ACTA NÚM. 06/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE MAIG DE 2017.
=======================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de maig de
dos mil disset, essent les 19:05 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

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

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

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

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

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

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(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 OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

JULI CUÈLLAR I GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

(CUP)
(CUP)

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

(PxC)

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita
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(PP)
(PP)

(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
3875/2017 de 28 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de maig 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 4 de maig 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 l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2017.

2

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de
data 28-4-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
la no prolongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la
Generalitat.

2.2

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de
data 28-4-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró perquè la història
del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

2.3

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de
data 28-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMES a favor del Dret a vaga als ensenyaments secundaris i post-obligatoris.
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2.4

Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de
data 28-4-2017, presentada per tots els grups municipals per reclamar al Departament
d’Ensenyament l’obertura de la segona línia de l’escola Angeleta Ferrer.

DICTAMENS
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
3

Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar dues
operacions de crèdit a llarg termini , d’import 1M. € cadascuna, amb les entitats
financeres Cajamar i BBVA i amb destí a finançar les inversions previstes en el
Pressupost 2017

4

Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny
del 2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.

5

Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la
morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la
Morositat en les administracions públiques, que les entitats locals han de retre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primer trimestre de
l’exercici 2017.

6

Adscripció de quatre habitatges municipals a favor de Promocions Urbanístiques de
Mataró, S.A.
Servei d’Ingressos

7

Aprovació de la modificació dels preus públics de les franges de protecció contra
incendis.

8

Aprovació de la modificació dels preus públics de les activitats de Cultura.

9

Aprovació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

10

Aprovació dels preus públics del Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2017-2018

Direcció de Promoció Econòmica
11

Donar compte del Pla Estratègic Tecnocampus.
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
12

Aprovació provisional de l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i
modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

13

Aprovació Tex refós Pla especial en sòl no urbanitzable ca l’Iborra

14

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal per
a la creació d’un equipament al polígon Mata Rocafonda, a la finca municipal del c.
Energia, 11

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
15

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía sol•licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de
comunicació (SAAC) a través de símbols en el municipi de Mataró i la celebració del
dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme.

16

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular perquè l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya.

17

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar
la segregació escolar a la nostra ciutat.

18

Propostes de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES per sol·licitar la compareixença de l’Ajuntament de Mataró com a
part en la querella contra l’Estat Espanyol per crims contra la humanitat per
l’afusellament de l’Alcalde de Mataró, el Sr. Josep Abril i Argemí.

19

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
per demanar una avaluació externa del servei de Policia Local de Mataró.

20

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya
sobre la situació de la Policia Local de Mataró.
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PRECS I PREGUNTES
21

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de
la proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple
municipal.

22

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de
sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest
Ajuntament en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat
de Mataró dita coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament
sobre l’esmentada àrea.

23

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’ampliació de Mataró Parc.

24

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre
l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí

25

Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó.

26

Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa per la creació d’una funerària municipal.

27

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la
necessitat de millorar la neteja del Parc del Mar de Mataró i controlar les activitats
que s’hi desenvolupen a la zona.

28

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’ampliació de zones d’aparcament en bateria amb les places marcades.

29

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre els compromisos relatius a la normativa de terrasses.

30

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el
suport dels grups d’ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i la regidora no adscrita, sobre el
control i l’impacte de les antenes de telefonia mòbil.

31

Prec que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i
VOLEMataró, amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA per la retirada de les
plaques franquistes existents a les façanes d’immobles particulars.

32

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre la retirada de simbologia franquista.

33

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es
millorin els serveis de suport a les germandats i confraries de la Setmana Santa
Mataronina.
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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 L’ACTA DE LA SESSIÓ

ORDINÀRIA DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2017.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, fa una
observació respecte a l’Acta. Han verificat amb el vídeo que es publica a la web municipal i
han vist que l’acta no reflecteix la literalitat que el seu grup expressa en tots els punts de
l’ordre del dia. I això ens agradaria que s’esmenés.
Comprova que al regidor José Manuel López en aquestes actes té un tracte molt més
benèvol, per tant el nostre vot serà negatiu. Emplaça a la Secretaria que posi cartes a
l’assumpte i es resolgui.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, indica que l’Audiència
pública no ha anat com s’havia acordat, ja que si sobrava temps es deixaria que la gent del
públic pogués parlar. Li agradaria que s’estableixi com ha d’anar la Audiència pública.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, en primer lloc li sorprèn les declaracions del Sr.
Cuéllar perquè li consta la bona feina que fan des de Secretaria General.
I respecte el que diu la Sra. Morón, quan s’ha acabat el torn de les intervencions autoritzades,
no hem apreciat que cap ciutadà hagi demanat la paraula i per tant hem acabat l’Audiència.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres
del grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent
als membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a
la regidora no adscrita (1).

Vots en contra:

6,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).
Abstencions:

Cap.

2 - DESPATX OFICIAL


El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte de la carta rebuda de
l’Associació Celíacs de Catalunya agraint a cadascun dels membres del Ple d’aquest
Consistori, amb independència del grup polític d’adscripció, el gest d’haver recolzat i
aprovat la Declaració Institucional aprovada el 3-4-2017 sobre l’adopció de mesures
per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.



El senyor David Bote Paz, alcalde president, felicita al il·lustre col·legi d’advocats de
Mataró per la Creu de Sant Jordi que van recollir el passat dimecres al Palau de la
Generalitat. La creu de Sant Jordi arriba en un moment idoni just quan el col·legi
professional compleix el seu 150 aniversari. Es celebrarà al Tecnocampus la setmana
vinent aquest onomàstica on participarem activament. Ens agrada acompanyar al
col·legi d’advocats en els seus propòsits sobre treballar per que la justícia de

7

proximitat, sigui el eix fonamental del benestar de la ciutadania. I fer les gestions
necessàries per a que Mataró sigui la capital de la justícia del Maresme. Defensar als
ciutadans com a consumidors o davant problemàtiques con les clàusules terra de les
hipoteques. El col·legi demostra amb fets la seva implicació en la vida dels
mataronins. Dit això, i tal com es va acordar en la darrera Junta de Portaveus ofereixo
ara l’oportunitat als portaveus a què se sumin a aquesta felicitació al col·lectiu del
Col·legi d’Advocats de Mataró.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, manifesta que el 10 de maig de 1867, 23 lletrats mataronins varen acordar
la fundació del Col·legi d’Advocats, en l’acta fundacional ja varen acordar atendre les
despeses del torn del defensor d’ofici i sufragar aquestes despeses mitjançant els
ingressos provinents d’una quota anual que pagaven els mateixos advocats. Aquest va
ser el primer acte que va acordar el col·legi d’advocats atendre el torn d’ofici quan
encara l’administració no donava el servei. El Col·legi ha rebut el reconeixement a
través de la Creu de Sant Jordi rebuda per treballar des de la seva fundació a favor
dels habitants de la ciutat. Com a membre del Col·legi d’Advocats crec que és molt
merescut el reconeixement, i estendre a tots els advocats que formen o han format
part de la institució aquest reconeixement. Moltes felicitats companys.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, s’uneix a la felicitació, per reconeixent amb la Creu de Sant Jordi i per
l’aniversari però cap dels portaveus som conscients que això es parlés a la junta de
portaveus. No tenim cap problema en reconèixer el treball del Col·legi d’Advocats i de
felicitar-los pel 150 aniversari però tinc la sensació d’haver estat en una reunió de junta
de portaveus diferent a la que els seus companys van assistir perquè vostè no va anar.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que li sap greu la discussió. No vaig
assistir a la Junta de Portaveus perquè estava de viatge pagat de la meva butxaca
acompanyant la gent de waterpolo, però em diuen que va ser així i que es va
comentar.
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JUNTA DE PORTAVEUS
2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal del Partit
Popular de Catalunya sobre la no prolongació de la concessió dels peatges
del Maresme per part del Govern de la Generalitat.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del PPC, llegeix la part
dispositiva dels acords:
“Primer. Demanar al Govern de la Generalitat que en cap cas prolongui la
concessió dels peatges de l’autopista del Maresme-C32 per finançar la
prolongació de la C32 fins a LLoret.
Segon. Que en acabar el període concessional, en cap cas sigui compensat
mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord
amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.
Tercer. Que en acabar el període concessional, aquestes autopistes reverteixin a
la Generalitat de Catalunya i no en sigui privatitzada la seva gestió amb una nova
concessió.
Quart. Comunicar aquests Acords al Govern de la Generalitat, al Conseller de
Territori i Sostenibilitat i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró
perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el
currículum escolar.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal de VOLEMataró, llegeix la
part dispositiva dels acords:
1. “Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament
d’Ensenyament, a que inclogui al currículum educatiu la història del Poble Gitano
com a part de la història de Catalunya.
2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament
d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca
de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya.
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Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions
representatives del poble gitano per l’elaboració d’aquest material curricular, sent
la proposta final consensuada.
3. Informar d’aquests acords al Departament d’Ensenyament del Govern de la
Generalitat de Catalunya, i a les entitats promotores.”

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MES a favor del Dret a vaga als ensenyaments
secundaris i post-obligatoris.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’abril de 2017, amb els vots
favorables (20): dels grup municipals de PSC (6), CIU (5), ERC-MES (4),
VOLEMataró (2), CUP (2) i ICV-EUIA (1), l’abstenció dels grups municipals (4) de
C’s (3) i PxC (1) i el vot en contra del grup municipal de PPC (2).
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, llegeix la
part dispositiva dels acords:
“PRIMER- Que el consistori de Mataró reconegui i recolzi el dret vaga a l’alumnat
de Mataró, a partir de segon cicle d’ESO, Batxillerat , Formació Professional, graus
i post-graus universitaris.
SEGON- Instar als instituts i al TecnoCampus de Mataró a elaborar reglaments
que permetin l’ús efectiu d’aquest dret.
TERCER- Instar a les direccions dels instituts i al Patronat del TecnoCampus a
elaborar aquests reglaments amb la participació activa de l’alumnat i els seus/les
seves representants. En cap cas, aquests reglaments haurien de demanar una
comunicació prèvia de l’alumnat superior a 48 hores per a poder exercir el dret de
vaga els dies on aquesta s’hagi convocat.
QUART- Instar als instituts i al TecnoCampus a suspendre les activitats escolars
quan no hi hagi un 30% dels alumnes per aula els dies de vaga i a suspendre
sempre les avaluacions que coincideixin amb els dies que s’ha convocat vaga per
part de l’estudiantat.
CINQUÈ- Instar a les direccions dels instituts i del TecnoCampus a fer accessible
als alumnes aquests reglaments.
SISÈ- Informar d’aquests acords a tots els centres educatius d’ESO, Batxillerat i
Formació Professional de Mataró, al Consell Comarcal del Maresme, al Ministeri
d’Educació i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”
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2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de
Portaveus de data 28-4-2017, presentada per tots els grups municipals per
reclamar al Departament d’Ensenyament l’obertura de la segona línia de
l’escola Angeleta Ferrer.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 28 d’abril de 2017 per unanimitat de tots
els grups municipals
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor del grup municipal Socialista, llegeix la part
dispositiva dels acords:
“PRIMER: Demanem al Departament d’Ensenyament que disposi l’obertura de la
segona línia de l’Escola Angeleta Ferrer, que és la capacitat per a la qual ha estat
construït el nou edifici, cosa que permetrà atendre la voluntat de les famílies
després de les dades de preinscripció i també disposar de més places per
escolaritzar alumnat amb NEEs que no disposaran de places en altres escoles
properes.
SEGON: Traslladar aquesta proposta a la Direcció de l’escola Angeleta Ferrer
(Claustre), a l’AMPA/AFA de l’escola, a l’AAVV de Mataró Centre, al Consell
Territorial, la Federació Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i al Consell Escolar Municipal (CEM).”

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

3 -

AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ

SA (AMSA) A CONCERTAR DUES OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG
TERMINI , D’IMPORT 1M. € CADASCUNA, AMB LES ENTITATS
FINANCERES CAJAMAR I BBVA I AMB DESTÍ A FINANÇAR LES
INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST 2017
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
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“Antecedents
Aigües de Mataró SA ha demanat, amb data 6 d’abril de 2017, autorització a l’Ajuntament de
Mataró per a la concertació de dues operacions de crèdit, d’import total màxim 2.000.000,00
€, per finançar les inversions previstes en el Pressupost 2017. Les condicions financeres
proposades per les entitats financeres de Cajamar i BBVA, aprovades pel Consell
d’Administració d’AMSA, de data 29 de març del 2017, són les que es detallen a continuació:
Entitat Financera
Import màxim

Cajamar (*)
1.000.000,00
€
(En
dues
disposicions de 500.000,00 € al llarg
de l’any)
Tipus d’Interès variable
Euríbor a 3 mesos + 1,50% (que un
cop bonificat és de l’1%)
Comissió d’obertura
0,10%
Termini
10anys
(*) Aquesta operació comporta l’aportació al capital social d’un màxim de 3.000,00 €.
Entitat Financera
Import màxim
Tipus d’Interès variable
Comissió d’obertura
Termini

BBVA
1.000.000,00 €
Euríbor a 3 mesos + 1,07%
0,00%
10 anys

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció.
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti
una operació de crèdit, d’import 1.000.000,00 euros amb l’entitat financera Cajamar, per
finançar les inversions previstes en el pressupost 2017, amb les següents condicions
financeres:
Entitat Financera
Import màxim

Cajamar (*)
1.000.000,00
€
(En
dues
disposicions de 500.000,00 € al llarg
de l’any)
Tipus d’Interès variable
Euríbor a 3 mesos + 1,50% (que un
cop bonificat és de l’1%)
Comissió d’obertura
0,10%
Termini
10anys
(*) Aquesta operació comporta l’aportació al capital social d’un màxim de 3.000,00 €.

SEGON.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti una
operació de crèdit, d’import màxim 1.000.000,00 euros amb l’entitat financera BBVA, per
finançar les inversions previstes en el pressupost 2017, amb les següents condicions
financeres:
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Entitat Financera
Import màxim
Tipus d’Interès variable
Comissió
d’obertura
màxima
Termini

BBVA
1.000.000,00 €
Euríbor a 3 mesos + 1,07%
0,00%
10 anys

TERCER.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA.”

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que per posicionar el nostre vot i
seguint la nostra tònica de no endeutar a una empresa, votarem que no. No creiem en la
conveniència de endeutar a aquesta empresa.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
el seu vot contrari amb coherència amb el que hem dit sempre, amb el tema sobre la
concertació d'operacions de crèdits per part d'aquesta empresa municipal d’aigües, igual que
vam fer a la comissió informativa, nosaltres entenem que a aquesta empresa municipal no li fa
falta endeutar-se més i que ja hi ha prou de tirar diners a les escombraries mitjançant
interessos. El nostre vot serà contrari.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que el seu vot serà negatiu. Aquesta és una operació financera que forma part de la
manera d'operar del nostre Ajuntament i que no compartim. Una societat que té uns beneficis
de 1,5 milions d’euros, s’endeuta en 2 milions per poder fer les inversions previstes; no
l’entenem. No estem en contra que es financin inversions però sí d'aquesta filigrana financera,
que malgrat tenir beneficis aquests passen a eixugar el deute municipal i obliguem a AMSA
que s’endeuti, una empresa pròspera i de les poques que dona beneficis, que surten de la
factura que tots paguem per l'aigua. per més que els interessos siguin baixos no estem
d'acord amb aquesta operació.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que també votaran
en contra. Però he de dir que no pas per la gestió pública que està sent prou bona i les
inversions que es plantegen creiem que són necessàries. S'està jugant amb una empresa
pública ben gestionada, amb beneficis i que s'està endeutant gratuïtament i no és necessari.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - creu que és una acció normal dintre la gestió d'una empresa
el buscar finançament per cobrir les inversions, no és més que una gestió equiparable a la
gestió de qualsevol empresa privada gestionada de forma prudent i raonable. És important
lluitar per la transparència i contra els paradisos fiscal però també ho és ser coherent i
recordar que es va aprovar no tenir relacions amb empreses que tenien seu a paradisos
fiscals inclòs el BBVA.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1).

Vots en contra:

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

Abstencions:

1,

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir
referits a temàtiques coincidents.

4 -

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT

D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D’ABRIL,

D’ESTABILITAT

PRESSUPOSTÀRIA

I

SOSTENIBILITAT

FINANCERA, REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA
D’AJUST APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis
que s’adjunten al present.
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior
també se’n donarà compte al Ple.
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i
2009.
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmicfinancer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb l’assumpció
anterior es deixa de complir.
L’Ajuntament s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat en
el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.
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L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a
l’exercici 2017.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al
seguiment trimestral del Pla d’Ajust.
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da de Serveis Centrals o qui legalment el/la substitueixi,
per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat de
l’anterior acord.”

5 -

INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 15/2010,

DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I PER AL
COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE
LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, QUE LES
ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES, CORRESPONENT

AL PRIMER

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, dóna compte del següent
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per presentar
al Ple de l’Ajuntament.
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D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la
Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament
de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, el 1r trimestre de
2017.
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada de
les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los segons el
seu estat de tramitació, amb el contingut següent:

1.

Pagaments realitzats en el 1r trimestre
de 2017:
Pagament realitzats en el trimestre

Resum de pagament realitzats en el primer
trimestre
Ajuntament de Mataró
Consorci TDT
CMAC
Consorci Xarxa Act. Culturals
Aigües de Mataró
Fundació Hospital
Fundació Tecnocampus
Fundació Unió de Cooperadors
Mataró-Audiovisual
Parc Tecnocampus
PUMSA
TOTAL

Període mig de
pagament
(PMP)(dies)
51,47
29,51
53,36
50,83
44,52
6,46
49,16
17,71
32,26
53,49
43,39
48,80

Dins del període legal de pagament
Núm. de pagaments
2.837
13
8
21
659
153
671
43
60
152
592
5.209

Fora del període legal de pagament

Núm. de pagaments
Import total
7.993.048,55
373
18.371,89
0
9.392,78
8
26.126,00
0
2.512.489,86
130
140.447,00
2
776.816,93
72
17.270,12
0
51.173,09
1
314.384,33
17
794.940,17
95
12.654.460,72
698

Import total
938.619,46
0,00
2.652,65
0,00
450.533,05
2.697,63
218.476,77
0,00
1.061,50
78.211,29
247.111,00
1.939.363,35

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 48,80 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.209 pagaments,
d’import global de 12.654.460,72 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:

Durant el 1r trimestre de 2017, no s’han pagat interessos de demora.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:
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Pendents de pagament al final del trimestre
Resum de factures o documents
Dins del període legal de pagament al final del Fora del període legal de pagament al
Període mig del
justificatius pendents de pagament al final
trimestre
final del trimestre
pendent de pagament
del primer trimestre
(PMPP)(dies)
Núm. d'operacions
Import total
Núm. d'operacions
Import total
Ajuntament de Mataró
25,52
2.088
4.544.412,18
10
40.415,25
Consorci TDT
22,04
2
204,69
0
0,00
CMAC
40,30
35
60.463,30
0
0,00
Consorci Xarxa Act. Culturals
19,93
13
5.107,14
0
0,00
Aigües de Mataró
55,05
299
1.161.593,91
101
491.846,75
Fundació Hospital
41,11
4
3.892,07
0
0,00
Fundació Tecnocampus
23,93
204
352.602,01
20
13.344,84
Fundació Unió de Cooperadors
14,60
5
9.718,27
0
0,00
Mataró-Audiovisual
7,00
19
32.168,02
1
352,59
Parc Tecnocampus
23,10
53
145.284,72
3
5.973,03
PUMSA
26,60
162
195.144,55
2
4.601,75
TOTAL
32,36
2.884
6.510.590,86
137
556.534,21

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 32,36 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir
de 2.884 operacions pendents de pagament d’import acumulat de 6.510.590,86 €.

4. Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014:

*

setembre
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
gener
febrer
març

Evolució PMP global
2014
PMP global
20,35
21,05
21,71
16,97
2015
PMP global
17,98
26,91
19,42
-0,08
6,19
12,89
13,67
19,12
17,98
8,31
8,67
1,65
2016
PMP global
15,27
8,11
2,02
5,57
5,40
4,98
3,65
4,57
11,57
4,40
3,87
-4,41
2017
PMP global
12,32
9,49
2,94

variació
0,70
0,66
-4,74
variació
8,93
-7,49
-19,50
6,27
6,70
0,78
5,45
-1,14
-9,67
0,36
-7,02
variació
13,62
-7,16
-6,09
3,55
-0,17
-0,42
-1,33
0,92
7,00
-7,17
-0,53
-8,28
variació
16,73
-2,83
-6,55

(*) El PMP dels mesos de setembre-2014 a març-2015 incloïa el càlcul correcte de la ràtio d'operacions pagades però en la ràtio d'operacions pendents de
pagament, només incloïa les factures aprovades, no considerant en el càlcul de la ràtio les factures pendents d'aprovació. Part d'aquestes deficiències queden
resoltes en el mes d'abril, però encara no s'incloïen, entre d'altres, les factures que havíen entrat pel registre electrònic. En el càlcul de la ràtio del mes de maig,
s'inclouen també també aquestes factures.

Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Quart.- Facultar al regidor delegat de Serveis Centrals, o qui legalment el substitueixi, per tal
que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i efectivitat dels anteriors
acords.”

6 -

ADSCRIPCIÓ DE QUATRE HABITATGES MUNICIPALS A FAVOR

DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix la
subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de
Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis de demanda forta i
acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits pels seus actuals propietaris en
procediments d’execució hipotecària o mitjanant compensació o pagament de deute amb
garantia hipotecària.
En el context d’aquesta norma i en ús dels instruments que s’hi preveuen, l’Ajuntament de
Mataró ha adquirit durant l’any 2016 els següents habitatges:
-

Habitatge situat a la Ronda Cervantes núm. 75 2on 1a de Mataró;
Habitatge situat al Passatge Jaume II el Just 1 3er 1a de Mataró;
Habitatge situat al carrer Frank Marshall núm. 34 2on 2a de Mataró;
Habitatge situat a l’Avinguda Gatassa núm. 111 5è 1a.

Aquests habitatges han estat sotmesos a obres d’adequació abans de poder posar-los a
disposició de les famílies necessitades, en funció dels protocols i procediments establerts a
l’efecte pels serveis municipals corresponents.
Atès que aquestes obres ja han finalitzat, segons informe de la secció d’habitatge de data
18/04/2017, és procedent posar-los a disposició de PUMSA, en la seva condició de societat
gestora del parc d’habitatge públic municipal, tant pel què fa referència als habitatges que
titularitza (principalment promoguts per la pròpia societat en règim de protecció oficial) com
pel què fa referència a aquells habitatges de titularitat municipal que han estat posats a
disposició de la societat municipal amb la finalitat de procurar una gestió conjunta del parc
d’habitatge públic.
Aquesta posada a disposició s’instrumentarà mitjançant la figura de l’adscripció administrativa,
tal i com es va instrumentar l’aportació de 30 habitatges municipals per acord de 6 de
novembre de 2014.
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Resulten d’aplicació els articles 269 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 92 a 94 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni d els ens
locals de Catalunya i, amb caràcter supletori, els articles 73 a 79 –no bàsics- de a Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de
2015, RESOLC:
PRIMER.- Adscriure a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A., amb NIF A59323642, i domicili social a Mataró, carrer Pablo Iglesias núm. 63 2a planta, despatx 10, els
habitatges que es detallen al punt 3er del títol constitutiu per al compliment de les seves
finalitats socials, en les condicions que s’hi estableixen:
Títol constitutiu de l’adscripció a favor de PUMSA:
1er.- Règim aplicable.
Aquesta adscripció és regeix pel seu títol constitutiu, per les modificacions que s’introdueixin
per part de Ajuntament de Mataró, pel Real 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; per la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administracions Públicas; pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals de Catalunya i per la resta de normativa concordant.
2on.- Concepte.
L’adscripció és un instrument jurídic, propi del dret administratiu, que dóna dret a PUMSA a
utilitzar i conservar els béns i drets de titularitat municipal, objecte de l’adscripció, d’acord amb
llur naturalesa i per a l’assoliment dels objectius i finalitats que li són pròpies.
També estableix la obligació de conservar-los i realitzar-hi les reparacions i millores
necessàries per assolir les dites finalitats.
3er.- Objecte de l’adscripció
Els habitatges municipals que són objecte d’adscripció a PUMSA són:

Ordre

Situació de l’habitatge

1.

c/ Ronda Cervantes núm. 75 2on 1a

2.

c/ Frank Marshall núm. 34 2on 2a

3.

Passatge Jaume II el Just 1 3er 1a

4.

Av. Gatassa núm. 111 5è 1a

Fitxa Inventari

Qualificació
patrimonial
Epígraf 31 fitxa 314-EBé patrimonial
1
Epígraf 31 fitxa 316-EBé patrimonial
1
Epígraf 31 fitxa 315-EBé patrimonial
1
Epígraf 31 fitxa 317-EBé patrimonial
1
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4t.- Finalitat.
La finalitat de l’adscripció és concedir l’ús, gestió i explotació a favor de PUMSA dels
habitatges que són titularitat de l’Ajuntament de Mataró, per tal d’unificar en la societat
municipal les polítiques municipals d’habitatge.
5è.- Naturalesa de l’adscripció.
L’adscripció és un instrument del dret administratiu que confereix facultats d’ús, conservació,
gestió, i millora sobre determinats béns, facultats assimilables a la figura d’un dret real
administratiu.
Per aquest motiu, cap la possibilitat, que en algun moment es requereixi l’adopció d’un dret
real civil per instrumentar les facultats que es desprenen de l’adscripció.
6è.- Drets i obligacions
Dins de la normativa aplicable, PUMSA té dret –a títol enunciatiu- a formalitzar, gestionar,
executar, fer complir, modificar o instar l’extinció de contractes per via judicial o extrajudicial; a
percebre les rendes de lloguer i quantitats assimilades; a vetllar pel correcte compliment de
les obligacions econòmiques corresponents als arrendataris i/o ocupants; a realitzar les obres
de reparació, conservació i millora necessàries que segons la normativa corresponguin a
l’arrendador; a fer complir als arrendataris amb la resta d’obligacions que els hi són pròpies
com la de realitzar les reparacions que exigeixi l’ús ordinari de l’habitatge, a fer respectar les
normes essencials de convivència i civisme, fent respectar la normativa aplicable al règim de
propietat horitzontal, etc.; a instar les accions judicials i/o extrajudicials oportunes en defensa
dels drets que legalment corresponen als arrendadors; a realitzar les intervencions i millores
necessàries exigides per la normativa administrativa als ens beneficiaris de l’adscripció; si
s’escau, a donar compliment als acords/ instruccions/ pautes i a coordinar-se amb les
Comissions Municipals que es crein pel al tractament de la política municipal de l’habitatge.
També tindrà dret i les més àmplies facultats a gestionar aquests habitatges a través de
l’instrument jurídic que en cada moment s’estimi més convenient: arrendaments, cessions
d’ús, precaris, etc.
7è.- Durada.
Atès que l’adscripció d’aquests habitatges es formalitza amb la finalitat d’unificar la gestió dels
pisos municipals en la societat PUMSA, el termini de l’adscripció s’estendrà fins al moment en
què es produeixi la seva desadscripció.
Tanmateix es produirà la reversió dels habitatges en cas que PUMSA deixés de realitzar
funcions relacionades amb la gestió del parc d’habitatge públic.
8è.- Grans intervencions.
Les grans despeses seran assumides econòmicament per part de l’Ajuntament de Mataró.
Aquestes grans despeses, ja siguin derivades d'intervencions en elements comuns dels
edificis es què participen els pisos adscrits o ja siguin intervencions als elements privatius
objecte d'adscripció, aquestes seran executades per PUMSA, sempre sota les instruccions i
supervisió dels tècnics competents de l'Ajuntament de Mataró.
S'entenen per grans despeses en elements comuns:
Aquelles intervencions en elements comunitaris de l'edifici on està integrat l'habitatge adscrit,
que per normativa de propietat horitzontal o per normes estatutàries de la Comunitat
correspongui assumir al propietari de l'habitatge en funció del seu coeficient de participació en
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la Comunitat, i que comportin una despesa imputable a l'habitatge de més de 10.000 € (IVA a
part).
Aquest límit econòmic s'actualitzarà anualment en funció de la variació experimentada per
l'IPC.
S'entenen per grans despeses en elements privatius:
Aquelles intervencions de reforma integral i general a realitzar a l'interior de l'habitatge adscrit
quan aquest quedi desocupat, que siguin necessàries per tal de poder ocupar-lo novament i
que estiguin pressupostades en un import superior a 15.000 € (IVA a part).
Aquest límit econòmic s'actualitzarà anualment en funció de la variació experimentada per
l'IPC.
SEGON.- Atribuir a l’adscripció dels habitatges els valors que seguidament es detallen:
Ordre
1.
2.
3.
4.

Habitatge
c/ Ronda Cervantes núm. 75 2on 1a
c/ Frank Marshall núm. 34 2on 2a
Passatge Jaume II el Just 1 3er 1a
Av. Gatassa núm. 111 5è 1a

Valor de l’adscripció
10.028,23 €
16.134,75 €
28.006,27 €
9.039,36 €

TERCER.- Donar trasllat a PUMSA dels diferents jocs de claus d’accés a l’habitatge,
mitjançant el qual es formalitzarà la transmissió de la possessió dels immobles, així com de la
restant documentació dels habitatges de la què es disposa, per a la millor gestió dels
habitatges en el marc de l’adscripció.
QUART.- Incorporar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que deriven
de l’adopció dels presents acords.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat competent per raó de territori, la
inscripció d’aquestes adscripcions per nota marginal.
SISÈ.- Notificar aquests acords als usuaris, a PUMSA, al Servei de Benestar Social, a la
Secció d’Habitatge, al servei d’Equipaments Municipals, al Servei de Compres i
Contractacions, i als restants serveis que es puguin veure afectats per l’adopció d’aquests
acords.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que es tracta de 4 pisos adquirits en el seu dia a traves dels processos de execució
hipotecària per l'Ajuntament al 2016 a través de tempteig i retracte preferent per la Generalitat
i els ajuntaments i que han estat reformats. En sembla correcte que siguin inclosos en la borsa
d'habitatge social pública i que sigui PUMSA qui el gestioni. Però constatem que 600.000
euros que heu previst destinar a quatre anys en política d'habitatge públic és insuficient per
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desplegar un pla d'habitatge amb cara i ulls. Cal destinar més recursos públics no només per
fer front a les situacions d'emergència habitacional sinó per intervenir i fer de contrapunt al
mercat immobiliari i al repunt de l'especulació. Necessitaríem un inversió de 5.000.000 de
euros, cosa que ara mateix no disposem. A més de recursos cal una redistribució territorial
que ara mateix no es compleix, tots els pisos que adquirim estan ubicats als barris esmentats i
així és molt difícil que es puguin acomplir els bons propòsits del debat del pla estratègic
Mataró 2020/22 quant a la igualtat social i a la cohesió territorial. El nostre vot serà favorable.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta el nostre enuig i el meu personal perquè un d'aquests pisos està justament al costat
de casa meva. Gràcies Sr. Cuèllar per trencar l'acord que tenim tots els portaveus de no donar
les adreces d'aquest pisos perquè arribin a qui han d'arribar. Sembla una invitació perquè
s'ocupin. Dit això, ens sembla bé i votarem a favor però voldria demanar un favor. Ja que
s'han donat les adreces i sabem on estan ubicades les vivendes, pregaria que intentem tenir
vivendes en altres zones de la ciutat, perquè correm el perill d’acumular problemes en zones
ja problemàtiques, com el fet que dos pisos estan al mateix barri i demanaria la sensibilitat de
repartir les vivendes per tota la ciutat.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular replica
que en cap moment ha volgut vulnerar cap acord. Vol que s'aclareixi si la proposta que va a
Ple amb la informació continguda és de caràcter públic o no.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que donaran suport,
però vol deixar palès que estem gestionant engrunes, perquè la demanda que hi ha
d'habitatge és molt important i no estem donant la resposta que cal. Hem de rebelar-nos des
del Consistori i fer pressió per derogar certes lleis que no permeten atendre a la nostra
població en necessitats que són bàsiques, perquè el dret a la vivenda és una necessitat
bàsica i no és cap luxe. I s’ha de defensar des d’aquest Consistori amb valentia i ser capaços
d’invertir molt més. És una llàstima que PUMSA no hagués fet la feina ben feta i que la gestió
que ha estat portant els últims anys ha donat resultats d’endeutament. Si PUMSA hagués
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estat gestionada públicament amb la coherència, la dignitat i la legalitat corresponent, avui dia
tindríem una empresa que estava intervenint els mercats tant de lloguer com d'habitatge i això
evitaria que pugessin els lloguers i l’habitatge, i que hagués una prevenció i evitaríem
l'especulació.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que després d’aquesta crida a la revolució
dels diputats al Parlament de “Catalunya Sí que es Pot”, donem pas a la següent intervenció.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - diu que és un bon punt haver adquirit aquestes vivendes, és
per felicitar-nos. Vull puntualitzar, perquè potser també m'afecta, que cal demanar a
l’Ajuntament i a la responsable de Benestar Social que no abandoni a les comunitats de
propietaris on s'adquireixen aquests pisos, que s’impliquin directament en els problemes de
gestió de la comunitat de propietaris.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que l'observació
del Sr. Ferrando li sembla adequada. Només faria dos més. Primera: la quantitat de 150.000€
anuals per nosaltres és curta i ens agradaria que en cada pressupost poguessin arribar com a
mínim al doble. Segona: El Pla d'Habitatge, estem arribant a mig mandat i aquestes
operacions d’adquisicions haurien d'estar regulades i incorporades dintre d’aquest pla ja que
tenim la necessitat imperiosa de tenir resolt a la major brevetat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que està d'acord amb el que han dit el Sr. Teixidó i el Sr. Ferrando. En un d'aquest casos com
que en toca molt de prop, s'ha arreglat la comunitat i han arreglat la façana i han adequat tot el
bloc. Manifesta que segurament és cert que en aquest país s’ha fet moltes coses malament,
en Espanya i en Catalunya. És cert que s’ha adulterat el mercat i és cert que un dels pares de
l’urbanisme i del malbaratament que ha hagut en Mataró, i que ha generat el deute tan brutal
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que té PUMSA, és un càrrec de confiança de l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Colau, el Sr.
Salvador Milà, en el seu temps exregidor d'urbanisme d'aquesta ciutat, quan va néixer
PUMSA.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu al Sr. López que
cadascú ha d’ assenyalar en veu alta a qui vulgui, si vostè ho té clar fa molt be en dir-ho.
Nosaltres som un grup nou, no portem motxilles de moment. Segurament que ens
equivocarem, esperem que siguin les menys vegades possibles. De moment seguim amb el
sou retallat i donant exemple. També volia dir al Sr. Alcalde, que nosaltres hem estat escollits
per sufragi universal, i que aquest lloc l’hem guanyat sense deure res als bancs i amb el
sacrifici i el suport de molta gent i del moviment social a Mataró. Dit això, “Catalunya Sí que es
Pot” sí que ens representa, quasi la meitat i especialment el Sr. Albano, també escollits de la
mateixa manera. Així doncs li demanaria una mica de respecte, i que quan fem un comentari i
estem debatent ens respectin i que aquest tipus de comentaris pensem que no estan a
l'alçada d'un Alcalde de Mataró.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que és una transcripció literal del seu
comentari, que incita a la rebel·lió. A la rebel·lió estem incitats tots. És una conseqüència de
les seves paraules Sra. Morón. Feta l’explicació d’aquest punt i no havent més paraules
demanades passem a la votació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

Servei d’Ingressos

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7, 8, 9 i 10 per
venir referits a temàtiques coincidents.
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7 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE
LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Antecedents
1.- En data 22 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar els preus
públics per a la prestació dels serveis de manteniment d’una franja de protecció al voltant de
les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa
arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions, per a l’exercici 2017.
2.- En data 31 de març de 2017 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya va dictar resolució d’atorgament de la subvenció de 9.550,20
euros per al tractament de la vegetació de les franges de les urbanitzacions La Cornisa i Can
Vilardell. Els imports atorgats són: 7.582,20 euros a La Cornisa i 1.968,00 euros a Can
Vilardell.
3.- De l’ajust dels preus a la subvenció rebuda per import de 1.968,00 euros en el cas de les
actuacions a la urbanització de Can Vilardell i de 7.582,20 euros per a les de la urbanització
La Cornisa, en resulten els preus públics de la present proposta (sense IVA):
Urbanització
La Cornisa
Can Vilardell

Preu OOFF 2017
59,25 €
36,14 €

Nou preu proposat
31,37 €
20,14 €

Fonaments de dret
Primer.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les
entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció
voluntària per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat.
Segon.- L'article 47 del TRLRHL manifesta que la modificació dels preus públics correspon al
Ple de la Corporació.
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics per a la prestació dels serveis de
manteniment d’una franja de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i
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zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions,per a l’exercici 2017, en el sentit de reduir els preus aplicables a les
urbanitzacions de La Cornisa i de Can Vilardell, els quals passen a ser els següents:
Urbanització
La Cornisa
Can Vilardell

