones amb mobilitat reduïda o persones grans, encara
pateixen dificultats de fàcil solució. Ens han fet arribar a traves de “ Tere” membre de
l’associació de veïns de Cirera i activista reconeguda en la lluita per conquerir els drets
fonamentals, per les persones amb mobilitat reduïda a Mataró les següents necessitats.
1. Les fustes de les passarel·les encara no arriben a l’aigua, cal estiguin el mes a prop
possible de l’aigua de mar i també de les dutxes.
2. Les cadires aquàtiques, La creu Roja en te dos, però la majoria de vegades succeeix que;
Creu Roja treu una, no permeten, ni faciliten el bany amb d’altres persones que poden
requerir la cadira.
3. Els voluntaris que proporciona Creu Roja, moltes vegades tenen molt bona voluntat, però
no coneixen les tècniques per poder ajudar a les persones amb diversitat funcional,
especialment a les persones amb mobilitat reduïda.
4. Als familiars que acompanyen a les persones amb mobilitat reduïda, quant no hi han
voluntaris, no se’ls permet ajudar i facilitar el bany amb la cadira aquàtica.
5. Horaris de serveis; l’any passat s’oferia un servei amb horari de 10h. A 19h. Amb el
requisit que per poder accedir-hi al bany, havies de demanar el servei amb un dia
d’antelació. Cosa que no succeeix per exemple a Blanes, tenim les persones la llibertat de
poder assistir-hi, segons desig dins d’un ordre entenem la dependència i necessitats,com
fa tothom.
6. El temps que pots passar en l’aigua es d’una hora i prou amb la cadira amfibi. Limitant
molt l’estància i gaudiment del bany.
Ates tot l’esposa’t sol·licitem al ple els següents acords:
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1. Allargar les fustes el màxim possible per tal de facilitar l’arribada a l’aigua de les persones
amb mobilitat reduïda.
2. Adquirir el fer-me compromís amb l’entitat que gestioni el servei de treure les dues cadires
amfíbies. Des de principi de temporada.
3. A traves del SOC o en coordinació amb instituts de la ciutat que dominen sectorialment,
el servei a les persones en quant mobilitat, fer i promocionar des de l’ajuntament un curset
o tallers, que formi als voluntaris en el tractament i mobilització adequades de persones
amb diversitat funcional. Especialment amb les persones amb mobilitat reduïda.
4. Garantir i recolzar el nombre de voluntaris i/o professionals per tal de facilitar el bany a
totes aquelles persones amb mobilitat reduïda que ho demanin, Afavorir que les persones
amb mobilitat reduïda tinguin l’oportunitat de banyar-se cada dia sense la necessitat de
tenir que trucar el dia d’abans per fer la reserva.
5. Permetre que les persones amb mobilitat reduïda puguin entrar a l’aigua mes d’una
vegada, donant l’oportunitat de gaudir del bany, beneficiós com gaudint la majoria.
6. Establir un acord per escrit a traves del cual, les persones amb mobilitat reduïda que
portin acompanyant se’ls hi permeti donar suport a aquestes, si no hi ha voluntaris, sota la
supervisió del responsable de l’entitat que coordina i organitza d’atenció.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Maria Teresa
Fernández, en representació de l’Associació Veïnal de Cirera, qui expressa la necessitat de
que les fustes arribin al més a prop possible de l’aigua, pel que faltaria un tros molt petit; a les
dutxes no arribem i no es pot arribar amb cadira, i que les cadires aquàtiques es poguessin fer
servir, ja que no les treuen. Voluntaris tenim, però no tenen coneixements teoricopràctics
sobre com agafar-nos. Tenim els medis necessaris, però falta la organització.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, s’afegeix a la proposta que ha presentat Volem Mataró.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que les platges han de ser d’accés lliure al públic, per tant no ho estem complint i
s’ha de posar remei. Les persones amb discapacitat funcional han de poder banyar-se
autònomament. Actualment això no es fa i s’ha de posar remei.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
donarà ple suport a aquesta proposta, és de justícia.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
s’afegeix al que ja s’ha dit. El que no ens agradaria que passes es que avui s’aprovi i desprès
ens diguin que com ja està aprovat el pla d’usos de la platja, ens trobem que no pugui ser. Si
adquirim el compromís tan de bo sigui de veritat.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta que votarà a favor. Espera que es puguin fer les adequacions
necessàries i no tingui que tornar el tema al ple per no haver-ho realitzat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, es suma a aquesta
proposta. De cara a l’any que ve, realitzar millores d’anàlisis en el pla d’usos de les platges
més detingudament.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que des del govern donarà suport a la proposta. Posem de manifest el nostre absolut
compromís amb les persones de mobilitat reduïda, per a que puguin gaudir dels seus drets i
oportunitats en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans. Ens comprometem en
allò que es pugui fer, i en el que no, deixarem explicacions. Pel que fa a les fustes per accedir
a l’aigua, trobarem el mètode per poder apropar-les més, ja que actualment no es posen més
a prop de l’aigua pel tema de temporals que se les enduen, però intentarem trobar un sistema
per evitar que els temporals se les emportin. Per altre banda, pel que fa a les cadires
amfíbies, Creu Roja ens explica que aquestes cadires també donen servei sota reserva a
esplais, i per tant es deixa només una per a la resta d’usuaris. Si el nombre de cadires resulta
insuficient, s’intentarà afegir una altre. L’entitat Creu Roja presenta un pla de formació per als
seus professionals i voluntaris, en tot cas tot és millorable, i el que podem fer és ampliar
aquesta oferta formativa. El motiu de la reserva per poder accedir a la platja, tal i com

65

comenta Creu Roja, es fa per evitar molèsties de baixar a la platja en dies que hi hagi bandera
groga. No obstant, tractarem de trobar una altre solució. Respecte establir acords per a que
els acompanyats puguin donar suport quan no hi ha voluntaris, la Creu Roja és qui posa el
material i te la responsabilitat sobre l’ us, per això no es pot delegar en altres persones. El
govern es compromet a demanar més recursos i mantenir converses amb Creu Roja per a
millorar aquest servei.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que espera que sigui
un compromís afegir una nova cadira amfíbia. Hem de comunicar amb l’ajuntament de Blanes,
on ens consta que la seva organització allà funciona millor, i copiar-la. Per últim, agrair a la
associació de veïns de Cirera el suport a la gent amb diversitat funcional.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
reitera que la Creu Roja estarà a plena disposició per atendre aquells usuaris que en el dia a
dia fan ús d’aquest servei.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

PRECS I PREGUNTES
El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que hi ha la petició d’avançar el punt núm.
23 de l’ordre del dia, ja que han demanat intervenir en el Ple l’Associació de Veïns de
Rocafonda.
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23 - PREC