Preu
31,37 €
20,14 €

Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a
l’e-tauler municipal.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, es centra en l'aprovació de preus públics d'ensenyament. És una
llàstima que s'hagi de votar conjuntament. Crec que hi ha diferències substancials entre uns i
altres i distorsiona una mica el vot final. Pel que fa els preus públics de les escoles bressol,
nosaltres valorem positivament l 'interès de baixar els preus al nivell de lactants per afavorir a
les famílies amb menys ingressos. El problema que hi ha i la pregunta que ens fem és fins
quan? Ho diem perquè la Generalitat s'ha desentès d'aquest servei que és bàsic. Aquesta
escolarització és fonamental per a possibles èxits posteriors. Amb aquests preus ni amb els
anteriors aquestes famílies amb dificultats econòmiques podran accedir a aquest servei, per
això vam proposar la tarifació social per intentar apaivagar aquesta discriminació. Per quan un
pla per fer accessible

es escoles bressols a aquells infants d'entorns socials i culturals

desfavorits que són els que més ho necessiten? I per quan una pressió coordinada
d'institucions i usuaris liderada pel govern municipal per exigir responsabilitats a la Generalitat
en un servei educatiu fonamental pel futur dels infants més desfavorits? Per això suggeriríem
al govern municipal és aquest estudi sobre aquesta possibilitat ja d'aplicar la possible tarifació
social a les famílies que tinguin necessitat d'aquest servei. En quant als preus públics de
l'escola municipal de música, també reconeixem l'esforç que s'ha fet però hem de dir que els
preus públic, una altra vegada, no estan a l'abast de les economies més desafavorides. Hem
fet un petit estudi en quant al finançament pel que fa a Mataró comparat amb altres ciutats del
nostre entorn. Per exemple, a Mataró, l'aportació que fan els usuaris és un 32,18% i un estudi
de la Diputació fet a 37 municipis, els usuaris aporten el 40,8%. En canvi si ho mirem segons
la despesa corrent per numero d’habitants és de 10,9 per habitant. Mataró està invertint de
promig uns 7,34 euros per habitant sent un 0,68% del pressupost, per tant sembla lògic
pensar que encara tenim recorregut per incrementar aquesta aportació a l'escola de música
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que creiem que és fonamental per a l'educació dels nens. Les preguntes són les mateixes que
he fet per les escoles bressols. Aquesta és una manera de posar-se al capdavant d'una
reclamació que jo crec que no hem de renunciar. Com que la Generalitat no aporta, nosaltres
ho hem de posar tot, aquesta és una batalla que no hem de donar per perduda, hi hauríem
d'anar conjuntament amb altres municipis que estan patint aquest greuge per part de la
Generalitat. Els preus públics del institut Miquel Biada ens costa molt aprovar-los, encara que
reconeixem que es fa un gran esforç, considerem per exemple excessiu que en material i
sortides hi hagi aquest creixement per sobre el IPC. Tampoc compartim l' increment 3,6% en
els cicles de grau mitjà. Però amb el que estem absolutament en contra és del increment
desmesurat del 9% pel curs del grau superior i del 27,8% als cicles de grau superior, en un
moment que sabem com està l'atur en el sector juvenil. Tampoc ens agrada l'argument d'anar
acostannt-nos als preus que aplica el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, també
podria ser a l' inrevés. Per tant ens resulta molt difícil donar un vot afirmatiu en aquest punt i
en conjunt. El nostre vot serà d'abstenció. En quant a l'espai Gatassa, serà un vot d'abstenció.
Apuntar la possibilitat de revisar la formula que tenim d’ externalització de la gestió d'aquest
espai. Tot i així reconeixem que s'està fent una bona feina, per tant ens abstindrien, votaríem
a favor del punt 7 i ens abstindríem novament al punt 8.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, avança
que en el punt 7, 8 i 10 de l'ordre del dia votarem favorablement i pel que fa referència la punt
9 sobre l'aprovació dels preus públics d'ensenyament el nostre vot serà contrari. No trobem
just l' increment de preus en l'escola municipal de música al·legant l' increment de costos del
contracte amb l'empresa que gestiona aquesta escola. Veiem bé les bonificacions que es
proposen. En quant a les escoles bressols, proposen que els lactants paguin el mateix que els
infants d' 1 a 3 anys, i també l’ increment en el servei de menjador. Creiem que és molt injust,
encara que els increment són mínims però tot va sumant. S’emparen en que les quotes
escolars que tenim a Mataró estan per sota de la quota de la mitjana d'altres municipis
catalans i creiem que ja ni ha prou de comparar-nos amb altres municipis per justificar
increments de preus. Qui porta als seus fills a una escola bressol no és per luxe sinó per
necessitat. No és una etapa obligatòria però molt necessària per les famílies per poder
conciliar la vida laboral, familiar i personal. Les escoles bressols, les publiques i les
municipals, ho són només en la seva titularitat, perquè no són gratuïtes per les famílies. Si hi
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ha més d’un fill en edat d’escola bressol tot i el 10% de descompte sobre la quota al segon fill
ja se’n va una gran part d’un sou en el pagament de les quotes i això és molt injust i un gran
impediment a l’hora de tenir fills. En quant a l 'institut Miquel Biada no acabem de compartir al
100% el que ens proposen i no podem votar favorablement perquè no ho compartim i en
nostre vot serà contrari.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa
que a la aprovació de preus públics ja varem votar no i votarem no als 4 punts
successivament. Ens centrarem en els preus públics que afecten a les escoles bressol. Cert
que és una competència supramunicipal i que l'Ajuntament de Mataró està fent mans i
mànigues per reequilibrar i gestionar un servei públic, però nosaltres defensem que hauria de
ser un servei 100% públic, gratuït i universal, com haurien de ser totes les etapes educatives.
Som conscients que a mig i curt termini això no canviarà. La modificació de preus que ens
presenten, pel que fa a les escoles bressol, suposa una rebaixa real per molt poques famílies
usuàries. Equiparen la quota de lactant amb els infants d'1 a 3 anys. A les escoles bressol es
poden acollir un màxim de 76 lactants mentre que el nombre de places per a infants d'1 a 3
anys és d'uns 800, la rebaixa de la quota només afecta a un percentatge molt baix de les
famílies usuàries, ja que a la resta la quota ha estat augmentada. També s'ha augmentat el
preu de la quota de menjador. Reconeixem l'esforç dut a terme, sobretot per les treballadores
de les escoles bressols. L'aportació de les famílies hauria de tendir curs rere curs a la baixa i
s'hauria de fer en base a una tarifació progressiva afavorint que aquelles famílies amb una
renda baixa gaudeixin d'una rebaixa real de les quotes. Per tant cal avançar cap a un model
més just i equitatiu que afavoreixi a qui realment ho necessita. Defensem que aquest model
sigui també el que regeixi els preus públics de l'escola municipal de música i de l'institut
Miquel Biada. Per tot el que he exposat votarem que no.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que en el punt 7, tot i que no entenem que es subvencioni a unes urbanitzacions i
altres no, quan a Mataró no tenim urbanitzacions amb unes característiques substancialment
diferents. Votarem a favor. Al punt 8 també votarem que si pel que fa als preus de cultura. Al
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punt 9 ens abstindrem. Primer perquè no acabem d'entendre el canvi que fan entre 0-1 i 2-3,
perquè les polítiques que s'han de introduir al futur donen més permisos tant als pares com a
les mares perquè puguin estar més temps en aquesta edat amb els seus fills. En tot cas el
problema que tenim amb les escoles bressol de manca d'assistència o que es buidin aules, té
a veure més amb altres temes que no amb el preu. No entenem tampoc el tema de Biada, que
sent un servei que no és nostre, que hauria de donar la Generalitat, puguem decidir els preus
que cobrem, màxim quan encara la Generalitat no ha pagat res i qui hauria de donar el servei.
Aquesta anomalia va en perjudici de la ciutat. Quant l'escola de música, no entén perquè a les
escoles bressols es pot aplicar una certa tarifació social i aquesta mateixa no es pot aplicar a
l’escola de música. Tampoc que famílies amb un poder adquisitiu mitjà-alt tenen els mateixos
descomptes per germans, per exemple, que famílies amb un poder adquisitiu mitjà-baix o
baix. No veig la dificultat d'aplicar com als impostos, qui més té més paga. Per últim, el tema
de l'espai Gatassa, entenem que és un servei que s'ha de cobrar. Per tant, votarem que sí als
punt 7, 8, 10 i ens abstindrem en el 9.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que en el punt 7 i 8
s’abstindran. En el punt 9 i 10 votarem en contra. L’ explicació és una mica en la mateixa línia
dels companys. Que es tingui en compte que la gent pagui segon els seus ingressos per
donar oportunitat a qui menys té. Perquè si no el que passa és que molta gent no és pot
plantejar portar el seu fill a l'escola de música perquè no arriben a final de mes. Tornem a
reclamar fórmules tarifàries que contemplin el que cobren els membres de la família. Quant a
les escoles bressols, nosaltres plantegem una escola pública, gratuïta, laica des de l'escola
bressol fins a la universitat i no hi ha molt més a dir. Hem d'anar cap a aquesta línia i hem de
pressionar. No se si caldrà denunciar a la Generalitat per els diners que ens deuen. Alguna
cosa hem de fer ja. Qualsevol que hagi fet una mica de psicologia sap que del un als tres anys
la socialització del nen és molt important. Els hem de donar aquesta oportunitat perquè els
pares cobren pocs diners. Tampoc podem carregar als avis amb aquesta responsabilitat. Hem
de lluitar per donar a les famílies altres oportunitats. Hem de lluitar pels drets bàsics. Vull
reconèixer l'esforç tècnic que està fent el Departament d'Ensenyament, i sobretot de les
professionals que treballen a les escoles bressol, però és necessari que ens plantegem un
model d'escola bressol on càpiga tothom. Aquesta serà la millor inversió per a una societat
amb fonaments.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - manifesta que s’han dit algunes coses una mica injustes.
Nosaltres compartim en gran part el que deia la Sra. Morón sobre la importància de la
integració en edat molt primerenca en les escoles bressol i el tema de la gratuïtat, però creiem
que aquest no és el lloc. Nosaltres hem defensat al Parlament de Catalunya l'escolaritat
gratuïta del 0 als 16 anys, a través de l'escola pública i d'un sistema de concertació. Però no
és competència nostra. Creiem que com a mal menor, el fet que tinguem una tarifació en
aquesta etapa escolar, ho entenem con un mal necessari i que s'ha de lluitar on toca perquè
això no sigui així. El nostre vot serà favorable. Respecte al Miquel Biada, el discurs és molt
similar. Els responsables és la Generalitat, no nostra. També votarem afirmativament.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que votaran a favor
dels punts 7, 8 i 10 i ens abstindrem en el punto 9. En aquest cas hi ha coses positives. La
modificació de preus escoles bressol a la baixa en compensació amb l' increment que paguen
la resta de famílies ens assembla una iniciativa que pot ser encertada però ens segueix faltant
una informació que es va demanar a la comissió informativa i també a la comissió de tarifació
social respecte a aquest punt, i és la possibilitat de poder analitzar quin és l'efecte de les
ajudes que es concedeixen a moltíssimes famílies en l'escalat real final de tarifes que paguen,
per poder-lo comparar amb un altre sistema que poguéssim idear. S'ha de reconèixer que
mentre la Generalitat no faci el que ha de fer i financi-hi això, qualsevol iniciativa que tinguem
en tarifació social haurà de ser finançada per l'ajuntament o per les famílies.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix que sempre que es
debat sobre ordenances fiscals i preus públics són molt enriquidors. Concretament sobre
escoles bressol, crec que no és un tema del govern municipal, crec que ens hauríem de
congratular tant del nivell de qualitat de les nostres escoles bressol com del nivell del personal
d'aquestes i del servei d'educació i de la solidaritat i l'esforç que està fent tota la ciutadania de
Mataró en aportar més del 50% del cost d'aquestes escoles, que inicialment van néixer amb la
idea de l'administració local posaria un terç, la Generalitat un terç i les famílies un altra terç.
Hem aconseguit el terç d'aportació de les famílies però la no aportació de la Generalitat fa que
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l'ajuntament entre aportació directa i subvencions estigui aportant mes d'un 50%. És un èxit
col·lectiu de la ciutadania de Mataró i no pas d'aquest Govern. Del Biada dir que es dona un
greuge comparatiu respecte del alumnes mataronins d'altres instituts. El preu el posa la
Generalitat, nosaltres no ingressarem un euro més amb aquestes noves tarifes perquè els
ingressos van directament al titular de la competència que és la Generalitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1).

Vots en contra:

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

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

8 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE
LES ACTIVITATS DE CULTURA.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Antecedents
En data 6 d’abril de 2017 la Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació
de les següents modificacions dels preus públics de Cultura:
a) Servei de comercialització
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L’Ajuntament de Mataró cada any dins el marc de la Festa Major, instal·la la Botiga de Les
Santes. La Botiga, és un espai on els ciutadans poden trobar els productes de difusió de la
festa produïts per la Direcció de Cultura, i també productes relacionats amb la festa que han
esta produïts per tercers.
A la botiga tradicionalment s’hi poden adquirir productes de difusió de Les Santes que han
estat editats per entitats culturals de la ciutat.
Amb la voluntat de facilitar la difusió d’aquest material, llibres, contes, cd’s, dvd’s, figures....
que promouen la difusió de la cultura popular i tradicions de la ciutat, l’Ajuntament sempre ha
facilitat de forma gratuïta a aquestes entitats el servei de venda a la botiga de Les Santes, per
facilitar-ne la seva difusió entre la ciutadania.
L’any 2015 es va aprovar una modificació dels Preus públics de Cultura per introduir el servei
de comercialització de productes de marxandatge amb el següent contingut:
S’estableix un preu públic pel servei de comercialització de béns no propietat de
l’Ajuntament, corresponent al 10% del preu del producte, el qual estarà subjecte a
l’IVA. En el cas que la persona propietària del producte sigui una entitat sense ànim
de lucre, la quota que haurà d’abonar en aquest concepte serà zero.
Atès que s’està valorant la possibilitat de preparar un procediment de pública concurrència per
cercar possibles proveïdors que subministrin productes de marxandatge per a ser
comercialitzats a la botiga de Les Santes, es proposa introduir a l’epígraf 11.Servei de
comercialització dels Preus públics de Cultura el següent:
Quan el servei es presti com a resultat d’un procediment de pública concurrència el %
a satisfer serà el que hagi indicat l’adjudicatari a la seva oferta
b) Aula Teatre
Per al proper curs 2017-2018 es proposen les següents modificacions:


Ampliar la bonificació existent actualment per germans a membres de la mateixa unitat
familiar.
Redactat actual:
2. Dos o mes germans matriculats a l’Aula : segon germà 10 % bonificació.
Redactat proposat :
2. Dos o mes membres de la mateixa unitat familiar matriculats a l’Aula : 10 %
bonificació aplicat a les quotes més altes a partir del segon membre.



Pel que fa als cursos de Dansa creativa, es proposa subdividir aquesta quota en dues,
una per als cursos de 1,5 hores setmanals de durada i una altra per als d’ 1 hora de
durada, amb l’aplicació d’un preu proporcional.
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Redactat actual :
7.3.Dansa creativa : 25€/mes
Redacta proposat :
7.3. Dansa creativa (1,5 h): 25€/mes
Dansa creativa (1h): 16,70€/mes
Fonaments de dret
Primer.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les
entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció
voluntària per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat.
Segon.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics de les activitats de Cultura, d’acord amb la
part expositiva de la present resolució.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a
l’e-tauler municipal.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1) i corresponent als membres del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1).

Vots en contra:

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

Abstencions:

2, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

34

9 - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS D'ENSENYAMENT PER AL
CURS 2017-2018.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent

“En data 1 d’abril de 2016 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat
l’aprovació de les següents modificacions dels preus públics per al curs 2017-2018:
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA :
Primer.- Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Escola Municipal de Música per al
curs 2017-2018.
Es proposa incrementar els preus públics en una mitjana del 3%, a causa de la previsió
d’increment de costos del contracte amb l’empresa que fa la docència de l’escola.
Per una altra banda, amb la finalitat d’anar facilitant l’accés a la música de persones amb
dificultats econòmiques, es proposa bonificar amb el 75% de la quota l’alumnat que tingui un
informe de Benestar Social que justifiqui la dificultat de la família per fer front a la quota;
incrementar la bonificació del 15% al 25% a l’alumnat que té els dos progenitors a l’atur;
incrementar del 15% al 20% la bonificació a l’alumnat que es trobi a l’atur.
En darrer terme, es proposa derogar el concepte “ Si la matriculació es fa d’abril a juny, es
paga el 33% de la quota en concepte de matrícula. “ El motiu és que a partir de Setmana
Santa ja no s’accepten noves matriculacions per no distorsionar el funcionament dels grups.

Per tant, els preus públics per al curs 2017-2018 són els següents:

PROGRAMES

PREU
205,00 €/curs
235,00 €/curs
260,00 €/curs
260,00 €/curs
260,00 €/curs
465,00 €/curs
565,00 €/curs
720,00 €/curs
815,00 €/curs
1.020,00 €/curs

Iniciació 1 (4 anys)
Iniciació 2 (5 anys)
Iniciació 3 (6 anys)
Iniciació 4 (7 anys)
Petita Orquestra
Formació Bàsica 1
Formació Bàsica 2
Formació Bàsica Aprofundiment
Formació Avançada 1 (Individual)
Formació Avançada 2 (Individual)
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Preparació Accés Grau Superior
PAGS (no instrument)
Cor Adults
Cor Inicial (5-7 anys)
Cor Infantil Escènic 1
Cor Infantil Escènic 2
Coral Escolar
Cor de Joves
Orquestra Quatre Cordes
Música en família
Música a mida
Assignatura complementària sense instrument
Segona assignatura complementària sense instrument
Conjunt instrumental sense fer instrument

2.060,00 €/curs
1.240,00 €/curs
260,00 €/curs
155,00 €/curs
205,00 €/curs
260,00 €/curs
190,00 €/curs
260,00 €/curs
190,00 €/curs
310,00 €/curs
895,00 €/curs
320,00 €/curs
260,00 E/curs
260,00 €/curs

Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.
Segon.- Aprovar les següents reduccions sobre les quotes dels programes de l’Escola
Municipal de Música de Mataró per el curs 2017-2018:
CONCEPTE
Dos membres mateixa unitat familiar
Tres membres mateixa unitat familiar
Quatre membres mateixa unitat familiar
Bonificació social (amb informe Benestar Social)
Alumnes amb necessitats especials
Situació d’atur de l’alumne
Situació d’atur dels dos progenitors
Segon instrument en grup

REDUCCIÓ
10%
15%
20%
75%
47%
20%
25%
25%

Les reduccions de quota no poden acumular-se
Tercer.- Derogar el següent concepte: “ Si la matriculació es fa d’abril a juny, es paga el 33%
de la quota en concepte de matrícula. ”

SERVEI D’ESCOLA BRESSOL :
1. Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola bressol per el
curs 2017-2018.
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Es proposa l’equiparació del preu de les tarifes dels lactants (0-1 anys) amb els preus dels
infants d’1 a 3 anys, fins ara amb quotes diferents, fet que implicarà una rebaixa del 23,10%
del preu.
Es proposa l’increment del 5,2% dels preus del servei de menjador dels grups de 0-1 anys,
atès que es pretén establir una única quota per als serveis escolar, menjador i servei de
vacances. En el cas dels infants d’1 a 3 anys, l’increment proposat és del 3,4%.
En el cas del servei de menjador i de la resta de serveis, es pren el preu actual per als infants
de 1-3 anys i es converteix en única tarifa per a tots els nens de 0 a 3 anys, fet que significa
una rebaixa aproximada del 2,5% en les tarifes de nens d’1 a 3 anys i un increment per als
lactants de 0 a 1 anys, compensat amb escreix per la rebaixa de preus en la quota escolar.
Per tant, els preus públics per al curs 2017-2018 són els següents:
- SERVEI D’ESCOLA BRESSOL:
Infants de 0-3 anys……………………………………...
Infants de 0-3 anys (mitja jornada matí)……………...
Infants de 0-3 anys (mitja jornada tarda) ……………...
Infants de 0-3 anys (intensiu 5 hores) ……………….. .
Infants d’1-3 anys (intensiu 6,5 hores, menjador inclòs)

1.515,00 €/curs
840,00 €/curs
640,00 €/curs
1.190,00 €/curs
2.515,00 €/curs

Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.
La Direcció d’Ensenyament aplicarà reduccions del 10% de la quota escolar, en cas de
coincidir dos germans escolaritzats i del 15% en cas de tres germans.
- SERVEI DE MENJADOR:
Abonament infants 0-3 anys (5 dies/setmana)…..................................
Abonament infants 0-3 anys (5 dies/set., per jornada intensiva)….......

160,00 €
102,00 €

Abonament infants 0-3 anys (4 dies/setmana)…..................................
Abonament infants 0-3 anys (4 dies/set., per jornada intensiva)….......

145,00 €
93,00 €

Abonament infants 0-3 anys (3 dies/setmana)…..................................
Abonament infants 0-3 anys (3 dies/set., per jornada intensiva)….......

121,00 €
77,00 €

Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia)................................................... 10,60 €
Tiquets menjador infants 0-3 anys (1 dia, per jornada intensiva)............... 6,80 €
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies).............................................. 104,00 €
Tiquets menjador infants 0-3 anys (10 dies, per jornada intensiva).......... 66,50 €
Preu dia menjador servei de vacances de 0-3 anys................
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10,60 €

-

SERVEI DE VACANCES (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA)
Preu servei alternatiu jornada completa (0-3 anys) ...................... 10,10 €/dia
Preu servei alternatiu jornada intensiva (0-3 anys) ........................ 7,80 €/dia
Preu servei alternatiu mitja jornada (0-3 anys) .............................. 5,05 €/dia
Els preus del servei de vacances entraran en vigor per al període d’estiu de l’any 2017.

En conjunt la cobertura del Servei via preus públics (aportació de les famílies) es manté
pràcticament igual que al curs passat (35,30%). L’aportació municipal és del 48,59%.
També caldria destacar que les quotes escolars actuals a Mataró se situen sensiblement per
sota de la quota mitjana del municipis catalans (d’uns 1.800 euros, d’acord amb les dades del
curs passat subministrades pel Servei d’Educació). Concretament és un 16% més baixa que
la mitjana de les escoles bressol municipals de Catalunya.
Finalment escau recordar que des de fa anys l’Ajuntament de Mataró ha incorporat un sistema
de beques, tant per quotes com per servei de menjador. Les bases de les beques tarifen els
beneficis en funció del nombre de persones integrants de la unitat familiar i dels ingressos de
la mateixa. Concretament, en el curs 2015-2016 l’Ajuntament ha concedit 40 beques
menjador, així com 101 famílies (un 12%) han percebut beques. La previsió de despesa en les
bases és de 60.000 euros per beques de quotes i 30.000 euros per beques menjador. La
Direcció d’Ensenyament ha concedit beques a totes les famílies que compleixen els barems.
PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA:
Primer.- Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Institut Miquel Biada per el curs
2017-2018.
Es proposa un augment dels preus públics dels cursos d’ESO i batxillerat en un 3% per
l’increment d’alguns serveis associats com són els preus de les carpetes, les agendes
escolars, les sortides de l’alumnat i el material.
Pel que fa als cicles formatius, es proposa un canvi en els conceptes dels preus públics dels
cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i dels cicles formatius de grau superior (CFGS). Així,
s’eliminen dels preus públics de cicles formatius el concepte sortides i la quantitat de 30 euros
que es cobrava pel mateix. Aquesta quantitat de 30 euros s’afegeix al concepte material de
suport als cicles. En darrer terme, es diversifica el preu dels CFGM i dels CFGS i s’apropa el
preu del curs d’accés al CFGS al preu establert pel Departament d’Ensenyament.
Per tant, els preus públics per al curs 2017-2018 són els següents:
Preu
1r ESO
Agenda escolar
Carpeta escolar

3,40 €
3,33 €
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82,00 €
38,27 €
10,00 €
137,00 €/curs

Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral
2n ESO
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,40 €
3,33 €
82,00 €
38,27 €
10,00 €
137,00 €/curs

3r ESO
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,40 €
3,33 €
82,00 €
38,27 €
10,00 €
137,00 €/curs

4t ESO
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,40 €
3,33 €
82,00 €
38,27 €
10,00 €
137,00 €/curs

1r BATXILLERAT
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,39 €
3,33 €
62,00 €
39,78 €
10,00 €
118,50 €/curs
11,85 €

Preu per matèria o assignatura 1r Batxillerat
2n BATXILLERAT
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,39 €
3,33 €
31,00 €
39,28 €
10,00 €
87,00 €/curs
8,70 €

Preu per matèria o assignatura 2n Batxillerat
CICLES FORMATIUS GRAU MIG
Agenda escolar

3,40 €

39

3,33 €
0,00 €
101,27 €
68,00 €
10,00 €
186,00 €/curs

Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material pràctiques
Material de suport als cicles
Plataforma de gestió integral
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material pràctiques
Material de suport als cicles
Plataforma de gestió integral

3,40 €
3,33 €
0,00 €
145,27 €
68,00 €
10,00 €
230,00 €/curs

CURS PREPARACIÓ ACCÉS A CF
SUPERIORS
Agenda escolar
Carpeta escolar
Activitats escolars fora del centre
Material pràctiques
Material escolar
Plataforma de gestió integral

3,40 €
3,33 €
31,00 €
92,27 €
40,00 €
10,00 €
180,00 €/curs

Preu públic d’un cicle formatiu de grau mig
(matrícula de fins un terç de les Unitats
Formatives d’un curs)
Preu públic d’un cicle formatiu de grau mig
(matrícula d’entre un i dos terços de les
Unitats Formatives d’un curs)
Preu públic d’un cicle formatiu de grau mig
(matrícula de dos terços de les Unitats
Formatives d’un curs)
Preu públic d’un cicle formatiu de grau
superior (matrícula de fins un terç de les
Unitats Formatives d’un curs)
Preu públic d’un cicle formatiu de grau
superior (matrícula d’entre un i dos terços de
les Unitats Formatives d’un curs)
Preu públic d’un cicle formatiu de grau
superior (matrícula de més de dos terços de
les Unitats Formatives d’un curs)
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62,00 €
124,00 €
186,00 €

76,50 €
153,00 €
230,00 €

Fonaments de dret
Primer.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les
entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció
voluntària per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat.
Segon.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa
també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei.
Tercer.- Figuren a l'expedient els pertinents informes econòmics, els quals manifesten que els
preus públics proposats no cobreixen els costos del servei.
Ara bé, tal com hem dit, el TRLRHL manifesta que, quan existeixin raons socials, benèfiques,
culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per
sota del cost del servei.
En el cas que ens ocupa, els serveis prestats tendeixen al compliment de l’obligació que tenen
els poders públics de garantir a tota la ciutadania el dret fonamental a l’educació, establert a
l’article 27 de la Constitució Espanyola, així com el dret a l’accés a la cultura, consagrat a
l’article 44.1 de la mateixa norma. Conseqüentment, l’existència de raons d’interès públic
justifiquen que els preus proposats no cobreixin la totalitat del cost dels serveis.
Quart.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.

A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola Municipal de Música, continguts en les activitats
d’Educació, per al curs 2017-2018, d’acord amb la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Aprovar els preus públics del servei d’Escola Bressol, continguts en les activitats
d’educació, per al curs 2017-2018, d’acord amb la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Aprovar els preus públics de l’Institut Miquel Biada, continguts en les activitats
d’educació, per al curs 2017-2018, d’acord amb la part expositiva de la present resolució.
Quart.- Publicar el precedent acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a
l’e-tauler municipal.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal de
Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3).

Vots en contra:

6, 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) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).

Abstencions:

7,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (1).

10 - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL CENTRE CÍVIC ESPAI
GATASSA PER AL CURS 2017-2018
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Antecedents
En data 7 d’abril de 2017 el Servei de Projectes Transversals i Participació d’aquest
Ajuntament ha proposat l’aprovació de la modificació dels preus públics per la realització
d’activitats educatives al Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2017-2018, consistent en
canviar la denominació del preu públic de l’activitat anomenada fins ara “Monogràfics de
cuina” per “Monogràfics amb necessitat de material”. Aquest canvi de denominació, en ésser
una descripció més genèrica, permetrà incloure-hi més activitats.
Fonaments de dret
Primer.- L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), preveu la possibilitat que les
entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
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d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció
voluntària per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat.
Segon.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple.
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat de Serveis Centrals
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics per la realització d’activitats educatives al
Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2017-2018, d’acord amb la part expositiva de la
present resolució.
Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a
l’e-tauler municipal.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1).

Vots en contra:

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

Abstencions:

1,

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.

Direcció de Promoció Econòmica

11

- DONAR COMPTE DEL PLA ESTRATÈGIC TECNOCAMPUS.

43

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, dóna
compte del següent:
“En el PAM 2016, dins l’àmbit “Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat”,
es va acordar l’acció prioritària de l’elaboració del Pla Estratègic del Tecnocampus 2016-2022.
Aprovat en el Patronat de data 21 de juliol de 2016 el briefing d’aquest encàrrec,s’inicia el
procés per a la selecció i contractació d’una consultora i es publica en el perfil del contractant
de la Fundació Tecnocampus, la licitació, pel procediment d’adjudicació directa, d’un contracte
de serveis de consultoria i assistència pel desenvolupament i redacció del Pla estratègic del
Tecnocampus.
A data 5 d’octubre de 2016 s’adjudica la contractació a l’empresa de serveis DELOITTE
CONSULTORIA i s’inicien els treballs.
Es designa una Comissió de Seguiment formada per: la presidenta de la Fundació (Dolors
Guillen), el Director General de la Fundació (Jaume Teodoro), dos membres representants de
cada un dels grups municipals que estan a govern (Alicia Romero i Joaquim Esperalba), un
representant de la oposició (Francesc Teixidó), un representant de la Universitat Pompeu
Fabra (Eulàlia Solé) i un representant de les empreses del Parc d’empreses (Xavier Camps).
L’enfocament metodològic plantejat per la consultora s’ha desenvolupat en 6 fases:
-

Fase 0: Llançament del projecte amb l’objectiu de detallar el pla de treball
Fase I: Avaluació del Pla estratègic anterior
Fase II: Diagnòstic de la situació actual
Fase III: Formulació estratègica
Fase IV: Plans d’acció i plans operatius
Fase V: Elaboració del Pla Estratègic

Durant el procés d’elaboració s’han realitzat sessions de treball, de reflexió, de participació i
diverses entrevistes personals i grupals a tots els grups d’interès i públic objectiu de la
Fundació com: Patronat, Senat, Ajuntament de Mataró, Universitat Pompeu Fabra, Professors,
Alumnes i exalumnes, empreses del parc, equip de direcció, personal PAS, comitè d’empresa,
sessions grupals sectorials de salut, empresarial i de tèxtil i altres amb membres externs
vinculats directa o indirectament amb la institució i la ciutat.
A grans trets i solament per fer un resum del contingut resultant del Pla Estratègic del
Tecnocampus 2016-2022, cal destacar:
MISSIÓ: Contribuir al creixement econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme,
a través d’un model integral de generació de coneixement, formació, empresa i innovació. I
per aconseguir-ho, s’assumeixen dos objectius centrals:
1. Una oferta d’educació superior altament professionalitzadora i compromesa amb el
desenvolupament amb èxit de les persones que conformen la comunitat
Tecnocampus.
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2. La gestió d’un Parc Empresarial i d’Emprenedoria que ajudi a millorar la competitivitat
de les empreses, la innovació i la internacionalització, alhora que esdevingui un vincle
de relació Universitat-Empresa.
VISIÓ: Ser un model de referència a nivell nacional i internacional en la interrelació entre la
Universitat i l’Empresa a través d’una experiència educativa de qualitat connectada al món
empresarial, consolidant Tecnocampus com a instrument de transformació i desenvolupament
econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme.
VALORS: Rigor, Proximitat, Compromís Social, Transparència, Innovació i Emprenedoria i
Comunitat Tecnocampus.
ÀMBITS ESTRATÈGICS: S’han desenvolupat 4 àmbits estratègics de forma coherent amb la
visió i la missió. Dins d’aquests 4 àmbits s’han definit 19 línies estratègiques que alhora
integren un total de 112 accions a portar a terme dins del termini que compren aquest Pla
Estratègic.
Aquests 4 àmbits son:
1.
2.
3.
4.

Consolidar un model acadèmic de qualitat fortament professionalitzador
Impulsar el model de Parc cap al Districte Tecnocampus
Tecnocampus com a motor d’innovació i desenvolupament econòmic al territori
Model de finançament i d’organització coherent amb els reptes de futur.

El document es completa amb la definició i explicació dels indicadors que han de mesurar el
compliment de cada una de les iniciatives estratègiques.
Aquest Pla Estratègic és el full de ruta que ens ha de servir per seguir tenint un Tecnocampus
consolidat i alineat amb els objectius de la ciutat, del territori, del teixit empresarial i de la
universitat a la que estem adscrits. Un Pla amb les accions que a curt, mig i llarg termini
marcaran el futur de la institució.
El Pla Estratègic del Tecnocampus 2016-2022 ha estat aprovat pel Patronat de la Fundació,
que és l’òrgan competent, el passat dimecres 26 d’abril de 2017 i avui en Ple ordinari, dono
compte del mateix.
Destacar l’ampli consens polític, social i de tots els agents implicats a la Fundació
Tecnocampus que han treballat junts i han donat com a resultat aquest document de treball.
Agrair la feina feta per la consultora, i donar les gràcies a totes les persones, grups polítics,
sindicats, empreses, professors, estudiants i persones a títol individual que han fet possible
aquest Pla Estratègic. Ara solament queda posar-lo en practica i portar endavant les accions
definides.”
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que és un bon
pla estratègic ben estructurat, del que compartim la gran majoria d’accions, representa un cert
retorn als valors que impulsa la fundació del TECNOCAMPUS. El patronat de la fundació ja ha
aprovat treballar per obtenir un pacte amb la direcció general d’universitats i millorar els
matrícules. El pla estratègic també recull la necessitat de que el TECNOCAMPUS tingui més
protagonisme i més implicació a la ciutat. Per tot plegat esperem que l’equip directiu sigui
capaç de portar això endavant ja que ens sembla un bon document.

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

12 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’AMPLIACIÓ DEL CATÀLEG DE
MASIES I CASES RURALS I MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, presenta la proposta següent:
“El 4 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local aprova inicialment el Pla especial l’Ampliació
del catàleg de masies i cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable, en el benentès que és un requisit indispensable per a l’aprovació
provisional la justificació de l’existència d’explotació agrícola a les finques objecte de la
modificació.
El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant
publicació al BOP de 15 d’abril de 2016, al diari La Vanguardia de 8 d’abril de 2016, al tauler
d’edictes electrònic i a la web municipal.
L’11 de maig de 2016, l’Ajuntament concedeix a alguns dels propietaris el termini de 10 dies
per a completar la documentació que falta i és necessària per justificar la inclusió de les cases
rural de pagesos.
La documentació queda complimentada en els mesos de juny i agost.
En tràmit d’informació pública, el 17 de maig de 2016, es presenten les al·legacions següents:
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1. La Unió de Pagesos de Catalunya recolza les sol·licituds d’inclusió de les masies Can
Cantallops-Masjuan, Can Canyelles i Can Boix, aporta la mateixa documentació dels
propis interessats presentada en diferents escrits.
2. La Unió de Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, es personen a
l’expedient com a part interessada; al·leguen legitimació i acció pública; recorden els drets
recollits en diferents normatives d’informació i participació, i sol·liciten:
1) En relació a l’Ampliació del catàleg
La inclusió en el Pla especial de les masies Can Cantallops-Masjuan, Can Canyelles i Can
Boix, a fi que estiguin totes les masies i cases rurals existents en el sòl no urbanitzable de
Mataró, i especialment, totes aquelles masies i cases rurals que conformen els habitatges
dels pagesos de Mataró i les seves famílies, ubicats tots ells en finques destinades a
l’explotació agrícola per evidents motius d’interès social, paisatgístic, i mediambiental, i
quan no també arquitectònic i històric, i d’acord amb allò que disposen els articles 47.3 i 50
del Text refós de la Llei d’urbanisme, i article 55 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
relatius a identificar en el catàleg les masies i cases rural susceptibles de reconstrucció o
de rehabilitació per a la seva preservació per raons arquitectòniques, històriques,
ambientals, paisatgístiques o socials.
Cas contrari al·leguen perjudici en la no inclusió que limita les possibilitats de millora,
ampliació, reconstrucció i rehabilitació. No és útil per a la pagesia un Pla especial que
dóna la possibilitat d’introduir nous usos i més densitat d’habitatges en tot el sòl no
urbanitzable. La inclusió en el Pla especial permet ampliar una masia per ubicar-hi un hotel
o altres usos indeterminats no lligats a l’activitat agrícola, així com ampliar la densitat
d’habitatges fent divisió horitzontal, per contra un pagès no pot ampliar o millorar el seu
habitatge perquè el seu fill pugui viure a l’explotació agrícola.
Consideren que tant l’ampliació com el propi Pla especial de masies i cases rural, no té per
objectiu preservar, potenciar i desenvolupar l’activitat agrícola, tot el contrari, sembla un
instrument que té per objectiu fer fora als pagesos de Mataró dels espais agrícoles que
fins avui s’han conservat del creixement i especulació urbanística gràcies al
desenvolupament de l’activitat agrícola.
2) En relació al Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals aprovat definitivament el
23 d’abril de 2015 (PECMCR) i amb text refós aprovat l’11 de febrer de 2016 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB)
2.1. Modificar tota la normativa del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals
ampliació o modificació i adaptar-la a la inclusió de totes les masies i cases rurals i en
especial la des pagesos.
2.2. Eliminar la regulació i/o règim d’usos i edificació de l’article 7 i concordants del
PECMCR, i substituir-la i modificar-la pel previst en sòl no urbanitzable en el Pla general
d’ordenació (PGO) i del Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), fixant un
nou règim d’usos que no impedeixi el normal desenvolupament de l’activitat agrícola, i
garanteixi el seu desenvolupament agrícola, tal com preveu el PGO i el Conveni de
col·laboració i cooperació urbanística signat entre l’Ajuntament de Mataró i la Unió de
Pageses de Catalunya el 18 d’abril de 1996.
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2.3. Declarar la nul·litat de ple dret de PECMCR aprovat definitivament per la CTUB per
vulneració de la normativa vigent de les raons previstes a l’article 47 en relació al 50 del
TRLU, a l’empara de l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Consideren que té com a principal objectiu introduir i permetre nous usos i activitats, no
agrícoles, en sòl no urbanitzable, que si es desenvolupen totes no tenen cabuda en el sòl
no urbanitzable agrícola i suposaran la seva transformació o eliminació.
Defensen que no compleix amb l’objectiu principal d’identificar les masies i cases rurals
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, justificant les raons que la seva
preservació o recuperació, que han de ser de tipus arquitectònic, històric, ambiental,
paisatgístic o social (article 47 i 50 de la Llei d’urbanisme)
2.4. Un cop estimades les seves peticions i modificat o redactat un nou PECMCR, es
sotmeti a nova consulta pública, nou tràmit d’audiència i informació pública, per tal que
totes les parts interessades i afectades puguin formular al·legacions en defensa dels seus
interessos
Han estat sol·licitats informes a altres organismes afectats, amb el resultat següent:
-

El 6 de maig 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, presenta informe de no
afectació als terrenys de la seva explotació.

-

El 17 de maig de 2016, l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i
Sostenibilitat, presenta informe favorable amb un sèrie de consideracions a tenir en
compte.

-

El 17 de maig de 2016, la Direcció General de Turisme, presenta informe amb dues
prescripcions:
a) Cal substituir “turisme rural” per “establiment de turisme rural”, per ser la denominació
de l’article 49 de la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya.
b) Cal excloure l’ús d’establiment de turisme rural de totes les edificacions posteriors a
l’any 1950, d’acord amb l’article 53 del Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament
turístic i d’habitatge d’ús turístic, que són:
o Fitxa 13, Can Pera de l’any 2000
o Fitxa 20, Can Bleda de l’any 1996
o Fitxa 85, Can Riera Malet de l’any 1997

-

El 31 de maig de 2016, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, presenta informe amb
recomanacions generals i recordatoris de compliment de normatives.

-

El 6 de juliol de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental, presenta informe amb les prescripcions següents:
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a) Cal completar les fitxes de Can Noè 2 i Can Noè 3, amb la protecció derivada de la
seva inclusió als espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000. Recorda que els projectes
i plans derivats seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la Llei
2172013, d’avaluació ambiental.
b) Cal justificar la necessitat de permetre reajustos per al compliment de les condicions
d’habitabilitat de les edificacions de Can Noè 2, Can Noè 3, Can Bleda i Can Valentí,
derivada de la protecció supramunicipal com a sòl no urbanitzable costaner 1.
c) Cal esmenar les fitxes de Can Pera i Can Bleda per a precisar que l’ús de turisme
rural es permet a les edificacions originàries amb antiguitat anterior a l’any 1950, i
suprimir aquest ús de la fitxa de Can Riera Malet, d’acord amb la pròpia normativa del
Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i el Decret 159/2012,
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
-

El 18 de juliol de 2016, la Diputació de Barcelona, Àrea d’Espais Naturals – Montnegre
Corredor, presenta informe favorable.