QUE

PRESENTEN

ELS

GRUPS

MUNICIPALS

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES, VOLEMATARÓ,
LA

CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

I

D’INICIATIVA

PER

CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA REFERENT
A

LA

SITUACIÓ

D’EMERGÈNCIA

QUE

PATEIX

EL

CAP

DE

ROCAFONDA.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec el següent:
“Com ja sabeu, l’assemblea de veïns del Cap de Rocafonda–Palau amb el recolzament de les
associacions de veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardi, han iniciat una campanya per
denunciar la situació insostenible que pateixen al barri en relació a les mancances que
presenten els seus serveis sanitaris.
Les seves reivindicacions són:
- Augmentar el servei en 2 metgesses per tal de reduir la llista d’espera del metge de
família que en aquests moments és d’1 mes d’espera quan el recomanable són 3 dies.
- Augmentar el servei en 2 infermeres.
- Augmentar el servei en 1 administrativa.
- Recuperar el servei de neteja durant tota la jornada.
- Augmentar les hores de les mediadores interculturals.
- Reconèixer la zona de les Cinc Sènies com a zona inclosa dins del Cap de Rocafonda
i per tant, dotar-la dels recursos necessaris (com per exemple un cotxe per desplaçarse etc).
Els professionals de salut del mateix Cap (metgesses, infermeres, personal administratiu etc)
ja van denunciar a principis d’any aquestes deficiències, fent-li arribar a l’ alcalde les seves
preocupacions i demandes. I per cert, encara esperen resposta.
Totes aquestes demandes, també reben el suport de les veïnes i veïns que s’han vist
obligats a organitzar-se en assemblea de salut per tal de lluitar pels seus drets legítims de
salut. I a dia d’avui, ja porten més de 2500 signatures i continuen recollint-ne.
El govern de Mataró, com a responsable polític, malgrat no tenir competències en els
recursos humans del cap, si que té la responsabilitat política de defensar els seus ciutadans
davant d’aquest greuge que ja ve de fa molt temps.
Per tot això, els grups municipals d’Iniciativa, la CUP, Volem i ERC, preguem al govern
municipal que;
1- Reclami al departament de Salut de la Generalitat les demandes veïnals.
2- Que el govern doni suport als veïns i les veïnes en les seves reclamacions.”
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Laura de Dalmases,
en representació de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança – Ciutat Jardí, qui
expressa fa tres anys que van detectat deficiències en el CAP de Rocafonda. Des d’aleshores
hem estat mantenint reunions i treballant mensualment i varem aconseguir reduir el temps de
demora de cinc a una setmana, però els retards han augmentat molt en els últims mesos.
Juntament amb el personal del CAP hem detectat les següents mancances: Falten dos
metges; falta una infermera; falta una administrativa; és necessari tornar a l’horari de neteja
anterior, el qual cobria tot l’horari laboral, falta augmentar l’horari de les dues mediadores
socials ja que son molt necessàries al nostre barri per la gran immigració que tenim.
Demanem que es consideri el nostre CAP semi-rural i se’l doti amb un vehicle adequat per
atendre aquestes zones de difícil accés. El barri de Rocafonda Palau necessita un CAP que
compleixi unes mínimes condicions per atendre a una població mancada de molts recursos
que es tradueixen en problemes de salut. Demanem solucions de forma immediata i eficaç.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa,
exposa que a data d’avui, encara tindrem una retallada de 800 milions d’euros respecte de
2010, i encara que la partida d’atenció primària, es preveu que s’incrementarà en un 2%
respecte el 2015, des del 2010 hi ha prop de 800 metges i 1.000 infermeres menys a tot
Catalunya. Respecte a Mataró, he traslladat aquesta preocupació, i he visitat tots els centres
d’atenció primària, cosa que cap regidor de salut havia fet prèviament, tenint reunions amb els
responsables de cada CAP, així com amb l’associació de metges i infermeres de medicina
familiar i comunitària. La situació que em van presentar és desoladora, la solució de la qual
passa per una millora pressupostaria, la qual cosa dubto que succeeixi. Al 2015 vam
traslladar al ICS la situació i les particularitats en la composició socioeconòmica, on em van
assegurar que intentarien pal·liar la situació de Rocafonda, així com també ho vam traslladar
al CatSalut, tot i que encara no ens han dit com serà l’assignació del pressupost. S’hauria
d’incrementar el pressupost en 63 milions en 5 anys. Pel 2017 son 13 milions a repartir entre
18 àrees bàsiques, entre les quals es troben Rocafonda i Gatassa que és la més desfavorida,
encara no sabem si s’aprovarà aquest pressupost. De totes maneres, nosaltres seguirem
insistint per tal que s’aconsegueixi aquesta assignació pressupostaria, tot i que sigui a costa
del dèficit del ICS. Sabem que els temps d’espera actuals són intolerables.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que hem de fugir del
politiqueig que ens desprestigia a molts i que cansa a la ciutadania.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que la situació de retallades és generalitzada i forma part del nostre dia a dia. En aquest prec
volíem que des de l’ajuntament, s’acompanyés als ciutadans en aquesta lluita veïnal que és
una lluita de tots. Demanàvem el suport del govern, però no ens ha agradat la resposta.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que en relació a les paraules de el Sr.
Teixidó, és cert que públicament ha donat suport a les institucions i als interessos de la ciutat.
De totes maneres, agraeixo l’ oportunitat de haver-ho pogut discutir.

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

13 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA
MUNICIPAL

D’UNITAT

ACLAREIXI

POPULAR
LA

SEVA

PERQUÈ
POSTURA

EL

GOVERN

ENVERS

EL

REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent:
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“El passat 22 de gener, en una entrevista publicada per l’agència Europa Press, l’alcalde de
Mataró va dir que no col·laborarà amb la celebració d’un referèndum independentista cedint
espais municipals perquè “cal complir la llei”.
Davant la contundència de les afirmacions fetes per l’alcalde de Mataró, des del Grup
Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), preguntem el següent:
1. Les declaracions de l’alcalde de Mataró contràries a la col·laboració institucional en la
celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya són compartides pel
govern municipal?
2. Si el govern municipal no comparteix els postulats de mofòbics expressats per l’alcalde
de Mataró, els regidors i les regidores del Grup Municipal de CiU pensen continuar
donant suport a l’alcalde David Bote en el moment en què es convoqui el
Referèndum?”