-

El 2 de desembre de 2016, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Direcció General de Desenvolupament Rural, presenta informe desfavorable
per incorporar construccions posteriors a l’any 1956 i no conservar el caràcter originari de
la masia.

En escrit de 13 de setembre de 2016, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General de
Desenvolupament Rural, la reconsideració del seu informe atès que no es basa en infraccions
legals ni interessos supramunicipals, que l’ampliació del catàleg amb cases dels pagesos amb
explotació agrícola es una petició reiterativa de la Unió de Pagesos de Catalunya i de
l’Assemblea Pagesa del Maresmes, i per discriminació amb altres municipis que sí tenen
incorporades en els seus Plans especials construccions posteriors a l’any 1956.
El 21 de febrer de 2017, la Direcció General de Desenvolupament Rural emet informe, pel
qual vistes les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Mataró, supediten l’informe al
criteri de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
La valoració de la documentació aportada per les persones interessades és la següent:
1. Can Boix: Arran de la documentació presentada per Camilo Boix Bosch, relativa a la
rehabilitació de la masia a l’any 1991, s’ha pogut localitzar l’expedient de llicència d’obres
núm. 604/90, on consta la concessió de llicència a Camilo Boix Bosch, per la rehabilitació
de la masia Cal Negre, al Veïnat de Mata, 49, polígon 8, parcel·la 3, el 06.03.1991, i
l’informe tècnic que les obres finalitzades s’ajusten a la llicència concedida de 19.07.1994.
Les fotografies de la casa finalitzada coincideixen amb la tipologia actual.
S’incorpora al document tècnic l’ortofoto de 1945, conforme ja existia la masia antiga de
Can Boix.
2. Can Cantallops-Masjuan: El document tècnic incorpora Can Cantallops-Masjuan i les
ortofotos de 1945, 1956, 1986, 1993, 1994, 2006 i l’actual, segons les quals al llarg
d’aquests anys s’ha mantingut una construcció.
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3. Can Canyelles: La casa, a l’adreça del carrer Torrent de les Piques, 56, està situada en
sòl urbanitzable no programat, sector dels Turons D, per tant no compleix amb la condició
essencial d’estar en sòl no urbanitzable.
S’ha sofert una confusió d’aquesta casa, amb la també anomenada Can Canyelles, al
Veïnat de Mata, 44, en sòl no urbanitzable, ja catalogada amb la fitxa 23, per aquest motiu
es va concedir termini a Maria del Dolç Nom Cañellas Cot, en escrit d’11 de maig de 2016,
perquè presentés documentació acreditativa del 2n habitatge annexat al catalogat.
Per tot això les al·legacions formulades es resolen de la forma següent:
a) S’estimen les al·legacions d’incorporar les masies de Can Cantallops-Masjuan i Can Boix,
amb la qual cosa queden catalogades totes les cases de pagesos amb explotacions
agrícoles existents en sòl no urbanitzable.
b) Es desestima l’al·legació d’incorporar Can Canyelles, del carrer Torrent de les Piques, 56,
per estar situada en sòl urbanitzable no programat, sector dels Turons D, i no complir amb
la condició essencial d’estar en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 50.2 del Text
refós de la Llei d’urbanisme que preveu “... identificar en un catàleg específic les
construccions situades en sòl no urbanitzable susceptible de reconstrucció o de
rehabilitació ...”.
c) Es declaren inadmissibles la resta d’al·legacions per referir-se al Pla especial del Catàleg
de masies i cases rurals aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015 i amb text refós
aprovat l’11 de febrer de 2016 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per
ser un acte definitiu i ferm, contra el qual l’Assemblea Pagesa del Maresme ha interposat
recurs contenciós administratiu núm. 208/2016, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a.
Vist l’informe jurídic i els articles esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i modificació
del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, redactat pel servei tècnic
municipal, amb les modificacions introduïdes arran dels informes dels organismes afectats
amb competències sectorials i l’estimació parcial de les al·legacions presentades, amb el
benentès que la catalogació ve determinada per la funció social que vincula la casa rural amb
l’explotació agrícola en funcionament, i per tant la desaparició d’aquesta serà motiu de
descatalogació.
Segon.- Estimar en part les al·legacions formulades contra l’Ampliació del catàleg de masies i
cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, de
la Unió de Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, en el sentit d’incorporar
les masies de Can Cantallops-Masjuan i Can Boix, però no la masia de Can Canyelles, del
carrer Torrent de les Piques, 56, per incompliment de la condició essencial d’estar en sòl no
urbanitzable establerta a l’article 50.2 del TRLU, d’acord amb els motius de la part expositiva.
Tercer.- Declarar inadmissibles les al·legacions formulades en relació al Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals, aprovat definitivament el 23 d’abril de 2015, de la Unió de
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Pagesos de Catalunya i l’Assemblea Pagesa del Maresme, per ser un acte definitiu i ferm i per
litispendència en haver estat impugnat directament, en recurs contenciós administratiu núm.
99/2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 3.
Quart.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva:
dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document
tècnic en suport informàtic.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.”

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que com va manifestar a l’anterior ple, s’abstindrà en aquest punt no perquè estigui
en contra de l’activitat que desenvolupen els pagesos, sinó simplement perquè el catàleg es
va aprovar per majoria per tots els partits i se’ns va explicar que era condició sine qua non
perquè els pagesos retiressin dos litigis que tenien contra el solar del Corte Inglés, i els
pagesos no han retirat els litigis i per tant ens sembla una presa de pel per molt que tinguin tot
el dret. I per això ens abstindrem.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, exposa que a l’anterior
ple es van abstenir. Després de parlar amb els pagesos hem decidit donar suport a aquest
punt, perquè entenem que es preserva la reserva agrària.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i
corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya (1).

Vots en contra:

Cap.
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Abstencions:

6, corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular
de Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de
la Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).

13 - APROVACIÓ

TEX

REFÓS

PLA

ESPECIAL

EN

SÒL

NO

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

“El 19 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda suspendre la
tramitació del Pla especial de en sòl no urbanitzable Ca l’Iborra, promogut per Francisca Díaz
Lara i tramesa per l’Ajuntament, fins que:
1. Es sotmeti a la consulta preceptiva a l’òrgan ambiental per tal que resolgui la tramitació
ambiental corresponent.
2. En cas que del mateix esdevinguin noves qüestions a incorporar al document, cal aportar
un text refós diligenciat i verificat per l’òrgan que ha aprovat provisionalment el document
que les incorpori.
3. Cal acreditar la vinculació del magatzem agrícola a la unitat mínima de conreu o que es
tracta d’una unitat productiva agrícola amb la condició d’inscripció al DAR com a explotació
agrícola prioritària; o en cas contrari es limiti a una caseta d’eines de 15 m2.
El 30 de juny de 2016, la promotora presenta el Document ambiental estratègic que forma part
com Annex al Pla especial.
El 5 de juliol de 2016 i amb complement de 18 de juliol de 2016, l’Ajuntament sol·licita a
l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental l’informe d’acord amb l’article 29 de la Llei 21/2013,
d’avaluació ambiental.
El 26 d’octubre de 2016, la Directora de Serveis Territorials a Barcelona, resol emetre informe
ambiental estratègic en el sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica,
amb el benentès que es doni compliment a una sèrie de consideracions.
El 14 de novembre de 2016 es dóna trasllat de la resolució a la promotora, als efectes que
incorpori les consideracions establertes.
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L’11 de gener de 2017, la promotora presenta el Document ambiental estratègic modificat.
El 13 de gener de 2017, l’Ajuntament requereix a la promotora que completi la documentació
d’acord amb la prescripció 3a de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de19 d’abril de 2016, conforme havia d’acreditar l’explotació agrícola o bé reduir el
magatzem a 15 m2 com caseta d’eines.
El 22 de març de 2017, la promotora presenta modificats el Pla especial i el Document
ambiental estratègic.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement els canvis introduïts, que consisteixen en:
1. Incorporar al Document ambiental estratègic les consideracions establertes per l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
2. Reduir la superfície del magatzem agrícola de 58,89 m2 per una caseta d’eines de màxim
15 m2.
Vistos els informes tècnic i jurídic precedents, i els articles 92 i 102.3 del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla especial en sòl no urbanitzable Ca l’Iborra, promogut
per Francisca Díaz Lara, que incorpora les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 19 d’abril de 2016.
Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos exemplars
del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document tècnic en suport
informàtic.
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

25, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya (1), corresponent als membres del grup
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municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

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

14 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL PER A LA CREACIÓ D’UN
EQUIPAMENT AL POLÍGON MATA ROCAFONDA, A LA FINCA
MUNICIPAL DEL C. ENERGIA, 11
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 municipal per a la creació d’un equipament al polígon Mata–Rocafonda, a la finca
municipal del c. Energia, 11.
L'objectiu de la modificació és l’adequació urbanística dels usos dotacionals i de serveis que
s’estan duen a terme des de fa anys en aquesta parcel·la municipal. Per coherència i donat
que es tracta de sòl públic, es proposa el canvi de qualificació urbanística actual de zona
industrial entre mitgeres 2e2 a sòls de sistema d’equipaments i infraestructures, sense
increment de l’aprofitament.
El Pla General admet en sòls industrials la majoria dels usos dotacionals i de servei
(l'educatiu, el sanitari , l'assistencial, el sociocultural, l'esportiu, l'administratiu), com els actuals
en el citat edifici municipal, si bé per les zones 2e (com és el cas) i 2f, condicionats a que
estiguin al servei de l'activitat industrial principal de la parcel·la, cosa que estrictament no
succeeix i és precisament el que es vol ajustar.
L’edifici industrial construït per PUMSA i acabat l’any 2000, de tres plantes, estava destinat les
plantes baixa i primera a taller de reparacions d’ambulàncies amb servei d’oficines per a ús de
la Creu Roja, i la planta semisoterrada quedava sense ús i disponible per l’Ajuntament.
La Creu Roja des de l’any 2001, mitjançant conveni té cedit l’ús a precari de l’espai ocupat per
desenvolupar les seves activitats socials.
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L’Associació Cultural musulmana Al-Ouahda, té arrendada a la major part de la planta
semisoterrada, mitjançant contracte de 8 de juny de 2002, destinada principalment al culte i
altres activitats complementaries pròpies de l’entitat: conferències, formació, centre d’estudis,
etc.
Han estat sol·licitats informes sectorials previs a l’aprovació inicial, el 27 de febrer de 2017,
amb el següent resultat:
-

El 14 de març de 2017, l’Agència Catalana de l’Aigua, presenta informe favorable.
El 16 de març de 2017, l’Autoritat del Transport Metropolità comunica que considera no ha
d’emetre informe.
ENDESA, no l’ha presentat.
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, no l’ha presentat.
La Direcció General de Protecció Civil, no l’ha presentat.

Els informes sol·licitats previs a l’aprovació inicial no són preceptius i, com en compliment de
l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà demanar-los també un cop aprovat
inicialment, es continua amb la tramitació a fi de no dilatar-la innecessàriament.
Vist l’informe jurídic i els articles 24, 58.2, 59, 73, 74, 85, 96, 97.2bis, i 98.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 del Decret
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal per a
la creació d’un equipament al polígon Mata–Rocafonda, a la finca municipal del c. Energia, 11.
Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, emetin
informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades.”
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, avança,
com ja va manifestar en comissió informativa, que no votarà favorablement. Entenem el que
es demana però si en aquest edifici només estigués la Creu Roja seria un punt que podríem
votar a favor. Com el que es vota és la regularització per portar a terme la activitat d’ una altra
entitat, llavors el nostre vot serà contrari. En aquesta línia nosaltres ens vam manifestar al
mes de gener, on vam portar una proposta de resolució, que no va ser aprovada per cap
partit. Demanàvem que l’ajuntament no renovés el contracte de lloguer a l’entitat musulmana
al polígon de Rocafonda per albergar un edifici de culte en un edifici de propietat municipal.
Tots saben el que pensem nosaltres al respecte. L’edifici és municipal, per tant, és un privilegi
concedit a la comunitat i no es poden aprofitar edificis municipals per ubicar mesquites. Som
partidaris que aquests espais han d’estar cedits a entitats que representin la majoria
d’interessos dels ciutadans de Mataró.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que el vot serà favorable. Perquè el que s’ha de fer no es tancar o obrir centres de cultes.
Cadascú és lliure. Altra cosa és com per exemple, el que li vam proposar es que es controli
que s’ensenya. Hauríem de controlar mitjançant un projecte educatiu com qualsevol grup
d’esplai que s’ensenya quan aquest immoble no tingui la funció de mesquita si no de centre
educatiu. Nosaltres el que no farem serà no fer cas a una demanda de la Creu Roja, que es
qui ocupa la major part d’aquest espai i que té gran prestigi i per això votarem favorablement.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

26, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del
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grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1) i corresponent a la regidora no adscrita (1).
Vots en contra:

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.
Abstencions:

Cap.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
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- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS-PARTIDO

DE

LA

CIUDADANÍA

SOL•LICITANT LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA AUGMENTATIU I
ALTERNATIU DE COMUNICACIÓ (SAAC) A TRAVÉS DE SÍMBOLS EN
EL MUNICIPI DE MATARÓ I LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL PER
A LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME.
El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la proposta de Resolució següent:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 2 de abril, como cada año, el movimiento asociativo del autismo de todo el
mundo celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo con el objetivo de
concienciar a la sociedad sobre este tipo de trastorno y promover la inclusión social de las
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
Mediante la resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea instó a “los Estados
Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente este día y tomen las
medidas oportunas para concienciar a la sociedad sobre los niños con autismo”.
Los Estados y todos los organismos que lo componen tienen la obligación moral de reafirmar
su compromiso con los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, derivados
del principio fundamental que los derechos humanos son universales.
Los niños y adultos con autismo se enfrentan a múltiples dificultades asociadas a la
discriminación, el estigma y la falta de comprensión que son inaceptables y les afectan
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gravemente. Es preciso que la administración publica conciencie y promueva una percepción
positiva del autismo, permita una mayor comprensión de este problema y sea proactiva para
cubrir las singulares necesidades de las personas con autismo. Es imprescindible la adopción
de medidas que permitan a las personas con autismo disfrutar de una vida en plenitud y
productiva mediante políticas de inclusión que creen puestos de trabajo adecuados a sus
capacidades, mejoras en la educación pública para poder responder a sus necesidades,
terapias de intervención temprana y apoyo a las familias, intensificación de la investigación y
otras medidas que permitan su inclusión plena como ciudadanos.
Ha quedado demostrado que cuando los niños con autismo son diagnosticados
tempranamente, reciben la intervención cuanto antes, la educación apropiada y la terapia
recomendada por los profesionales y expertos, muchos de ellos pueden llegar a convertirse
en adultos autosuficientes y productivos de la sociedad. Las personas con autismo poseen
una amplia gama de capacidades, actitudes e intereses que tenemos la obligación de
impulsar, fomentar y desarrollar si nuestra pretensión es alcanzar una sociedad
auténticamente inclusiva.
Los municipios deben facilitar el acceso, la inclusión y la participación de las personas con
TEA como miembros valiosos capaces de alcanzar un futuro digno y abierto a las
oportunidades.
A veces pequeños cambios suponen grandes avances para muchas personas con
discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Así sucede con los Sistemas
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), que pueden ser útiles además de a los
afectados por TEA, a muchos otros colectivos que tienen dificultades lectoras.
Por todo ello este Grupo Municipal insta al Pleno del Ayuntamiento de Mataró, a que tome los
siguientes
ACUERDOS:
Realizar en años posteriores a este, dado que el pleno lo celebramos el día 6 de abril, que con
motivo del 2 de abril una campaña de sensibilización y concienciación sobre las personas que
padecen Trastorno del Espectro Autista consistente en:
Realizar la lectura de un manifiesto institucional, en un centro educativo, que reafirme el
compromiso para el desarrollo de políticas encaminadas a que las personas autistas puedan
llevar una vida plena y productiva.
Realizar una conferencia-taller dirigido a niños, niñas, adultos y familias para concienciar
sobre el Trastorno del Espectro Autista.
Realizar una campaña de difusión a través de medios de comunicación, al alcance de este
Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno del Espectro Autista.
Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la implantación del
Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos más
adecuado para los espacios y edificios públicos, mobiliario urbano, y concienciando mediante
una campaña informativa a todos los comercios, oficinas, locales y empresas de Mataró a
implantar este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de
símbolos para que las personas no verbales puedan comunicarse con su entorno más
próximo.
Identificar con este Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de
símbolos todas las instituciones y edificios oficiales municipales, así como aquellos hitos
importantes y destacados de la ciudad como son parques, jardines, fuentes, zonas deportivas,
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mobiliario urbano, etc. Estudiando con las entidades que representan a estos colectivos, como
a otros colectivos que para ellos el SAAC, es un instrumento muy válido, un cierto cronograma
de implantación, priorizando dónde es más necesario implantar estos recursos comunicativos.
Disponer de pictogramas en zonas de recreo públicas del municipio de Mataró para que los
niños y niñas conozcan las normas de juego de los diferentes espacios, igualmente instar a
los centros escolares y sus dependencias con la finalidad de hacerlos accesibles a niños y
niñas con TEA y promover una escuela más inclusiva.
Instar Que se comunique este acuerdo a todas las entidades de Mataró así como a los medios
de comunicación, y de cara años venideros a invitarles a participar de la campaña institucional
haciendo difusión de una imagen que recuerde la celebración del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
estan totalment a favor d’aquesta proposta de la conscienciació sobre l’autisme. Nosaltres
com administració pública hauríem de ser els màxims impulsors. El que penso, es que
hauríem de fer una llista dels dies que celebrem des del nostre ajuntament o no, per no trobarnos en la situació de que en cada ple diferents grups municipals demanant la celebració
d’algun dia. Per exemple a mi m’agradaria que el nostre ajuntament celebrés el 25 de març
(Dia internacional de la vida), o el 21 de març (dia mundial del Síndrome de Down. Tot i així,
votarem favorablement.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
exposa que el vot serà afirmatiu. La nostre obligació és atendre a tothom, sobretot a qui més
ho necessiten. A vegades no és necessari una dotació econòmica important com realitzar
petites actuacions que donen grans solucions com és el que es demana aquí. Implantar
aquest sistema (SAAC) que és un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació basat en
els pictograma que facilitarà la vida d’aquestes persones i que ja s’utilitzen a les escoles i les
famílies però no al carrer. Fem possible que els nostres infants que es comuniquen per
pictogrames puguin reconèixer la seva llengua de comunicació als rètols de la ciutat. Només
comentar que l’ajuntament de Mislata (ciutat de Valencia), va aprovar la senyalització amb
pictogrames a les escoles, carrers públics, comerços, etc. per eliminar les possibles barreres.
Donarem suport i esperem que el Govern faci seva aquesta proposta.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
anuncia seu vot favorable com no podria ser d’una altra manera, i ens afegim a la solidaritat
amb les famílies que tinguin persones amb aquest tipus de disfuncionalitat.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró pensa que totes les
accions que es facin per visibilitzar a col·lectius sensibles o amb algunes mancances és poca.
Agraïm aquesta proposta de resolució. Donarem suport i agraïm que el consistori es mostri
amb consciència i dugui a terme la inclusió social, sensibilització, sense diferències i garantir
la igualtat que pensem que hem d’integrar en l’ADN d’aquest consistori.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS diu que votaran
favorablement.

La senyora Isabel Martínez, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política
Social d’Habitatge, manifesta que com va exposar al PAM, la lluita contra l’estigma i la
discriminació social de les persones afectades per alguna exclusió social o diversitat funcional,
així com l’atenció de les persones del seu entorn, es tot un repte. La crisi va relentitzar molt el
pla d’accessibilitat que té aquesta ciutat. S’ha de posar en valor el treball dels tècnics com la
tasca feta per entitats del tercer sector tant al Consell de Benestar social com a la taula
d’accesibilitat. Volem continuar treballant, per desenvolupar el pacte del tercer sector que té
per objectius la lluita contra l’estigma social i la discriminació. Volem desenvolupar càpsules
educatives a les escoles, implementar la sensibilització a l’entorn empresarial, implementar
clàusules socials, etc. Treballem per millorar la compressió dels escrits i documents
institucionals, implementació de la sensibilització pictogràfica sobretot en parcs i jardins i fa
poc vam implantar una web per persones amb discapacitats funcionals molt diverses que ha
estat molt acceptada per la taula del tercer sector. Així, vol comentar-li al Sr. Casaseca que
vam rebre una subvenció que s’implementarà en la línea que ens ha demanat. Un dels
objectius és aconseguir una societat més justa, que es valori i persegueixi els drets dels
ciutadans sense cap discriminació, per tant, acceptem aquest dret i estem treballant en ell.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - dona les gràcies, per la sensibilitat demostrada. És molt
important aquests acords unitaris, i hem de donar la raó a la Sra. Lora que hi ha molts dies,
però evidentment hem d’intentar fer un lloc per crear consciencia social de les problemàtiques
que hi ha.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16 -

Unanimitat. (27).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ S’ADHEREIXI A LA XARXA DE TURISME
INDUSTRIAL DE CATALUNYA.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la proposta de Resolució següent:

“Can Marfà Gènere de Punt, extensió del Museu de Mataró, inaugurada el 2015, està dedicada
al patrimoni cultural relacionat amb la Indústria del tèxtil de punt. Conté una part fonamental de
la història de la industrialització de Catalunya, que fins a la data no disposava d’un espai de
conservació, documentació, recerca i difusió especialitzat. Aquest projecte va ser possible
gràcies a la voluntat de la Fundació Jaume Vilaseca d’oferir la seva col·lecció a la ciutat de
Mataró, i a la inestimable col·laboració de particulars, empreses i professionals de la indústria
del gènere de punt que de manera voluntària, han posat els seus coneixements al servei de la
recuperació d’una de les col·leccions de patrimoni industrial més singulars de Catalunya.
Després de dos anys de funcionament, pensem que cal cercar sinèrgies amb altres projectes
similars i, en aquest sentit, destaca la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC.
Justament, aquesta associació agrupa l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya:
Museus, Centres d’Interpretació, Antigues Fàbriques o Mines d’arreu del territori català.
La XATIC, que es va formar l’any 2006, agrupa a dia d’avui més de 25 localitats de gran
diversitat que tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la
revolució industrial del nostre país i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la
Catalunya contemporània.
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L’oferta turística i cultural de la XATIC permet que els visitants puguin explorar una Catalunya
diferent, amb activitats per a tota la família: recórrer les galeries d’una mina de carbó o d’una
muntanya de sal, contemplar el modernisme d’una antiga colònia tèxtil, viure en primera
persona el procés d’elaboració del cava o del paper, acompanyar en el seu viatge un gra de blat
des del camp fins al sac de farina, o viatjar en el primer tren del país.
Amb seu a Terrassa, la XATIC té l’objectiu de generar una línia d’actuació comuna com a eina
de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn del turisme
industrial.
I per tal de tenir especial atenció al públic interessat amb el Turisme Industrial, existeix el Club
XATIC, que agrupa actualment al voltant dels 3100 socis i que ofereix avantatges especials als
titulars del seu carnet en tots els equipaments de la Xarxa, i en els Establiments Adherits al
Club.
Atès que en el Pla d’actuació de la XATIC per a 2017 s’esmenta XATIC – Pla d’Actuació 2017 la
possibilitat de l’adhesió de municipis amb interès potencial, i específicament esmenta Mataró.
Atès que Can Marfà necessita una projecció més potent per atraure visitants, compartir recursos
i experiències.
Atesa la potencialitat dels recursos turístics i pedagògics associats al passat industrial de
Mataró.
El Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament l’acord següent:


L’Ajuntament de Mataró realitzarà els tràmits necessaris per adherir-se a la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya, amb l’objectiu de potenciar l’equipament de Can Marfà
Gènere de Punt i la resta d’equipaments i recursos associats al gènere de punt i a la
industrialització de la ciutat. “

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - creu que és una bona proposta que el turisme industrial és
un tema que cada cop interessa més. És un element atractiu per moltes ciutats que potser no
tenen una altra oferta cultural. Una part important de Mataró és història de la indústria, ja que
comprèn casi tres segles d’història i en aquest sentit crec que és una bona proposta que a
més suposa una bona oferta turística que és potenciar tot el nostre patrimoni industrial.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que la proposta
els sembla una bona idea que dona oportunitat també d’estudiar la incorporació al món
ferroviari, ja hi ha alguna proposta sobre un Museu ferroviari. Donarem suport a la proposta.

La senyora Dolors Guillen, regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació, diu que
com bé diu el Sr. Cuèllar la Xatic va néixer al 2006 per agrupar l’oferta de turisme industrial de
Catalunya, amb l’objectiu de creació d’activitat econòmica i cultural. Tot i que és cert que fa
anys que l’Ajuntament té tractes amb la Xatic, per tal de trobar la millor fórmula de cooperació
amb la xarxa, però mai s’ha arribat a fer l’adhesió tot i que l’ajuntament creu en aquest
projecte. El fre a les adhesions a les xarxes ha estat l’econòmic, ja que té d’uns 10.000 euros
per Ajuntament. D’altra banda, la Xatic en aquest temps s’ha consolidat i s’ha renovat per
enfocar-se al turisme experiencial. Per aquest ajuntament és molt important el seu patrimoni
industrial, i el passat mes de juliol vam impulsar una nova ruta turística industrial, guiada, per
conèixer el patrimoni industrial de la ciutat. Entre aquest patrimoni no només tenim Can Marfà,
també tenim la nau Gaudí, l’edifici del Café de Mar o el primer ferrocarril per exemple. En
resum, també estem en la línea de potenciar la difusió del turisme industrial, també a través
de la xarxa de Catalunya, i per això em reprès el contacte amb l’Ajuntament de Terrassa per
fer l’adhesió. Si encara no ho hem fet és perquè estem estudiant quines són les obligacions i
deures d’aquesta adhesió. Un dels principals canvis és la part del cost anual, fent més
econòmica aquesta adhesió per facilitar que més municipis puguin formar part. El cost total
serà de 5.000€ anuals i inclou el dret d’estar al web i a la ruta turística de Catalunya així com
participar en els projectes i actuacions i gaudir dels descomptes. És voluntat nostre poder fer
aquesta adhesió durant aquest any 2017, i això comportaria només pagar la quota
proporcional ja que aquest any ja està en curs. I seriem membres el més de juliol si el ple en
la reunió del mes de juny ho aprova. I en cas d’adhesió Mataró passaria a formar part de la
direcció tècnica de la Xatic.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix
les mostres de suport demostrades, i, dir que estem satisfets amb el treball dut a terme pel
govern, per la secció econòmica de la ciutat a través de la regidora la Sra. Guillen. Penso que
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es una bona noticia per la ciutat, que contribuirà a atraure més visitants, mostrant els nostres
actius patrimonials que és més que sol i platja. Espero que sigui una realitat ben aviat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER ELIMINAR LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR A LA NOSTRA CIUTAT.
La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de
Resolució següent:
“Des de fa anys, el Síndic alerta sobre els desequilibris existents en la composició social dels
centres escolars en nombrosos barris i municipis catalans i, més concretament, sobre la
concentració de la complexitat educativa en determinades escoles (en contraposició a la resta
d’escoles del mateix territori). Aquests desequilibris en la composició social dels centres
provoca que, en una mateixa zona, hi hagi centres (generalment de titularitat pública, però
també concertats) amb una elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit, i altres
centres (generalment de titularitat privada, però també públics) amb una composició social
significativament més afavorida que la de l’entorn. Tot i que la segregació residencial en pot
ser una de les causes, la segregació escolar va més enllà de la residencial, perquè es
produeix dins dels barris, i es veu reforçada per altres factors, com ara l’absència de
polítiques educatives decidides per afavorir un equilibri més gran en l’escolarització de
l’alumnat o els desequilibris en l’oferta.
L’objectiu de la lluita contra la segregació escolar és vetllar perquè els diferents centres
escolars d’una mateixa zona tinguin una composició social similar entre ells, i equivalent a la
de l’entorn on s’ubiquen. Tot i que afecta tots els grups socials, el Síndic posa l’accent en la
segregació escolar de l’alumnat socialment desfavorit perquè suposa una clara vulneració del
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions Unides
dels drets dels infants i per la legislació en matèria d’educació. Aquest fenomen limita les
seves oportunitats d’assolir el màxim desenvolupament possible, bé perquè condiciona
negativament les seves trajectòries educatives, bé perquè dificulta les seves possibilitats de
socialització en entorns escolars amb capitals socials i culturals equiparables a la realitat
social en què viuen. Per al conjunt de la societat, a més, la segregació escolar té costos: a
més dels efectes negatius sobre el rendiment escolar del sistema educatiu, també té efectes
sobre la convivència i la cohesió socials presents i futures. En el marc de la política educativa,
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hi ha dos àmbits clarament diferenciats per combatre la segregació escolar: d’una banda, la
gestió que es fa del procés d’admissió d’alumnat, generalment a través de mesures que
limiten els marges de tria i n’ordenen i n’orienten l’accés; i, de l’altra, el desenvolupament de
condicions d’escolarització equitatives, generalment a través de mesures de consolidació dels
projectes educatius de centre i d’atracció de la demanda.
Es cert que el mateix Síndic en el seu nou Informe, apunta que Mataró està entre els 50
municipis amb nivells de segregació més baixos, això segurament vol dir, que durant temps
s’han desenvolupat amb més o menys intensitat polítiques actives de distribució equilibrada
d’alumnat, però també es cert que hem d’arribar a màxims, i donat que a la nostre ciutat s’han
donat i es donen encara situació de segregació escolar en barris perifèrics de la nostre ciutat,
i tenint en compte l’arribada del Nou Institut i la ubicació escollida, les pors e inseguretat per
una part de la població, i com a VOLEMataró ens preocupa, ja que sempre ha defensat i s’ha
compromès amb una escola pública de qualitat, innovadora, diversa de cohesió, integradora i
amb la intenció de contribuir a eliminar al 100% la segregació escolar a la nostre ciutat, el
Grup Municipal de VOLEMataró proposa els següents ACORDS:
1.

Que el Govern municipal exigeixi al Departament d’Ensenyament que reculli en els
futurs documents o convenis signats entre ambdues administracions sobre planificació
escolar, i apliqui els acords que van ser aprovats al ple del parlament de Catalunya,
per amplia majoria en la sessió del 20 d’octubre del 2016, d’acord amb l’article 158,
sobre la segregació educativa i que s’adjunten amb aquesta Proposta de Resolució. “

Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a evitar la segregació educativa
302-00075/11
Aprovació
Ple del Parlament, sessió 24, 20.10.2016, DSPC-P 42
Publicació: BOPC 242
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octubre de 2016, d’acord amb l’article 158 del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa
(tram. 302-00075/11), presentada per la diputada Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 38891),
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 38903), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 38913) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 38917).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament d’Ensenyament, a:
a) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Catalunya durant tot el curs escolar, mitjançant
la comissió de garanties d’admissió, amb la participació dels ajuntaments i les famílies, entre altres, i
promoure l’enfortiment del paper de les oficines municipals d’escolarització en el proper procés de
pre-inscripció.
b) Regular, entre altres, les mesures següents, aplicables als processos de preinscripció i de
matriculació ordinària i extraordinària per al proper curs, per a garantir un equilibri equitatiu en
l’adscripció d’alumnes que eviti situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives
específiques com per altres raons de caràcter social, econòmic o cultural:
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1a. El disseny d’una estratègia a escala local per a combatre la segregació escolar, que sigui
compartida amb la comunitat educativa i amb les diverses administracions públiques que participen en
l’admissió d’alumnes i que tenen representació en les comissions de garanties d’admissió.
2a. El disseny, en l’estratègia compartida, per al proper curs –amb l’objectiu prioritari de la lluita contra
la segregació–, de la utilització de les eines de política educativa disponibles actualment, com ara
l’establiment de zones educatives, l’obertura o el tancament de nous centres i línies, les ampliacions o
reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnes amb necessitats educatives específiques o
les adscripcions entre centres de primària i secundària.
3a. L’establiment, com a criteri per al manteniment dels concerts educatius, de la coresponsabilització
en la matriculació dels alumnes amb més dificultats.
4a. L’establiment de criteris de programació de l’oferta de places que siguin els mateixos per als dos
sectors de titularitat, amb el compromís d’estudiar equiparar els terminis de tots dos sectors.
5a. La priorització, en la preinscripció, de la conservació de les línies públiques en cas de tancament de
grups per insuficiència d’alumnes.
6a. La sanció de les irregularitats detectades, tant en centres públics com en centres privats concertats,
relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnes, com les que es derivin de puntuacions que
no corresponguin o de l’alteració de les dades de matriculació, entre altres.
7a. La reserva, fins al final del període de preinscripció i matrícula, de les places en els centres per a
facilitar l’escolarització i garantir el dret a l’educació als alumnes amb necessitat de suport educatiu, i la
gestió, per mitjà de les comissions de garanties d’admissió, de la distribució adequada i equilibrada dels
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres fins a l’inici de curs i en
l’atenció de les necessitats immediates d’escolarització dels alumnes d’incorporació tardana.
8a. La revisió de les adscripcions entre centres de primària i secundària per a evitar adscripcions entre
centres que tenen, cadascun, una demanda feble o socialment desafavorida i poden afavorir la creació
de bosses d’exclusió.
9a. L’increment, en els propers pressupostos de la Generalitat, de les partides suficients per a poder
continuar augmentant els recursos dedicats a l’atenció educativa dels alumnes en funció de les
dotacions ja existents i de les necessitats detectades, amb l’increment de professionals dels equips
d’assessorament psicopedagògic, els logopedes dels centres de recursos per a deficients auditius
(CREDA), els monitors de suport i els tècnics d’integració social.
10a. La regulació, entre altres que puguin decidir autònomament, de les comissions de garanties
d’admissió amb el suport de les oficines municipals d’escolarització (OME) en què hi hagi, els aspectes
següents:
– L’obligatorietat de publicar a l’inici del curs escolar la llista dels alumnes que, com a conseqüència del
procés de preinscripció, han formalitzat la matrícula al centre, i també les vacants que hi hagin quedat.
– Les llistes d’espera de cada centre s’han de fer públiques i han d’incorporar la relació baremada de
les sol·licituds en què s’hagi demanat aquell centre en qualsevol de les opcions.
– La publicació de les vacants que s’hagin produït al centre i de les que es vagin generant fins a l’inici
de curs.
c) Adoptar les mesures següents, aplicables en el proper procés de preinscripció i matriculació, per tal
de complir escrupolosament l’article 50.2 de la Llei d’educació de Catalunya, referent a les garanties de
gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics:
1a. Elaboració d’un document informatiu en què es reflecteixi la legislació i la normativa vigent referida a
la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats, que, tant durant el període d’admissió de
peticions com en el període de matriculació, tots els centres sostinguts amb fons públics han de
proporcionar a les famílies de manera prescriptiva, informació que ha d’ésser ben visible en la pàgina
principal del Departament d’Ensenyament i en la de tots els webs dels centres escolars sostinguts amb
fons públics.
2a. Entre els conceptes que s’han de fer constar en la informació prescriptiva hi ha d’haver els
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següents:
– Els centres no poden reclamar, en cap cas, a les famílies ni en poden percebre quantitats
econòmiques per impartir els ensenyaments de caràcter gratuït; no poden exigir aportacions en
concepte de matrícula de reserva de plaça, i tampoc poden imposar a les famílies l’obligació de fer
aportacions a fundacions o associacions.
– No és exigible l’adquisició de material escolar, per compra, en el mateix centre o en establiments
determinats.
3a. Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «aportacions voluntàries» han
de repetir la sol·licitud, per escrit, cada curs escolar, i cal que s’hi especifiqui que es tracta d’una
aportació totalment voluntària; les famílies hi han de fer constar el consentiment mitjançant una
signatura. La sol·licitud ha de reflectir que en qualsevol moment es pot revocar aquest consentiment.
4a. El Pla anual d’inspecció ha d’incloure actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de
manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics i que es puguin
imposar sancions en cas d’incompliment.
5a. S’ha d’establir el criteri per al manteniment dels concerts educatius de no-cobrament de quotes, tal
com recull el marc jurídic, a fi de garantir la no-segregació dels alumnes per motius econòmics.
Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
entén l’esperit de la moció i més havent fet la lectura de la proposta. El que no entenem és
perquè volen que votem al ple municipal una cosa que ja ha estat aprovada pel parlament de
Catalunya. Entenem que aquesta proposta no té sentit portar-la a votació, més tenint en
compte que Mataró té uns nivells baixos de segregació en comparació amb altres municipis.
L’aprovació de la zona única a Mataró, que nosaltres vam donar suport per la implantació al
curs 2012-13, era una mesura que potenciava un major repartiment, al no haver una
zonificació escolar. Aprofitem per demanar a l’alcalde que no es plantegi de retirar la zona
única de la nostra ciutat, com tenia pensat. Faig també èmfasi en els diferents punts que
tenen relació amb els NIES (Nens de necessitats educatives especials o específiques). És cert
que l’ajuntament no té competències, però, nosaltres ens veiem en l’obligació de dir alguna
cosa perquè no estem d’acord amb els barems. S’haurien de canviar els criteris per decidir si
un alumne és de necessitats educatives especifiques o especials. Tots aquells que tinguin
algun tipus de discapacitat o deficiència, haurien d’estar dins d’aquests barems, però desprès
hi ha una altra sèrie de criteris que van més enllà, per certs col·lectius de la nostra ciutat, com
criteris socioeconòmics, situació familiars socials, o culturals, llavors a qui afavoreixen aquests
criteris? Hem de ser realistes. És intolerable que hi hagi alumnes que es quedin fora per
aquest tipus de causes. Hauríem de ser més curosos amb els criteris amb les necessitats
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educatives específiques per la certa discriminació que hi ha envers la nostra societat. Dit tot
això, nosaltres no podem donar suport a la proposta, però ens abstindrem.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que donaran suport a la proposta. Entenc que la Sra. Lora no ha entès la essència de la
proposta. Amb la crisi moltes famílies han estat colpejades, per tant, no entenen com en una
proposta on s’està parlant de planificació escolar, es pugui dir aquestes coses. L’objectiu de la
proposta és la lluita contra la segregació escolar. Entenem que hem d’anar a més i que
aquesta zona és per tothom. Quan parlem de segregació escolar també parlem de desigualtat
social entre barris. Son les dues cares de la mateixa moneda. El centres educatius han de ser
equipaments comunitaris i han de donar serveis als barris i a tota la ciutat i s’ha de donar
servei de forma equilibrada de l’alumnat vingui d’ on vingui. Emplacem que s’accepti aquesta
resolució, ja que creiem que es un deure de les institucions i del govern.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que son d’un partit que no es plantegen no incomplir lleis, per tant, si hi ha un acord
d’un parlament, s’ha de complir ens agradi o no. Exemples, la segona línia de l’Angeleta o el
Coromines. Per tant, votarem favorablement. Hi ha algunes coses, que no poden no dir-les: el
síndic ha fet aquest informe, i ha fet molts. Entre d’altres ha fet un que és el de les escoles
publiques per rics i per pobres parlant de les escoles públiques de Barcelona. Dic l’Angeleta
Ferrer perquè hi ha cero inscripcions de necessitats educatives especials. Caben 10 alumnes,
o en tot cas 5. Les escoles concertades, són qui té més alumnes immigrants a Mataró.
Diguem-ne tot, no la meitat. El síndic fa referència als preus dels menjadors escolars, que es
el que fa variar si és escola per rics o per pobres. Propostes d’aquest tipus, hem tingut en
aquest ple. Votarem favorablement però atenció a certes coses que es diuen. Aquest informe
també obvia algunes coses que no ha fet l’administració, ni la Generalitat. Totes les ciutats de
la mida de Mataró fa una reserva de places per persones amb necessitats especials. Hi ha
hagut pares amb fills amb necessitats, que es quedaven fora, quan potser son els que paguen
més impostos, per tant, em manca en aquesta proposta de resolució tenir més places. Per
últim, fem tot l’esforç que han fet les famílies mataronines. Hem vist com moltes famílies s’han
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quedat fora del centre que ells volien. Quins resultats hem tingut? Si tanquem els nens en un
barri generarem un gueto. S’ha de fer un esforç per tant, en repartir. Però tinguem en compte
que el que facin a les seves hores lliures, vacances, etc., no està a la mà dels col·legis.
Votarem favorablement però no s’ha de deixar de reconèixer els esforços de molts mataronins
que no han pogut portar els seus fills a l’escola que volien per aquesta reserva de places.