14 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA
COL•LABORACIÓ DE MATARÓ EN EL REFERÈNDUM DE 2017.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò d’unes declaracions de l’alcalde de Mataró
David Bote a Europa Press, en les que ha assegurat que no col·laborarà amb cap referèndum
cedint espais municipals per a la celebració del mateix.
Tal com recorda un mitjà local, aquesta postura contrària al referèndum no ha estat la que ha
mantingut sempre el PSC de Mataró. En l'anterior mandat, llavors encara sota el lideratge de
l'exalcalde Joan Antoni Barón, el grup municipal socialista es va abstenir en una proposta de
resolució en suport a la convocatòria de la consulta del 9-N, una abstenció que va resultar
clau perquè s'acabés aprovant. Així mateix, prèviament, durant el mandat 2007-11,
l’Ajuntament ja va cedir espais municipals per a la celebració de la consulta popular que es va
portar a terme el Juny de 2010 a Mataró.
En conseqüència, el GM d’ERC - Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta:
1.- El govern fa seu aquest posicionament de l’alcalde?”
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, recorda
que el pacte pel progrés de Mataró signat especifica que en els temes nacionals, cada grup
mantindrà les seves posicions, amb llibertat dels grups en qüestions supramunicipals. La
posició del nostre partit, en quant al procés és clara. Som l’ única formació política amb
persones imputades per haver posat les urnes al 9N, per defensar la democràcia i el dret dels
ciutadans a decidir el seu futur. Estem convençuts que el referèndum es farà des de la
legalitat i quan sigui el moment el govern sencer mantindrà el compromís. Manifestar el
convenciment que les formacions sobiranistes anirem a una pel bé del país.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, lamenta
la resposta del Sr. Fernández. Una de les preguntes anava destinada a CIU, que era què faria
en el cas que la postura no fos compartida en relació al referèndum al nivell municipal, però la
primera pregunta queda a l’aire, no està contestada, que era: Quina és la postura del grup
municipal en relació a les qüestions del Sr. David Bote? No ens ha contestat, només ens ha
dit que tenen llibertat. Si no hi ha postura, què passarà el dia en que es convoqui un
referèndum? Què faran? Tenim un alcalde, com a representant del PSC que vol sabotejar el
referèndum. Si això va per aquí hauríen de trencar peres.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que no vol insistir
amb el que comenta el Sr. Cuéllar, de què passarà quan es convoqui aquest referèndum. Al
mes de gener fa 40 anys que va morir el Sr. Josep Pallach. A l’article, que us faig esment, diu
que què hagués passat en una situació com la actual, en que qualsevol pacte del PSC ha de
ser validat pel PSOE, on el 80% de la gent està disposada a votar, per tant, hi ha molts
votants del PSC que formen part d’aquest 80%.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, diu que
no és que vulgui contestar però pensa que no ho ha de fer ell. Ha contestat clarament al Sr.
Cuelllar. El referèndum es convocarà des de la legalitat. Ho va dir un membre del Partit
Socialista, respectarem la legalitat. Quan sigui el moment aquest govern farà tot el necessari.
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15 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES FUTURIBLES NOVES ZONES
COMERCIALS A LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:

“El passat Ple de Gener i a preguntes dels Grups Municipals d’ICV-EUiA i d’ERC, la Regidora
d’Urbanisme va dir que el Govern Municipal es remetia al Pacte del Comerç Local per tot el
que feia referència a l’ampliació de la gran superfície comercial del Nord de la Ciutat.
La qual cosa compartim per la necessitat de protegir i compaginar el comerç tradicional,
potenciar-ho i facilitar que realitzi la seva tasca dinamitzadora i cohesionadora de l’entramat
social de la ciutat amb l’existència d’una oferta àmplia i variada d’oferta comercial a la ciutat.
Però malgrat això voldríem conèixer el posicionament del Govern sobre si això que va afirmar
la Sra. Núria Calpe també val pels gairebé 41.500 mts2 de sól terciari previstos a la Zona de
Carretera Argentona- el Sorrall, aprovats per l’anterior Govern al mandat passat.
I és per aquest motiu que presentem la següent pregunta:
-Com pensar compaginar la Gran Zona Comercial que entenem es començarà a desenvolupar
amb els nous accessos de la C-60 cap al barri de Cerdanyola per la zona del Sorrall amb la
xarxa comercial ja existent a la ciutat?”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, exposa que la zona comercial de Cerdanyola quan es generi haurà de seguir la
filosofia del pacte del comerç que es va subscriure amb el teixit comercial de Mataró. Es a dir,
centre comercial a cel obert, dins la trama urbana i vinculat al teixit social i comercial del barri.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda que no va poder fer la pregunta, però, la Sra. Calpe va dir que la ampliació del Mataró
Parc era un atac al model comercial català. Resulta que vostès, amb la col·laboració del ple
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estaven projectant una zona el 50% més gran quan es desenvolupi. Ens resulta curiós. Fem
un atac al model comercial català primer, i posteriorment no. Ha d’haver-hi coherència.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, diu que al ple de març de 2014 es va aprovar inicialment, on vostè era regidor, vam
votar a favor d’una previsió en el Sorrall que es destinaria a la continuació del barri de
Cerdanyola, barri residencial d’alta densitat, d’alta ocupació de les plantes baixes que
impossibilita la recuperació comercial. D’aquesta manera, feia falta un teixit comercial que és
impossible col·locar al teixit urbà propi del barri. Hem aconseguit ampliar la trama urbana
consolidada incloent la zona del Sorrall, que és la continuació del barri de Cerdanyola. I que
l’eix comercial de Puig i Cadafalch es perllongava i entrava a la zona del Sorrall. En el sostre
terciari del Sorrall, els 41.500 metres no son tots comercials, està repartit de la següent forma:
50% comercial, 40% us terciaris (restauració, oficines, recreatius), 10% hoteler. Volem un
centre comercial, a cel obert, dins la trama urbana i vinculat al teixit social i comercial del barri
i no pas un gran centre comercial com el que hi ha al nord de la ciutat.

16 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER MILLORAR L’OPERATIVA
DE GESTIÓ DEL MERCAT DE L’ESCORXADOR.
La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec següent:

“El Mercat de l’Escorxador és un dels més populars i concorreguts de la ciutat de Mataró.
Des de fa molt de temps però, els paradistes formulen queixes sobre les dificultats que se’ls
presenten cada dissabte al matí a l’hora de muntar les seves parades: l’espai que els
correspondria està ocupat per vehicles que els impedeixen de poder treballar.
De fet, encara que arribin a l’hora adequada, (4 del matí) no poden començar a desplegar res
fins que no s’han acabat de retirar la majoria dels cotxes (sempre en queda algun), cosa que
habitualment es sol produir entre 7 i 8 del matí.
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Donat que els paradistes tenen un problema recurrent cada dissabte de mercat, el Grup
Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres formula el següent prec:
1. El Govern Municipal facilitarà als paradistes del Mercat de l’Escorxador l’espai que tenen
reservat per poder realitzar la seva feina setmanal al servei dels veïns que hi van a comprar,
en les condicions pactades amb l’Ajuntament de Mataró.”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que previ al prec va arribar un escrit que vam contestar. Pensem que aquesta petició es
referia a poder reforçar les senyalitzacions que existien, que no resultaven eficaces, ja que es
trobaven vehicles que impedien muntar les parades. Des del moment de la queixa hem fet un
reforç en la senyalització: Hi havia senyals de no aparcar dins de l’horari de 4:00h a 18:00h
els dissabtes per mercat general. Aquestes senyals estaven en el sentit de la marxa i l’hem
reforçat. Ara criden més l’atenció aquestes senyals, son rètols de 90x60, i s’han posat amb un
missatge de actuació preferent.

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, respon que fa un parell de
mesos que arrosseguen aquest tema i és cert que hi ha hagut millores, però encara es manté
una mica el problema. Preguem que si hi ha alguna cosa més a fer, per part de l’ajuntament,
actuïn al respecte.