El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - diu que entén que s’està complint l’acord del parlament. En
qualsevol cas, dir que no tenim constància de cap factor de desequilibri patent. Com a docent
no he rebut cap comentari negatiu al respecte. Cal remarcar l’oferta formativa als barris per
part del departament d’ensenyament. El nou institut s’està fent amb ofertes d’especial
rellevància. El nou institut de les Cinc Sènies, lluny del centre de la ciutat, està oferint
l’ensenyament amb el mètode AICLE, on més del 50% de les matèries seran instruïdes en
anglès, tal com es diu en el tríptic que reparteixen. La Generalitat de Catalunya també està
fomentant a l’ Institut Alexandre SatorrasS. Està oferint el batxibac, amb més del 30% de les
assignatures son impartides en Francès. I em sembla molt bé. Aquestes ofertes afavoriran la
barreja d'alumnat de diferents parts de Mataró en aquests IES.
Al centre de Mataró, al mes de maig de 2015 es va voler implantar el 25% de les assignatures
en espanyol, i finalment no es va implantar per la pressió que va haver-hi. Però avui en dia es
pot o es podrà estudiar el 50% de les assignatures en anglès o el 30% en francès. Tampoc
puc deixar de dir que el moviment “Marea Groga” nascuda després de les retallades que va
haver en educació fa uns anys, es queixava del canvi que s'ha produït en les substitucions del
professorat i de les retallades a les plantilles. Així si un professor es posa malalt fins els 15
dies no té substitut. Hem de tenir en compte també que en cicles (on es realitzen pràctiques
en taller), el doblatge de professors es calcula amb la matrícula del mes de juny i no amb la
matrícula final del mes de setembre, amb la qual cosa es preveuen menys professors dels que
finalment es necessiten. Per tot això creiem que en determinats centres aquestes retallades
poden perjudicar especialment l'alumnat. Nosaltres condicionarem al nostre vot, al vot del
Govern. Si el Govern entén que no es compleix l'acord del Parlament, votarem en contra per a
que es compleixi.
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que complir
els acords és un bon costum, en tots els àmbits de l’Administració. Votarem a favor. La ciutat
de Mataró ha anat millorant, per tant, així serà el nostre vot. Alguns experts diuen que, en
alguns casos s’han de prendre decisions dràstiques, tancar instituts o escoles per tornar-les a
obrir amb un altre impuls, no és el moment d’aprofundir en això. Votarem a favor, perquè anar
més enllà de tot allò del que hem anat fent els últims anys també.

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació i Treball, accepta la proposta:
perquè existeix una comissió de garanties al servei d’Educació, gràcies a la feina que es porta
fent des de l’exercici 2004. Podem presumir d’aquest l’estudi del síndic de greuges, on ubica
Mataró com un dels municipis amb millors pràctiques. Agrair la feina des de la comissió de
bones pràctiques. L’aprovarem i continuarem lluitant. També agrair l’esforç de les escoles
concertades per arribar fins a 5 places reservades perquè la llei només obliga a reservar 2. El
departament és qui ens ha donar més suport, i exigirem que les escoles tinguin més recursos.
Per últim dir que fa referència a la ubicació del nou institut i la por de certa part de la societat.
Ha tingut 69 inscripcions, i això és un gran èxit. Podem dir que aquest nou institut no serà un
gueto. Continuarem treballant en l’èxit d’aquets nou institut. I com a govern seguirem lluitant
per la qualitat dels nostres centres educatius.

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que el fet que hagi
acabat així ens recompensa. El síndic de greuges destaca Mataró, però també és cert que
tenim un 0,20% de similitud en quant a segregació i volem anar a màxims. Mentre hi hagi un
1% de segregació, vol dir que s’està vulnerant les igualtats d’oportunitats, discriminació, etc.
Volem eradicar qualsevol percentatge que hi hagi, actualment tenim un 0,20% a primària i un
0,22% a les de secundaria.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que
sense intenció d’entrar en cap debat, per al·lusions de la Sra. Polvillo, dir que parlo dels
barems dels nens de necessitats educatives especifiques, perquè, a la proposta que es va
aprovar al Parlament de Catalunya fa referència, i com a formació política creiem que tenim
dret a dir sobre aquest tema.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
replica que segons la meva percepció, la teva intervenció no estava adequada al text de la
proposta de Resolució.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1, corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per
Catalunya.
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18 - PROPOSTES DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER
SOL·LICITAR LA COMPAREIXENÇA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
COM A PART EN LA QUERELLA CONTRA L’ESTAT ESPANYOL PER
CRIMS

CONTRA

LA

HUMANITAT

PER

L’AFUSELLAMENT

DE

L’ALCALDE DE MATARÓ, EL SR. JOSEP ABRIL I ARGEMÍ.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta de
Resolució següent:

“El Sr. Josep Abril i Argemí va ser alcalde de Mataró, afusellat per la dictadura franquista
després de ser condemnat en un consell de guerra sumaríssim, il·legal i sense garanties
processals de cap tipus.
Cap govern espanyol des de la transició fins al règim constitucional espanyol actual ha anul·lat
les penes a les víctimes de la repressió franquista, i per tant, l’alcalde Josep Abril, com totes
les persones afusellades (unes 192.000, inclòs el president de la Generalitat Lluís Companys)
i empresonades pel règim feixista del general Franco segueixen sent considerades culpables
per la justícia espanyola.
L'Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat
dels crims del feixisme, emparat en la llei d'Amnistia de 1977, que deixava sense cap mena de
càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d'auxili i els comesos pels funcionaris i
agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones.
Tot i la sol·licitud derogatòria feta per part de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Drets Humans i d'entitats del prestigi d'Human Rights Watch o Amnistia lnternacional per
haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d’Amnistia espanyola
segueix vigent i emparant la impunitat dels crims de la dictadura franquista.
Aquesta situació perllongada en el temps suposa en si mateixa una perversió de la
democràcia i, en les seves conseqüències, un greuge i una agressió permanent a tots els
veïns i veïnes de Mataró i d'una forma molt especial i dolorosa, a la família de l’alcalde Abril.
Un greuge i una agressió que es perpetuen en el règim actual, de tal manera que el converteix
en còmplice passiu, per deixadesa, inhibició i falta de fonament democràtic.
Tancades, doncs, les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa
tres anys la investigació dels crims del franquisme després de la denúncia de diverses
víctimes. Amb l'obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar el
15 d'octubre de 2013, en nom d’Esquerra Republicana al jutjat federal número 1 de Buenos
Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra l'Estat espanyol per
crims contra la humanitat per l'afusellament del president Lluís Companys, 45 alcaldes
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catalans, entre els quals es troba el Sr. Josep Abril i Argemí, i dos diputats del Parlament de
Catalunya.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:
Primer. Cursar les instruccions oportunes als serveis jurídics d'aquest Ajuntament, per tal que
iniciïn els tràmits per afegir-se com a part demandant en la querella presentada en el Jutjat
Central número 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per
l’afusellament de l’alcalde Josep Abril.
Segon. Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme
durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme.
Tercer. Enviar una còpia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires, al
Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya i a les presidències de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya.”

ESMENA D’ADDICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC A LA PROPOSTA
D’ERC-MES

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta l’esmena d’addició següent:
“D’altre banda mai s’ha fet públic quins van estar els responsables directes o els instigadors
de la repressió i els assassinats a la reraguarda o dels responsables directes de la destrucció
del patrimoni artístic-religiós a la nostra ciutat. Voldríem recordar al Dr. Samsó, rector de
Santa Maria, o al Regidor de la Lliga Josep Simó, que aparegué assassinat a el 4 d’Agost del
1936, i que havia estat tret de casa seva la matinada del 2 d’Agost, per uns desconeguts? I
portat amb el tristament famós “cotxe fantasma” el Lancia Matrícula de Madrid, confiscat a una
família mataronina, entre d’altres a la nostra ciutat.
I afegir dintre dels acords un punt Tercer:
Tercer. Incentivar l’esclariment dels fets succeïts a la nostra ciutat durant la Guerra Civil per
tal de conèixer qui eren els “incontrolats desconeguts” que van perpetrar els assassinats i la
repressió contra els i les religioses i els membres dels partits conservadors-dretans a Mataró a
la reraguarda al període 1936-39.”
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, exposa que serà molt breu perquè està totalment d’acord amb la
proposta de resolució d’Esquerra Republicana de Catalunya. Entenc que el Sr. López vulgui
donar la serva opinió, però no té lloc en aquesta proposta de resolució ja que l’encapçalament
de la proposta ho diu ben clar, Esquerra Republicana de Catalunya vol parlar exclusivament
de l’Alcalde Josep Abril i Argemí aprofitant l’obertura del procés sobre fer justícia a Argentina.
Li demano al Sr. López que faci una altra proposta de resolució en el proper ple, perquè
entenc que l’especificació de la proposta no pot incloure l’esmena que presenta el Partit
Popular. Votarem a favor la proposta que presenta Esquerra Republicana de Catalunya.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia. Creiem que no té sentit avui en dia afirmar
que l’estat Espanyol no és un estat democràtic com diu la proposta; tampoc creiem que té
sentit que l’Ajuntament financi una causa com aquesta. Creiem que tot això no tindrà cap
sentit, tot el que té a veure amb aquests temes hi és a la llei de memòria històrica, i Argentina
no ens ha de donar lliçons de democràcia. La resta que es pugui fer no porta absolutament
res, i no es fa cap favor a la memòria d’aquesta persona en qüestió. Creiem que el que cal és
actualitzar la llei de memòria històrica per gestionar aquests casos. Creiem que querellar-se
contra l’Estat és querellar-se contra una institució, que encara que no agradi alguns, és
democràtica i compromesa amb els drets humans. Podem trobar altres fórmules per restablir
la memòria de Mataró sense assenyalar culpables inexistents perquè a dia d’avui ja estan
morts. Nosaltres ens abstindrem perquè no volem una querella contra el nostre Estat tot i que
no ens neguem a la defensa de la memòria històrica.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, recita
una cançó del grup Def con dos que es diu “España es idiota”:
“Huele a bobo en la piel de toro
Huele a timo en el común destino
Huele a estafa en la gran falacia
de la grande y libre que es tan cutre como rancia
Bajo el yugo eterno las flechas trabajan
Perpetuando los valores de la patria, ¿cuales?
chapuza, romería, escaqueo e ignorancia”
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Exigim veritat i justícia i reparació per les víctimes del franquisme, una assignatura pendent,
un imperatiu democràtic incomplert. L’amnistia no va ser completa perquè va excloure
l’independentisme català i sobretot perquè va establir la impunitat com a principi rector de la
democràcia. Que hem fet nosaltres per restablir la nostra memòria historia republicana i
antifeixista? Què hem fet per reparar i dignificar les víctimes del franquisme? Aquestes
víctimes ens recorden que la guerra va acabar el 1939 però que va durar 40 anys més per tots
els desafectes amb la dictadura franquista, i portem 40 anys més d’impunitat en democràcia.
És trist veure com a Espanya no es condemnen els actes feixistes, com varem veure fa uns
dies al Sr. Gallardon, exministre portant el fèretre del feixista Utrera Molina sota els càntics
falangistes, un personatge que va condemnar a mort a Salvador Puig Antich. És tant el
desempara que sentim que s’ha de recórrer a la justícia internacional, com a l’Argentina on sí
es condemnen. No defallim i treballem per cimentar una nova República. Respecte l’esmena
del PP, la considerem fora de lloc. Finalment, volem demanar que s’inclogui en aquesta
querella argentina tots els noms dels mataronins processats en consells de guerra i afusellats,
que serien a més de l’alcalde Josep Abril i Argemí catorze noms més: Jacint Pons Valls,
Miquel Mauri Masjoan, Joaquim Bravo Dominguez, Juli Becerra Bermudez, Manuel Cordon
Esteve, Josep Arolas Escolar, Joaquim Casanovas Valladolid, Pere Soriano Sans, Lluís Sardà
Comas, Alonso Martinez Martinez, Mariano Mateo Arroyo, Joan Bonamusa Busqué, Francisco
Matamala Alemany i Joan Peiró Veli. Per tot plegat nosaltres donem un suport entusiasta als
companys d’Esquerra Republicana.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu al Sr. Cuéllar és una llàstima que hagi tacat
una intervenció que en gran mesura tots podem assumir amb una generalització innecessària.
Però tenint tants familiars i amic que viuen fora de Catalunya no puc passar per alt que vostè
ha dit que Espanya és idiota. Podríem discutir sobre que entenem per país sobretot vostè que
és nacionalista i jo que no ho soc. Li prego, pel respecte a tot aquells que van morir, que per
defensar un tema no cal faltar el respecte als que no comparteixen la seva opinió.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que és
complicat començar aquesta intervenció perquè hi ha molts sentiments especialment
d’injustícia. No s’han reconegut els crims que s’han fet durant la dictadura. Nosaltres estem a
favor de la cultura per la pau i denunciem tot tipus de violència. Comparar uns assassinats
amb d’altres no té sentit, això és devaluar una situació a la que encara no se li ha donat
solució ni s’ha fet justícia. Probablement hi ha hagut altres injustícies per les dues bandes
però que cal justícia és segur i que els jutjats d’aquest país és una vergonya per tothom que
no hagin acceptat aquests casos. Això deixa en molt mala posició la nostra democràcia.
M’agradaria que en aquest país es pogués fer el que s’ha fet en altres països com Alemanya o
Argentina. La llei que es va fer sobre la memòria històrica no s’està complint perquè per que
pugui funcionar els familiars de les víctimes han d’invertir diners, hem de lluitar contra les
injustícies. Vull que els drets fonamentals de les persones siguin el centre i el que fa país. Si a
una família no se li fa justícia estem incomplint la llei i un dret fonamental.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que no vull entrar dins d’aquesta resolució, de temes controvertits. Nosaltres
rebutgem totes les formes de barbàrie que es van cometre. Rebutgem el passat fosc de la
història d’Espanya. Votarem a favor de la proposta perquè crec que és una proposta moral,
bàsicament ja que les persones culpables són mortes. Estarem a favor de condemnar aquesta
barbàrie i repressió i especialment en aquest cas, on l’Alcalde no va cometre cap crim sinó
que només va defensar la seva ideologia. Votarem a favor de la proposta d’Esquerra
Republicana i també a favor de l’esmena del Partit Popular. Hem d’intentar passar pàgina
sobre aquesta part fosca de la nostra història.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, exposa si be seria molt fàcil votar a favor de la proposta del Sr, Teixidó, ens
plantegen que votem una cosa que té uns efectes jurídics, i compromet a l’Ajuntament de
Mataró i també té un cost per adherir-se a la querella. Només demanem que ens deixin
estudiar una querella que es va presentar fa quatre anys d’un país com és l’Argentina de la
qual no en sabem pràcticament res del seu procediment processal. Jo el que li he demanat és
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que canviem la proposta no per adherir-nos sinó per a estudiar. El secretari ja ens ha dit que
això no és possible, que no es pot modificar el text d’una proposta de resolució el mateix dia
del ple. Jo el que li demanaria és que la deixéssim sobre la taula per poder estudiar-la. És
millor que primer l’estudiem abans de comprometre’ns amb la causa i que després no es
pugui gestionar res. Moralment tots els grups ens em posicionat. Si vostè està d’acord en
deixar aquest tema sobre la taula l’estudiarem, sinó, malauradament haurem de votar en
negatiu perquè no podem comprometre’ns a fer una cosa que potser no podem fer.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, replica que li sorprèn el que diu la Sra. Calpe ja que precisament
en aquest mandat s’han compromès amb moltes coses que finalment no s’han fet. Crec que
en aquest acord l’únic que es demana és una voluntat política. Si resulta que s’inicien els
tràmits i després no es pot gestionar per un problema legal doncs no passa res, perquè
almenys s’ha vist la voluntat política. Sona a excusa i crec que vostè s’equivoquen.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que no sap si té molt sentit aquest debat ja que ni tan sols sabem si es mantindrà o no
aquesta proposta. La primera, aquesta nit Alcalde vostè no està fent la seva feina perquè
aquesta proposta de resolució no ho és. Ja que propostes com aquestes no arribaven ni a
l’ordre del dia en ocasions anteriors i anaven directament a la junta de portaveus. A vostè li
interessava que avui es parlés d’això ja que la Sra. Calpe ha fet una declaració institucional de
llibre. I comentar que el Sr. Ferrando va demanar que presentéssim aquesta esmena. El PP
mai ha demanat que no es posi el nom d’una víctima a un carrer, no com altres que si ho han
fet o li han posat el nom a un carrer quan els hi ha interessat com va passar amb el beat
Samsó, pel qual Esquerra Republicana va demanar per carta que no es fessin honors ni es
posés el seu nom a un carrer. I ja que parlem sobre el tema fa més d’un any que esperem que
la zona dedicada al beat Samsó sigui adequada. Hi ha comentaris que no honoren la memòria
de l’Alcalde, con el tuit del Sr. Cuellar que acaba amb Gora Eta i visca Catalunya lliure, sinó
que el que pretenen és promocionar la causa catalana.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, reprèn el mal llenguatge del Sr Lopez, a més
discrepo sobre que no he fet la meva feina i sí és una proposta de resolució, i que com ha dit
la Sra. Calpe hagués estat més polit fer un text previ. Dit això seguim amb el debat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, vol fer alguns
aclariments centrant-se en el tema. Aquest procés va ser iniciat pel jutge Garzón l’any 2008 i
no a l’Argentina, tothom sap com va acabar aquest procés. En aquest procés s’hi ha
incorporat el parlament de Catalunya, País Basc i Andalusia i la cambra Argentina així que
entenc que no hi ha cap inconvenient per a que també ho faci l’Ajuntament de Mataró i més
tenint en compte que el nom del nostre alcalde ja forma part d’aquesta querella. Naturalment
estudiarem aquest cas i si hi ha cap impediment insalvable entendrem que no es pot tirar
endavant, però és una voluntat política. Per últim, Sr. Alcalde, el Sr. Cuellar s’ha referit al títol
d’una cançó d’un grup del qual ha manllevat una lletra, i em sap greu la manipulació que ha fet
ja que efectivament aquest és el títol d’una cançó de Def con dos.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que li pot haver sabut greu Sr. Teixidó potser
perquè vostè està d’acord amb el contingut i el títol d’aquesta cançó.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que només ha fet
referència al comentari sobre la cançó i no sobre el contingut, que no té més.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no es cap manipulació dir que per
defensar el contingut de la intervenció no era necessari dir el que ha dit el Sr. Cuellar. Això no
és manipular, el que m’ha obligat a tornar-li a contestar.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que per a posicionar, demana el vot separat de la proposta per punts.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’esmena d’addició que presenta
el grup municipal del Partit Popular de Catalunya:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6, corresponent als membres del grup municipal de CiutadansPartido 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).