17 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE ELS HORARIS EN
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT.
La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la pregunta següent:
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“Resulta evident que per la quantitat d’habitants que tenim a la nostra ciutat, el nombre de
biblioteques i d’horaris en que es presten els serveis són insuficients. Sovint els horaris no
estan ben compaginats entre les dues biblioteques.
Pel que fa a l’horari d’estiu, no es disposa de cap biblioteca pública ni dilluns ni divendres al
matí i sí ambdues a la tarda. D’altra banda, si observem l’horari d’hivern, només hi ha una
biblioteca oberta al matí tant dilluns com dimarts a tot Mataró. Els caps de setmana els serveis
són molt reduïts i els estudiants no tenen pràcticament cap espai per poder estudiar, sobretot
el sector universitari que freqüentment passa el dia fora o bé treballa i compagina els estudis
amb la feina. Dissabtes a la tarda només hi ha una biblioteca oberta i els diumenges cap de
les dues.
Degut als canvis que està patint el sistema educatiu i la importància dels treballs en equip, la
demanda de sales de treball en grup té tendència a augmentar. A Mataró actualment, hi ha
molts pocs espais perquè els estudiants puguin realitzar aquests treballs i alhora compartir
coneixements. Creiem que seria interessant augmentar aquests tipus d’aules, habilitant
equipaments i donant-los a conèixer.
Tot i la mancança d’equipaments, reconeixem com a positiu l’habilitació de 7 sales d’estudi en
equipaments municipals arreu del territori durant l’època d’exàmens, també l’aula habilitada al
centre cívic Pla d’en Boet durant tot l’any. Però, pensem que seria interessant mantenir alguna
d’aquestes sales durant tot l’any en algun dels barris que es troben més allunyats de les
biblioteques públiques, com poden ser la Llàntia o el barri de Cirera.
Pels motius exposats, les preguntes a l’equip de Govern són:
1.- S’ha contemplat la possibilitat d’ampliar els horaris el cap de setmana?
2.- Quina valoració es fa per part de l’Ajuntament de l’assistència a les aules d’estudi
habilitades? Quanta gent ha fet ús d’aquests serveis?
3.- Quin format és l’escollit per l’Ajuntament per fer arribar als joves els espais que tenen
disponibles com a aules d’estudi? És suficient?
4.- S’ha estudiat la possibilitat d’augmentar les sales d’estudi fora de temporada d’exàmens?
5.- Es té en compte per futures decisions la creació d’aules de treball en grup?”

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Cultura i Participació, Ciutadania, exposa
que encara no es contempla la ampliació de l’horari. No disposem de més recursos. Les
dades demostren que ara mateix no hi ha necessitat de més espais, tot i reconèixer que
poden existir estudiants que vulguin utilitzar-los fora del horari que s’ofereix actualment. La
campanya d’estudis que es fa en època d’exàmens ,exceptuant el centre cívic del Pla de
Boet, que obre tot l’any, al 2016 va ser del 7 de gener al 29 de gener del 2016 i del 23 de
maig del 2016 al 24 de juny del 2016. També hi ha disponibilitat a tots el centres cívics de 9 a
21:30h de dilluns a divendres. Els usos son: Centre de Rocafonda no va anar ningú, el mateix
va passar a Cerdanyola. Al centre cívic de Molins va haver 10 usos, cada us equival a 1 hora,
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per tant podia ser una mateixa persona que passes varies hores. Centre cívic Cabot i Barba al
maig van haver 5 persones i al juny 29 usos i al juliol 5 usos i també es realitzen treballs en
grup. Centre cívic espai Gatassa 19 usos, Centre cívic del Pla de Boet 209 usos. Les
Biblioteques fan els horaris que marquen els estàndards, 55 hores a la Pompeu, i en el cas de
proximitat fan més del que marca l’estàndard. Actualment 46.500 ciutadans disposen de
carnet de les biblioteques i reben diàriament reben més de 1.500 visites i es realitzen més de
1.000 préstecs de documents. Mensualment més de 100.000 usuaris fan us de l’accés a
Internet. Pel que fa la Biblioteca del TecnoCampus, aquesta està oberta de dilluns a divendres
de 9:00 a 21:00 hores i disposa de 350 llocs, 30 punts de connexió amb accés a la xarxa i
està connectada al fons documental de reserca científica del sistema públic de biblioteques
universitàries amb accés a la majoria de dades i fons de recerca de tot al mon. En època
d’exàmens obren al mateix horari els dissabtes i diumenges, amb un total de 30.000 usuaris a
l’any. Creiem que els joves de la ciutat saben bé els espais dels quals disposa així com els
horaris. Ara mateix no està previst ampliar les zones d’estudi ja que d’utilització dels espais
disponibles és molt poca. No està previst la creació d’aules de treball per a grups en
Biblioteques i centres cívic. Es podria estudiar en escoles de la ciutat.

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que per una banda, a la primera pregunta m’ha dit que no es poden ampliar
els horaris de cap de setmana; d’acord les biblioteques compleixen els horaris estàndards,
però es podrien compaginar millor els horaris, per que no estiguin les dues fent el mateix
horari. Em sembla estrany que no es facin servir tots els espais disponibles, potser que no els
hi arriba tota la informació de les aules habilitades. En quant a les aules de treball en grup, a
la Biblioteca de Pompeu Fabra he vist que hi ha espais de treball en grup, però no son aules
reservades, son compartides.
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18 - PREGUNTA
D’INICIATIVA

PER

QUE

PRESENTA

CATALUNYA

EL

GRUP

VERDS-ESQUERRA

MUNICIPAL
UNIDA

I

ALTERNATIVA PER CONÈIXER EL GRAU DE SEGUIMENT DELS
ACORDS PRESOS PEL PLE MUNICIPAL SOBRE PLANIFICACIÓ
ESCOLAR.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“A les portes d’un nou procés d’escolarització pel curs 2017-2018, el grup municipal d’ICVEUiA voldria conèixer el calendari i les accions previstes pel govern municipal per garantir la
ràpida negociació amb la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel que
fa als punts més urgents del document de Planificació Escolar per Mataró 2017-2022 aprovat
en el Ple del passat mes de Febrer.
Concretament el grup Municipal d’ICV-EUiA voldria que el govern li respongués les següents
preguntes:
1- Quines accions té previstes el Govern Municipal de cara a exigir al Govern de la Generalitat
que l’escola Angeleta Ferrer surti amb una oferta de dues línies?
2- Quines accions té previstes el Govern Municipal per “demanar a la Generalitat de
Catalunya que procedeixi a aprovar amb la màxima celeritat possible la reducció progressiva
de ràtios a l’educació infantil i primària fins a assolir els 20 alumnes per aula” ?.
3- Quines accions té previstes el Govern Municipal per demanar al Govern de la Generalitat
que “en qualsevol cas els centres públics i els centres concertats han de rebre el mateix
tractament als efectes de la planificació escolar”?.
4- Quines accions té previstes el Govern Municipal per a poder informar el més aviat possible
a les famílies amb nois I noies a 6è de primària, de les opcions d’escolarització a 1r d’ESO el
proper curs escolar?”

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, exposa que s’han fet unes
preguntes que no comparteix. No comparteixo la urgència. Un tema important és el primer
sobre l’Angeleta Ferrer, que en breu tindrem la jornada de portes obertes. No es pot pretendre
que en 27 dies que fa que es va aprovar el document al Ple solucionem tots els temes. Les
actuacions dutes a terme les hem explicat clarament. El dia 2 de febrer vam aprovar el
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document de criteris de planificació, el 23 de febrer es va acordar al Consell Escolar uns
quants criteris, i el 27 de febrer vam fer arribar una carta al Sr. Baulenes on dèiem que l’acord
al qual es va comprometre ens el fes arribar. Va ser en aquest mandat i a treves del diàleg i
l’empenta dels pares es vam obrir una segona línia de primer de primària d’en Joan
Corominas. De cara al període 18-19 es preveu que tinguem el model institut-escola a l’escola
pública. Arribaran més acords. Ens hem trobat amb problemes, que entenem que s’havien
d’haver resolt anys enrere (2003-2011), quan es van crear 5 centres educatius d’infantil i
primària amb 1 grups i no es va pensar en la necessitat futura de construir un institut.
Seguirem insistint i negociant per solucionar aquests problemes. Respecte al punt 4, dir que
son els centres escolars els que fan la difusió més directa de la seva oferta. Per últim, dir que
no tenim una resposta per part del departament.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que en el document de planificació escolar van expressar
clarament, el perquè van votar en contra. A la primera pregunta vostè no ha contestat. Al
carrer Lepant, s’està construint una escola pública necessària, i hi ha un cartell que diu que es
farà de dues línies. ¿Quines accions té previstes per exigir al Govern de la Generalitat les
dues línies? Els acords del Consell Municipal, estan recollits alguns acords que vostè veia
impossible, com per exemple exigir els 20 alumnes per aula. Demanen al Govern claredat i
transparència. Les accions contundents han resolt un conflicte que teníem a una escola de
primària de Premia de Mar, en una decisió unilateral dels serveis territorial l’escola es tancava,
i gràcies a la reivindicació dels pares, i polítics de la CUP i Catalunya Sí Que És Pot, s’ha tirat
enrere. I no sols no es tancarà si no que ens asseguren aquest curs i segurament el que ve
amb les línies que volíem. No veig que estigui fent una bona feina.

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, diu que es va anunciar el
tancament de 3 grups i només es va tancar un. També vam aconseguir l’ obertura del primer
grup del Coromines. Hem de negociar en el entorn que ens correspon.
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19 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

VOLEMATARÓ PER TAL D’ACTUALITZAR EL MODEL D’URBANISME
CAP A UN DE MÉS SOSTENIBLE I AMABLE PER LA CIUTAT DE
MATARÓ.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec
següent:

“Mataró es una ciutat mediterrània amb una població de 125 mil habitants, en una zona
privilegiada estratègicament entre mar i muntanya, limitacions naturals. Amb pocs espais per
construir i edificar, això ens fa ser molt curosos a l’hora de la planificació urbanística,
especialment en l’actual context de crisis econòmica. És on neix la nostra preocupació pel
model urbanístic.
L’actual situació de mercantil mobiliari ens dóna l’oportunitat de repensar els models mes
idonis per a la ciutat, analitzar les possibles errades i replantejar-nos altres alteratives
urbanístiques.
Per poder fer un bon projecte cal partir d’una diagnosis prèvia de la realitat, tant d’ habitatges
com d’equipaments i espais públics. Sobre tot cal conèixer les grans necessitats que tenim els
i les mataronines de forma col·lectiva (reserva de l’ ampliació de l’ hospital, previsió de CAPS,
instituts, col·legis etc.).
Tenir en compte la història recent de Mataró, fer una avaluació tècnica de l’ urbanisme a la
ciutat i prioritzar urgències i millores és l’assignatura pendent d’aquest consistori:
el model de ciutat, parlar d’ un relat estratègic, i sociopolític.
Atès tot l’exposa’t proposem al consistori els següents acords:
1.

2.

3.

Que s’ analitzi la situació del parc immobiliari de Mataró, amb especial atenció a
l’habitatge públic i privat de grans tenidors, i prevegi les seves necessitats immediates i
futures d’acord amb un model urbanístic de creixement sostenible i de reactivació de
tots els sectors productius( polígons, i tercer sector), es adir;
Es faci un informe de diagnosis amb totes les dades, es publiqui de forma periòdica a
la web l’estat del parc d’habitatge públic.
Atès que el consell d’urbanisme es un espai de participació es derivin temes de ciutat
relacionats amb l’ urbanisme siguin convidades, representants del col·legi
d’aparelladors i arquitectes. Associacions veïnals, altres professionals interessades,
prèvia petició.
Sol·licitem es prenguin les mesures necessàries per a que el pla General de Mataró
s’adapti a les actuals necessitats i prioritats de la ciutadania de Mataró, per una ciutat
més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, en la recerca d’un millor equilibri
per tots els actors de la ciutat; actualitzant-lo jurídicament si es precís.
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4.
5.

Sol·licitem una auditoria interna que reculli totes les despeses, inversions i guanys,
estat patrimonial, manteniment, personal exhaustiva i amplia. Per tal de poder obrir el
debat corresponent i necessari. Per parlar de funcions futures i l’encaix.
Atesos els treballs anunciats sobre la reformulació de PUMSA i amb la diagnosis
globals produeixi el debat real sobre futures funcions, acompanyat d’un pla de viabilitat
davant les possibilitats o alternatives que surtin del debat.
Emmarcar el debat i les accions en un calendari acordat entre totes les parts, donar
compte al ple dels acords, al consell de PUMSA i a la ciutadania de Mataró.”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, diu que accepta el plec, però abans vull remarcar que no és veritat que no es
prioritzi i no es faci una avaluació tècnica: Estem elaborant un pla d’habitatge que incorpora
una diagnosi dels habitatges de la ciutat i les seves necessitats. També estem treballant en el
pla d’equipaments. El segon punt que demanen, en el consell d’urbanisme ja hi ha un
representant del col·legi d’arquitectes i del col·legi d’aparelladors. Ja estem modificant el pla
general d’acord a les actuals necessitats de la ciutat, i ho continuarem fent. En quant a
l’auditoria interna, vostè senyora Morón com a consellera del Consell d’Administració
d’Empresa, té tota la informació de l’empresa PUMSA de primera mà pel que fa a
pressupostos, documents comptables, justament el que em demana.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que una
auditoria interna vol dir avaluar tot, i no només la part econòmica. Per exemple, revisar
l’estructura del personal, els lloguers contractats, noves inversions, etc. Mai s’arriba a
profunditzar amb PUMSA, tot i el pes que representa.

20 - PREGUNTA
D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MES

SOBRE

L’INCIDENT, RESOLT EN MULTA A UNA CIUTADANA, AL CARRER
SANT RAMON.

80

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Una vegada més Mataró ha estat portada d’alguns mitjans de comunicació, que en un cas
han arribat a distingir a l’alcalde amb un semàfor vermell per aquest episodi.
La Policia Local de Mataró va multar dimecres una dona que, segons recull la denúncia
"caminava amb un cotxet per la calçada sense fer cas de les indicacions dels agents".
L' Ajuntament de Mataró va explicar que els policies van ordenar dues vegades a la dona que
pugés a la vorera i que ella, tot i assentir, no ho va fer. La sanció per desobeir els agents és
de 200 euros...
Certament la vorera del Carrer Sant Ramon és molt estreta i fa difícil circular-hi amb cotxets
de determinades dimensions i com és el cas, amb un altre nen petit, sobretot en horaris
d’entrada i sortida a l’escola propera.
Si no estem equivocats, l'ordenança especifica que les persones amb mobilitat reduïda, d'edat
avançada o acompanyades d'infants, ja sigui amb cotxet o sense, tenen "especial preferència"
en les zones de vianants i també a la calçada quan sigui "imprescindible", degut a situacions,
com la que sembla que es dona en aquest cas, per les dimensions de la vorera d’aquest
carrer, que es troba a continuació d’una àrea de prioritat invertida a un sol nivell.
En conseqüència, el GM d’ERC - Moviment d’Esquerres formula la següent pregunta:
1.- Quina és l’amplada de la vorera en el tram on es va produir l’incident?
2.- Per quin motiu es va multar aquesta persona?
3.- Creu el govern que aquesta és la única manera de mantenir l’autoritat i incrementar el
prestigi i la proximitat dels agents?
4.- Si es tornés a donar el mateix cas, tornarien a actuar de la mateixa manera?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
manifesta que respecte a l’amplada de la vorera del carrer Sant Ramón, té 75 centímetres al
cantó mar i 85 centímetres al cantó de muntanya. I per tant és inferior als 90 centímetres
d’amplada mínima que estableix el codi d’accessibilitat de Catalunya, ja que es va urbanitzar
en els anys seixanta. No obstant, des del govern tenim el compromís de millora de l’estat de
vies publiques de la ciutat, i per això hem consignat aquest any partides per a la millora de
l’asfalt i les voreres. Aquesta persona va ser multada desprès de ser informada dos cops pels
agents de que havia de circular per la vorera i continuava fent-ho per la calçada, comentant la
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ciutadana que la “deixessin en pau”. En aquell moment un vehicle va haver de frenar
bruscament al trobar-se aquesta ciutadana a la calçada. La raó d’aquesta sanció per tant,
està motivada per la desobediència de la ciutadana a un requeriment de l’autoritat pública.
Aquests agents van exercir la seva autoritat amb l’objectiu de preservar la seguretat de les
persones i els vehicles de la via pública. Els atropellaments són una de les primeres causes
d’accidentalitat a Mataró i que durant l’any passat es van incrementar fins el 67%, que son
102 accidents, un d’ells mortal provocat per un vianant que creuava indegudament. Vull
remarcar les diverses campanyes de trànsit en matèria de prevenció. Volem una policia que
sigui propera a la ciutadania, però també que sigui respectada en el marc de la seva autoritat.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS diu que el tema de
l’accessibilitat no és un tema menor. Una vorera hauria de fer 1,40 m. i en casos especials 90
cm., en cap cas, menys d’això.

21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR

DE

CATALUNYA

SOBRE

LES

ACTUACIONS

DE

L’AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA AMB RESPECTE A
ALGUNES CONTRACTACIONS EFECTUADES PER L’AJUNTAMENT
DE

MATARÓ

A

LES

QUALS

HI

VA

HAVER

PRÀCTIQUES

FRAUDULENTES PER PART D’ALGUNES EMPRESES PER ELIMINAR
COMPETÈNCIA.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Hem estat coneixedors de la Resolució de l’expedient 68/2015 de l’Autoritat Catalana de la
Competència resol a Barcelona el proppassat 21 de desembre de 2016, pel qual es condemna
a 4 empreses per haver realitzat pràctiques per tal d’excloure a competidors en diferents
processos de licitació entre d’altres Ajuntaments pel de Mataró.
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Les pràctiques consistirien en acordar els sobres 2, clàusules tècniques, i 3 , clàusules
econòmiques, amb la finalitat d’alterar els resultats de les licitacions, cosa que vulnera la
legislació sobre la competència com és perfectament lògic i com recull l’ esmentada resolució.
A la mateixa es fa referència a una situació perllongada en el temps, el primer dels casos a
que fa referència es del 2004, i s’ha produït en almenys 3 ocasions, i estan involucrades
vàries empreses i afecta a alguns Ajuntaments Catalans.
Pel que fa a l’Ajuntament de Mataró, s’ha requerit informació per part de l’ACCO, en diverses
ocasions des del juny de 2015 i mai s’ha informat als Grups de l’oposició d’aquesta situació
fins fa poc i d’una manera molt difusa i sense deixar veure la gravetat d’una resolució que ha
suposat l’ imposició de multes de centenars de milers d’euros a les empreses implicades.
A la vegada, i mentre estava en marxa aquesta investigació de l’ACCO, s’han licitat alguns
contractes amb la participació d’alguna d’aquestes empreses, resultant a més a més
adjudicatària i com serioses dubtes per part d’altres empreses participants sobre alguns dels
aspectes de la licitació, tant és així que almenys en un cas hi ha hagut queixes formals i
recursos per part d’altres empreses competidores a aquestes licitacions.
I també a la vegada, el Ple aprovava clàusules socials i de bones pràctiques a la licitació de
serveis de la nostra Institució.
És per aquest motiu que presentem les següents Preguntes:
1.-Per què no ha informat mai el Govern Municipal d’aquesta situació als Grups de l’Oposició?
2.-S’ha plantejat rescindir els contractes objecte d’investigació i ara condemna per part de
l’ACCO?
3.-Es pensa revisar les últimes contractacions efectuades a una d’aquestes empreses, que
nosaltres sapiguem, i sobre la qual va haver-hi recursos presentats per part d’altres empreses
concursants?
4.-Amb la presentació dels recursos d’aquestes empreses i les sospites més que
fonamentades pels requeriments de l’ACCO d’aquestes pràctiques no es va pensar que podia
estar succeint quelcom similar als fets denunciats i objecte d’aquesta pregunta?
5.-Pensa prendre algun tipus de mesura addicional el Govern Municipal per tal de garantir que
aquests fets no es tornin a repetir a futur i es garanteixin els criteris de lliure competència
efectivament a les licitacions que es pugin efectuar a futur?”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que dona tota la
informació possible. Aquesta informació es va demanar al juny del 2015 i encara no havia
pres possessió del càrrec. Però en el moment que l’agencia catalana de la competència ens
notifica el dia 7 de febrer la resolució administrativa, el mateix dia li demano als serveis
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jurídics i a contractació i compres un informe sobre els efectes d’aquesta resolució. El dia 9 de
febrer ho comento a la mesa de contractació, on són presents tots els grups. El 23 de febrer,
passo a tots els grups municipals l’informe que han fet els serveis jurídics de contractació i
compres. Es a dir, s’ha donat tota la informació en tot moment. Amb aquesta resolució, no
està a les nostres mans la resolució de cap contracte amb les nostres empreses, inclòs el
contracte motiu de la queixa. Vam aprovar unes clàusules socials amb les que a partir del
mes passat, les empreses que vulguin contractar amb l’ajuntament hauran de presentar una
declaració jurada conforme s’adhereixen al codi ètic.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que el 15 de juny i en varies ocasions més ha hagut reclamacions a l’ajuntament per
part de l’Agencia Catalana de la Competència. El que és més greu és el fet que una
d’aquestes empreses sota les que hi havia sospites, s’ha endut dos contractes en els últims 5
mesos, i concretament en un d’aquests contractes, una altre empresa que també licitava, va
presentar recurs. L’únic que demanem és que anem més en compte amb el que aprovem.

22 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA XARXA DE TRÀFIC
D’ARMES DE GUERRA QUE OPERAVA DES DE MATARÓ.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, demana
que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.
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24 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE L’ORIGEN DELS FONS DE
LA COMPRA D’UNA MESQUITA A MATARÓ A PUMSA.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
la pregunta següent:

“Sobre la venta de la mezquita ubicada en la calle Carrasco i Formiguera de Mataró, por parte
de la empresa municipal de urbanismo, PUMSA.
Queremos preguntar o pedir si se ha tenido en cuenta el origen de los fondos que han llevado
a la compra de dicha mezquita. Ya que podrían ser fondos como ya está ocurriendo en otros
países europeos que provienen de dictaduras como Arabia Saudí, o Qatar, o de asociaciones
integristas a nivel mundial. O simplemente se ha hecho la transacción sin ninguna consulta al
respecto o verificar como ya están haciendo países como Francia, Bélgica o Suecia por poner
un ejemplo, que están prohibiendo este tipo de operaciones sino son claros los fondos
aportados para las dichas compras.
Per tot això, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) presenta les següents
preguntes:
.- Se ha verificado el origen de los fondos para dicha compra? O simplemente se ha hecho la
transacción sin ninguna consulta? “

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, respon que no és costum de PUMSA demanar als llogaters o comprador l’origen
dels diners amb el que paguen la renda.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, sol·licita
que quan hi hagi compres d’aquestes característiques, es facin les verificacions pertinents.
Qui fa la compra del local és una associació islàmica de la ciutat, i tenint en compte els
antecedents mundials, i a la nostra pròpia ciutat, hauríem de comprovar l’origen dels fons.
Ningú es pregunta l’origen dels diners de la majoria de mesquites del país?. Ningú recorda la
detenció de l’iman de Mataró l’any 2004 per la seva vinculació islamista? Creiem que el
govern municipal hauria de tenir l’obligació moral d’acceptar la nostra pregunta-prec.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, exposa que PUMSA no fa cap operació de venta o lloguer que no sigui oficial, per
tant, els diners que puguin haver utilitzat compradors de patrimoni de PUMSA, són operacions
legalitzades i les entitats bancàries d’on venen aquests fons, ja s’encarreguen de veure d’on
provenen. Aquesta operació deriva d’un contracte de lloguer amb opció a compra amb
aquesta entitat, en el qual es va pactar una sèrie de pagaments que es varen anar fent a
compte del preu final, per tant en el moment d’exercir l’opció a compra no es va fer cap
entrega de diners.

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA EN
RELACIÓ A LA SANCIÓ QUE ACCO HA IMPOSAT A L’EMPRESA
D’ELECTRICITAT

BOQUET,

SL

CONCESSIONÀRIA

DE

L’ENLLUMENAT PÚBLIC A MATARÓ.
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la pregunta següent:

“L'empresa Boquet ha estat sancionada amb 56.000 i 167.000 euros pel Tribunal Català de
Defensa de la Competència amb altres 3 empreses més per haver infringit la llei en les
licitacions públiques per a la prestació de serveis d'enllumenat públic en quatre municipis de
Catalunya, amb la intencionalitat d'alterar el resultat de les adjudicacions. El que feien, sembla
ser era acordar prèviament entre aquestes , les clàusules tècniques i econòmiques, amb la
qual cosa donaven avantatge a la que finalment decidien ells mateixos que fos la guanyadora,
en un clar repartiment d'espais o zones al millor estil dels oligopolis catalans o espanyols, per
no dir màfies..
Tot i la contrabalança que aquesta política empresarial suposa pels criteris de transparència
acabats de aprovar per aquest consistori segons la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), hem vist com des del govern s'excusa i es protegeix aquesta delectable i gens
ètica conducta empresarial, amb la publicació d'un informe,sembla que interessat,del Servei
de Compres i Contractacions de l' Ajuntament de Mataró. Qualsevol diria que Ajuntament i
Boquet són la mateixa empresa. El que sí que sembla clar és que comparteixen els mateixos
interessos a tal punt de patejar-se qualsevol regla de transparència que des que d'aquest
consistori s'hagi pogut aprovar.
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En base doncs a la gravetat de l'informació rebuda mitjançant la comunicació de l'Autoritat
Catalana de la Competència envers l'empresa Electricitat BOQUET S.L., que els preguntem:
PRIMER.- Quants concursos ha guanyat l'empresa Boquet en aquest Ajuntament des del
primer que si li va adjudicar?
SEGON.- Actualment quin concurs està en vigor, en quines condicions es va licitar i quins
serveis està prestant?
TERCER.- El govern tenia coneixement que l'empresa Boquet havia estat denunciada i que
L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) havia incoat expedient sancionador, per
presumptes acords entre els licitadors en els concursos públics d'enllumenament a Mataró?
QUART.- En el cas que es dictamini sentència ferma, quines actuacions té previstes el
govern?
Per què segons declaracions efectuades a premsa, el regidor Juan Carlos Jérez, manifesta
que la resolució no comporta la prohibició de contractar les empreses sancionades i que, per
tant, no és procedent cap mesura respecte al contracte en vigor, tal com queda clarament
reflectit ,per si havia algun dubte,en l'Informe emès i signat per la cap de la Secció Gestió
Jurídica del Servei de Compres i Contractacions.
Tot i que no hi hagi cap prohibició per un tema de retroactivitat , que no pas de responsabilitat,
alguna cosa s'haurà de fer al respecte si finalment és condemna en ferm a Electricitat
BOQUET,S.L. o és que no es poden anul·lar els contractes que han estat obtinguts de manera
maliciosa alterant vergonyantment el resultat d'un concurs públic?”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, diu que no sabran el que
passarà fins que no tinguem una resolució ferma. Aquesta empresa de manteniment de
enllumenat té 5 contractes vigents amb aquest ajuntament. Hem pres una mesura que a partir
d’ara ha de tenir conseqüències. És desitjable que les empreses que tinguin un comportament
no ètic, no puguin concursar públicament, però això no ho podem dir nosaltres a no ser que hi
hagi una clàusula on ho expressi. És difícil que des dels òrgans de contractació dels
ajuntaments estem al cas de maniobres de les empreses de fora del nostre marc, i que
nosaltres no podíem haver sabut. En el camp del enllumenat, portem uns anys que les
empreses s’ estan denunciant mútuament no només a Mataró sinó també a fora. Evitarem
aquest tipus de pràctiques i intentarem fer-ho el millor possible, però hem fet el que podíem
en funció de la informació que teníem. No portava ni dos dies al càrrec i vaig fer una reunió
per tal que m’expliquessin com anava el tema ja que sabia que hi havia un contenciós. A partir
d’aquí, jo tinc plena confiança en els tècnics per saber l’abast de la resolució.
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La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que tot això ha passat davant
nostre. Ara mateix hi ha una sentència que no és ferma, però es prorrogaran els contractes?
Encara que no tinguem cap sentència, hem de prevenir.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que portarà la
reflexió a la comissió informativa o taula de comissió. Li passaré tota la informació per escrit.

26

- PREGUNTA QUE PRESENTA LA REGIDORA NO ADSCRITA EN

RELACIÓ A L’ESTAT DE LA PLAÇA ROCAFONDA.
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, presenta la pregunta següent:
“Aquest diumenge 26 de febrer ens hem adreçat a la plaça Rocafonda, ja que diversos veïns
ens han donat avís de l'estat de deteriorament que presenta la plaça especialment en la
majoria de plafons de vidre que delimiten l'espai.
Pensem que les baranes amb plafons de vidre són molt boniques, però creiem que no són la
millor elecció per envoltar un plaça on hi juguen nens, tant per la feinada que suposa donar
una imatge de netedat per la facilitat amb què s’embruten els vidres, com pel manteniment de
la mateixa, ja per la fragilitat i el cost elevat d'aquest material com sobretot pel risc que
produeix un vidre trencat i /o esmicolat en contacte amb la pell.
El que ens vàrem trobar, aquest diumenge 26 de febrer és que dels 51 plafons de vidre n'hi
havia 21 amb vidres trencats, la majoria dels quals exposats al contacte dels usuaris de la
plaça i d'altres , 2, protegits per una tanca. Tanmateix alguns d'aquets vidres en mal estat
suposen un greu perill afegit en cas de trencament total, ja que estan situats en un punt de la
plaça, que en cas de despreniment caurien a la vorera del carrer Perú des d'una alçada d'uns
3 metres amb el risc que això suposa en una via tan transitada. La resta de plafons presenta
un estat de brutícia considerable, cosa d'altra banda normal veient on estat ubicats.
Davant la situació observada i desprès de parlar amb diversos veïns hem considerat traslladar
al servei que correspongui un seguit de preguntes i propostes que seguidament els
plantegem:
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PRIMER.- L'Ajuntament ha estat informat en alguna ocasió o ha tingut coneixement de què
s'hagi produït alguna incidència al respecte o accident amb resultat d'alguna persona ferida,
encara que sigui lleument?
SEGON.-Des que es varen posar aquestes baranes, quants vidres han hagut de ser
reposats? i quin ha estat el pressupost de les reparacions efectuades?
TERCER.- En l'estat actual de la barana amb més d'un 40% dels plafons de vidre escardats
i/o trencats, quina és la reparació que hi ha prevista i quin serà el cost de la mateixa?
Quin és el cost de cada vidre trencat?
QUART.- En tant considerem que la instal·lació de vidre com a material d'ús en els plafons de
la barana de la plaça Rocafonda no és l'adequada per les característiques del lloc, l'ús que té
la placa, la nombrosa presència de menors que hi van a jugar i el risc que suposa per a tots
plegats un eventual trencament de vidres,
Els demanem que prenguin en consideració un canvi de plafó, per materials més duradors i
que comportin menys perill.”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
diu que l’únic incident que te constància és l’ ocorregut fa una setmana, d’una ciutadana que
va expressar que el seu fill es va tallar amb uns dels vidres trencats a la barana. Anteriorment
no tenim cap constància. En quan a la segona pregunta, les dades que tenim és que les
baranes son del 2009, i que hi ha dotze vidres canviats: 10 a dia d’avui i dos previstos. El cost
d’aquests canvis ascendeixen a 3.041,70€. Pel que fa la tercera pregunta, a data actual tenim
dos vidres trencats, però estan protegits amb unes tanques. La resta de vidres estan
escardats, però no ofereixen perill. En el cas de haver de canviar aquests 20 vidres escardats,
suposarà 4.000€ a raó de 204,13€/unitat amb l’IVA inclòs. A la quarta pregunta, dir-li que
l’últim vidre es va canviar amb una xapa metàl·lica, i progressivament procedirem a substituir
tots els vidres per els plafons metàl·lics, però el que mancava era pressupost. El dia 16 de
febrer vam aprovar pressupostos i ja està previst fer aquestes substitucions.
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27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA NO ADHESIÓ A LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta el prec següent:
“Atès que, el President de la Federació de Municipis de Catalunya, del PSC, Xavier Amor, ha
estat novament imputat, en aquest cas, per una de les peces separades, en concret, la
número 25, pel cas de corrupció anomenat Mercuri.
Atès que, aquesta imputació és resultat, segons sembla, per tota una sèrie de pagaments
realitzats per part d'aquesta entitat municipalista a un càrrec del PSC, per uns suposats
treballs d'assessoria externa, no realitzats en cap moment, i per tant, injustificat el seu
pagament.
Atès que, ja no és la primera vegada que aquesta entitat municipalista és noticia per causes
obertes de corrupció i manca de transparència. Cal recordar que a l'any 2014, l'actual
President, Xavier Amor, ja va tenir que declarar com a imputat pel presumpte cobrament de
sobresous camuflats, en forma de dietes, amb un total de 44 alcaldes involucrats.
Atès que, l'Ajuntament de Mataró és membre de la Federació de Municipis de Catalunya,
aportant anualment una quota important de diners.
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de
Mataró, preguem:
PRIMER: Que com a institució adherida i com a mesura de transparència i regeneració
democràtica, el nostre Ajuntament comuniqui formalment, abans de quinze dies, la petició de
destitució del seu càrrec de President de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier
Amor.
SEGON: Elevar al proper Ple ordinari de la Corporació, un punt en el seu ordre del dia,
demanant la revisió de la continuïtat o no, del nostre Ajuntament, com a institució adherida a
aquesta entitat municipalista.
TERCER: Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i al seu
President i Junta Directiva.”
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El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que el fet que una
persona desenvolupi un càrrec i estigui investigat, no invalida a la institució, federació de
municipis, o qualsevol altre òrgan. Si s’ha de fer alguna cosa és en el si de l’òrgan. Per això
no ens podem avançar i prendre mesures dràstiques.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:55 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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