Vots en contra:

21,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del
grup

municipal

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:

Cap.

Decau l’esmena presentada pel Partit Popular de Catalunya.

A continuació el senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de
Resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),
corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal
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d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i
corresponent a la regidora no adscrita (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

14, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5),

corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya (2) i corresponent als membres del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (1).

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER DEMANAR
UNA AVALUACIÓ EXTERNA DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE
MATARÓ.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta de Resolució següent:
“Atès el malestar existent a una part molt important de la plantilla de la Policia Local de
Mataró, que des de fa anys és latent i que és va manifestant en diferents aspectes com poden
ser l’elevat nombre de baixes per malaltia i l’elevada mobilitat de la pròpia plantilla, que
segons dades facilitades pel Sindicat Majoritari ha afectat un 25% de la mateixa en els últims
anys.
Atès que la substitució d’efectius sembla cada vegada més costosa i en tot cas que la
formació dels nous agents suposa una càrrega important per les arques de l’Ajuntament de
Mataró.
Atès que aquest malestar ve de lluny, ja que ja l’any 2005 es recollien una sèrie de
problemàtiques a un informe tècnic d’avaluació sobre Riscos Psicosocials a l’Ajuntament de
Mataró en el que referint-se al Servei de Policia Local concloïa que “el desajust negatiu que
s’observa entre competències-demandes mentals podrien conduir a l’aparició d’emocions
negatives al treball a curt termini. Per tant, aquest seria un grup de risc a tenir en compte” i
també “En aquesta àrea es poden observar nivells mitjanament alts en malestar psicològic:
sobretot en esgotament, cinisme i despersonalització (bournout), així com d’ansietat i
símptomes psicosomàtics. A més a més, s’observa una tendència a sofrir mòbing i per tant
una tendència a abandonar l’organització.
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Atès que per les seves característiques pròpies del servei de policia els agents de policia local
tenen una feina que sovint es desenvolupa en situacions de tensió i estrès psicològic
important i que per tant creiem del tot imprescindible que la pròpia organització policial hauria
de mitigar aquestes tensions i no incrementar-les com sembla que succeeix.
Atès també que com a tota organització, en aquest cas fortament jerarquitzada, cal fer
revisions i avaluacions periòdiques del seu estat en tots els aspectes que incideixen en
aquesta.
Atès que la crisi econòmica ha significat una disminució en els pressupostos de molts àmbits
de l’administració, plantilles, material, horaris, envelliments de plantilles, congelació de
complements salarials... i que en els últims anys hem rebut queixes de material i equipament
antiquat, desfasat i en molts casos amb un funcionament deficient dels aparells
imprescindibles pel que els policies puguin desenvolupar la seva feina amb eficiència i
seguretat tant pels agents com pels ciutadans que requereixen el seu servei.
Atès que com hem manifestat en anteriors iniciatives a Ple el nombre d’efectius de les Policies
amb competències en seguretat ciutadana a la nostra ciutat es troba per sota del que ens
pertocaria per habitant i que això suposa un motiu de sobrecàrrega i tensió sobre el servei
però també sobre els mateixos Agents.
Atès que per poder millorar aquest, i qualsevol altre servei, cal conèixer exactament i
objectivament la seva situació a tots els aspectes que li són inherents, proposem al ple
l’adopció dels següents acords:
1.-L’Ajuntament de Mataró realitzarà una valoració de llocs de treball adequada a les
condicions específiques del lloc de treball d’Agent de la Policia Local o del d’altres funcionaris
amb unes condicions molt específiques inherents a la tasca que desenvolupen que no poden
ser recollides en un únic Manual de Valoració únic per tot els treballadors municipals sigui
quina sigui la tasca que desenvolupa.
2.-L’Ajuntament de Mataró encarregarà una Avaluació Externa del funcionament i estat del
servei de Policia Local que ens permeti conèixer amb exactitud i objectivitat diferents aspectes
d’aquest, com ara, l’estructura, efectius, organització jeràrquica, baixes per diferents tipus de
malaltia lligades al servei, conflictivitat laboral, nombre de sancions, etc., de la mateixa
comparada amb la de ciutats semblants a Mataró i d’altres com salaris i escala salarial, estat
del material, situació de riscos psicosocials de la plantilla. I que introdueixi propostes de
millora del propi servei.”

A aquesta proposta s’ha presentat una esmena d’addició pel portaveu del grup municipal
d’ERC-MES.

ESMENA D’ADDICIÓ que presenta el grup municipal d’ERC-MES a la proposta de PPC
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta l’esmena
d’addició en el sentit d’incorporar en els acords el següent :
“Al final del punt 2.2.-(...) “que proporcionin dades que permetin configurar un nou Conveni que faciliti una millor
organització dels serveis propis de la Policia Local.
I incorporar un punt 3.3. Mentre es dugui a terme aquesta avaluació i no es disposi de les seves conclusions,
l’Ajuntament de Mataró deixarà en suspens la creació de la nova plaça de Coordinador de
Seguretat.”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que tot i que el proposant ja ha acceptat la
proposta s’ha de votar igual. El Sr. Teixidó té la paraula.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que la missió de
la policia és bàsicament la satisfacció de les necessitats dels ciutadans en matèria de
seguretat ciutadana, administrativa, assistencial judicial i de trànsit; vetllant pel compliment de
les normes des de la proximitat. La situació actual, que el Sr. López a anat detallant, amb una
sèrie de greuges i denúncies, són els símptomes d’una situació laboral deteriorada. Són uns
recursos invertits en un conflicte on al final qui perd és el ciutadà. Seria convenient fer una
avaluació del sistema i inclús del conveni, amb transparència, resultats i procediments
igualitaris per tothom. Removent si cal tota l’organització. Mataró disposa d’un qualitat
humana però insuficient. Hi ha moltes àrees que s’han de revisar a la policia. En aquesta
negociació ha de tenir com a objectiu millorar i vetllar per la missió de la policia i els ciutadans.
Hi ha moltes millores a fer en el cos. Un altra aportació és necessari crear un nou director de
seguretat, en aquesta persona haurà de dotar-la de continguts objectius i eines per tal de que
pugui ser productiu, si finalment s’entén que la seva creació sigui necessària. S’ha d’arribar a
una solució així que crec que totes les parts prioritzaran arribar a una solució.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que el malestar dels policies, palès per la manifestació que
han sentit durant el ple, és un fracàs del govern. Això vol dir que o no han parlat amb ells com
cal ni han negociat, o pitjor, que no hi ha hagut diàleg. En tot cas és una situació preocupant.
Com a ciutadà em preocupa que diguin que estan desmotivats i això crea una situació
d’inseguretat. Una altra cosa que em preocupa és que es queixen directament contra els seus
comandament per assetjament i mobbing, això és una situació nova. És una acusació molt
greu, jo era abans sindicalista i queixar-se d’aquestes coses en referència a un superior és
una acusació greu i que hauria de posar en alerta al govern. Ja no es tracta de reivindicacions
salarials o drets laborals, reclamacions legítimes; quan et queixes dels teus comandaments en
un cos tan jerarquitzat com la policia on la disciplina és un puntal de la seva organització, el
govern hauria de posar-se en alerta. També dir que ens preocupa que ens hem assabentat
d’això a través d’un sindicat ja que ningú no ens ha notificat aquesta situació, i no serà perquè
no fem juntes o reunions. Demà mateix ha d’haver un compromís de reunir-se i no aixecar-se
de la taula fins que aquests problemes no estiguin resolts.

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que primer de tot donar les
gràcies als policies per jugar-se la vida per vetllar pel ciutadà. Realment tenim un problema
molt seriós. Les persones que lluiten per la nostra seguretat estan totalment desmotivades hi
ho han manifestat a la manifestació del ple, dient que els seus caps els insulten i assetgen.
Les reivindicacions que demanen són lògiques com el plus de perillositat ja que estan tot el
dia al carrer exposats a situacions de risc. També parlen des de un dels sindicats del número
excessiu de comandaments; és necessari que hi hagi tants o és millor que hi hagi més
agents?. Les reivindicacions que demanen són lògiques. En quant a l’horari, la policia de barri
és molt important.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que quan va llegir aquesta proposta no sabia que fer, més que res perquè tot el que es porta
rere aquesta petició des del servei de la policia local, pensem que aquesta proposta podria
anar molt més enllà. Hi ha una part expositiva però l’altra és la resolutiva, els acords. Proposar
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valoracions i estudiar ho veiem bé, però hi altres aspectes d’aquest serveis que es podrien
solucionar amb la predisposició de tots. Creiem que la proposta està bé i li donarem suport,
però creiem que realment a la part resolutiva no canvia res. És una proposta bastant còmoda
perquè no compromet a res. Nosaltres ens vam veure en la obligació de presentar una
proposta de resolució. Votarem favorablement. Quan llegeixi la nostra proposta, podran veure
que aquesta proposta podria anar més enllà.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que el seu vot serà positiu. Una de les coses que més ens va impactar de la proposta és l’
increment d’ alts càrrecs, no estem d’acord. Ens fa patir que els treballadors tinguin aquesta
situació de mobbing a la feina. Uns treballadors públics no haurien de tenir aquesta situació.
Entenem que la situació és molt complicada i se li ha de posar solució, a més és una situació
molt extrema que s’està allargant molt en el temps. No ens queda clar que amb les
valoracions i estudis es solucioni, tot i que sí hi donarem suport. Els treballadors del bus
també es van manifestar per la seva situació. Ens hauríem de preguntar perquè els treballador
públics treballen en aquestes condicions.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró vol felicitar al cos de
policia per la feina que fan. Després dir que a mi em fa il·lusió veure-us al carrer reivindicant
els seus drets laborals. Em fa pena que aquest govern no hagi estat àgil per solucionar aquest
problema, tinc una veueta al darrera que diu que quan truques a la policia no hi son, imagino
que molta gent s’ho deu estar plantejant. Per no fer la feina, el govern està generant un
problema social. Fan falta més dones al cos de policia. Dit això al final el que es dedueix
d’aquest conflicte és que és un conflicte enquistat on no hi ha cap comunicació entre ells i no
ens han dit res. Els hi demano estar en aquesta taula de debat per saber que està passant i
perquè els nostres treballadors estan en aquesta situació.
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.El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - vol dir públicament que agraeix el servei de la policia
municipal de Mataró, i que van enviar una carta agraint la intervenció. Això es resumeix en
poques paraules “Mataró tenim un problema” i els problemes es solucionen parlant.
La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
exposa que com a titular de la regidoria de via pública, li sap greu que ens veiem en aquesta
situació. Aquests temes que hem obert en el ple els continuem debatent en el marc de la
negociació i el diàleg. Des de que estem al govern tenim també la sectorial on podem parlar
els temes que afecten a la policia. Tenim la capacitat i l’ interès de ser a la taula i compartir-ho
amb els altres grups. La meva competència es centra més sobre la organització, respecte a
aquesta denúncia que es fa sobre l’assetjament per part dels alts comandaments, el govern
entén les reivindicacions i respecta les crítiques però no pot compartir aquestes acusacions.
S’està treballant per aconseguir un cos de policia de proximitat i comunitàries, un model que
contempli millores en les carreres professionals i condicions laboral de la policia. El meu
company Juan Carles Jérez us podrà resoldre les preguntes en relació als recursos humans.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, exposa que es centra en
les dues propostes del PP i l’afegit que fa Esquerra Republicana. Respecte a tenir en compte
la perillositat, l’Ajuntament està fent valoracions de la plantilla per grups, és a dir, l’Ajuntament
està treballant conjuntament amb els sindicats, y evidentment el col·lectiu de la policia és
susceptible a ser valorat i tenir una carrera pròpia professional que seria una fita a assolir en
aquest mandat. Dit això, m’adreço als policies però també al regidors, treballar la perillositat
no és només un tema econòmic és també dotar de materials per tal de que es puguin protegir
i minimitzar riscos i no fer patrulles unipersonals, així com reforçar la seguretat als perímetres
de les comissaries. També, en les properes setmanes, s’aprovarà que els policies es pugin
jubilar a als 59-60 anys amb una pensió del 100% perquè la Seguretat Social entén que entre
les seves funcions comporta toxicitat i perillositat. Per tant acceptem la proposta i treballarem
per aquesta nova valoració i aquesta nova carrera professional. Pel que fa a la proposta
d’encarregar una avaluació externa per saber tot el que té a veure amb l’organització i el que
l’envolta, acceptem la proposta, si bé nosaltres fa temps que hi treballem amb millor o pitjor
resultat. Vam organitzar, per consell extern, una estada a la Garrotxa per l’equip que va ser
molt criticada i, per millorar la comunicació, vam crear la mesa sectorial on poder parlar
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d’aquests temes, on curiosament aquesta policia no hi era. Respecte a la denúncia de
maltractament, és una acusació tan greu que hem de tractar-la de forma prioritària i urgent, tot
i que nosaltres la creiem injusta, però l’estudiarem perquè és el nostre deure.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que alguna cosa haurà passat per a que aquests senyors policies estiguin aquí. Hi ha coses
que van passar far casi un any i altres que han passat avui. Fa un any els va deixar plantada a
la policia el dia de la policia local, i fins ahir oficialment, ningú va preguntar a cap grup sobre el
tema per part del govern. El que han explicat vostès a la premsa, és que aquests senyors
viuen molt bé i que és una reclamació monetària. Nosaltres demanem un estudi perquè moltes
de les reivindicacions que s’estan fent avui estan basades un estudi anterior. He de dir, que
durant el mandat anterior hem parlat de desacords amb la policia, però mai hem parlat dels
problemes que estan sortint avui. A la nota que han enviat a la premsa, s’han deixat de dir que
el pla estratègic que es va aprovar també pel partit socialista, no parlava de 188 agents sinó
de 215, és a dir, 42 agents menys que els que avui tenim. En resum, tenim un problema greu
que va començar ja farà un any.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, indica que la Sra. Lora presenta una proposta de Resolució
perquè hi havia una sèrie de coses que no quedaven reflectides a la proposta del PP, jo crec
que sí que queda força clar, i si llegim amb atenció el que diuen els acords, precisament
aquesta valoració de llocs de treball, donarà la pauta de tot el que necessitem abordar.
Per tant el que alguna vegada s’ha enfrontat a una bona valoració de llocs de treball, sap
perfectament el que deriva de tot això. El segon punt també parla que es faci una avaluació
externa con exactitud i objectivitat per parlar entre altres coses d’organització jeràrquica,
baixes per diferents tipus de malaltia, conflictivitat laboral, etc. És més l’esmena d’addició
d’Esquerra Republicana va més enllà i opta per fer un nou conveni. Per tant jo crec que per
part del nostre grup queda suficientment clara i expedita la Proposta de Resolució del Partit
Popular i per tant no votarem la proposta de Plataforma per Catalunya perquè la trobem
absolutament innecessària. Destaca la intervenció dels regidors: la Sra. Moreno pràcticament
diu que no se’ls creu, el Sr. Jérez diu que s’ha d’abordar aquest assetjament, obrint el protocol
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que està definit en la Prevenció de Riscos Laborals, per tant s’ha de crear una comissió
d’investigació i avaluar si realment aquestes acusacions tenen o no fonaments abans de
rebutjar-les sense tenir-les en consideració. Ens agradaria saber si en la reunió que tindrà lloc
amb els sindicats a la que ha fet referència es tractaran tots els temes que s’estan parlant avui
aquí.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, només per acabar de dir
que respecte a l’afegit d’Esquerra Republicana considerem que podem esperar a fer el
concurs d’aquest lloc de treball. Afegeix que la figura del coordinador és un model que tenen
molts Ajuntaments, i d’altres que a més a més tenen directors de servei.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics,
només vol contestar al Sr. Martínez que evidentment ho abordarem. Potser per la meva
posició tinc molt present la presumpció d’innocència. Sóc regidora de tots, si jo no creies que
hi pot haver algun problema, no haguéssim acceptat la proposta que fan de poder entrar a
analitzar-ho, no hi ha cap divisió entre el plantejament del Sr. Jérez i el meu. Si a l’estudi es
veu que hi ha un tema d’assetjament, li asseguro que aquesta regidora considera que és un
tema molt greu que no es pot passar per alt.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació l’Esmena d’addició que presenta
el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

A continuació el senyor David Bote Paz, alcalde president, posa a votació la Proposta de
Resolució presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya incloent l’esmena
d’addició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

PLATAFORMA

PER

CATALUNYA

SOBRE

LA

SITUACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
la proposta de Resolució següent:

“Fa temps que rebem queixes de diferents agents de la Policia Local de Mataró. Es podria dir
que fa anys que algunes són constants i algunes d'elles així ho hem manifestat públicament
en diverses ocasions.
Queixes en temes de funcionament, d'ocultació d'informació als grups municipals de l'oposició
sobre qüestions que hauríem d'estar informats. I el més preocupant de tot: el mal tracte que hi
ha en algunes ocasions dintre del servei.
O de la mala distribució dels recursos del servei de la Policia Local, que podríem posar els
exemples següents:


Creació de noves unitats de convivència deixant coixes altres com les de seguretat
ciutadana, tan importants en una ciutat com Mataró.



Que dintre de la Policia Local hi hagi ordres de no atendre els serveis que tenen
relació amb la seguretat ciutadana.



Que es creïn llocs de treball innecessaris quan el que fa falta són més agents de base,
de l'escala bàsica, per tant que hi hagi més agents al carrer.



Que es malgastin recursos que es podrien destinar per altres qüestions, com per
exemple, per comprar material... en un cap de setmana entre responsables de la
policia per fer sessions de coaching.



Que en algunes ocasions no hi hagi patrulles, o només una, en una ciutat com Mataró.



Ningú es pregunta, perquè molts dels agents es presenten al concurs per places
d'altres municipis? Alguns serà per proximitat, però molts d'altres és per mala gestió i
mal ambient.
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És quelcom que ens preocupa. Principalment perquè des del govern municipal en cap
moment ens ha comunicat cap malestar dintre del servei i ens dóna la sensació que o bé des
del govern ens estan venent fum o de què viuen realitats molt diferents.
I a tot això s'ha li suma la reunió que hem tingut avui dijous dia 27 d'abril amb una secció
sindical la qual ens ha fet arribar una sèrie de queixes molt alarmants. Ens denuncien de què
hi ha mal ambient de treball i de desmotivació general, situacions de descrèdit, discriminació,
insults, mòbing, etc... Fets que estan derivant a un increment de baixes per depressió,
ansietat, estrès, etc...
Per altra banda, denuncien que la plantilla de la Policia Local de Mataró es troba per sota de
la mitjana de la resta de policies, i que això és principalment degut a que no cobren el
complement de perillositat específic que porten reivindicant fa molts anys. I nosaltres creiem
que també per mala gestió.
Així com demanen modificar els horaris dels policies de barri.
I un tracte humà i digne dintre del servei de la Policia Local, atès que a dia d’avui no és així.
Per al que fa al complement específic de perillositat, fent un resum: el mes de juny de l'any
2014 l'Ajuntament va acordar amb la part social, deixar aquesta negociació per al setembre
del 2015 tenint en compte que en poc vindrien eleccions i sense intenció de comprometre al
futur govern municipal. I es van comprometre a iniciar el procés negociador del complement
específic de perillositat que feia tants anys que estan reclamant. Quelcom que està reconegut
però no s'ha acabat efectuant.
Des del setembre del 2015 estan demanant el compliment de l'acord que es van comprometre
el juny del 2014 per al que fa referència a iniciar el procés negociador del complement
específic de perillositat. I en data 16 de febrer de 2017 en reunió de mesa general de
negociació del personal funcionari es van trobar amb la negativa per part de l'Ajuntament i no
només això, sinó que no hi havia res a negociar.
La causa de la mobilització no és només econòmica. No volem que es desvirtuï les seves
reivindicacions, perquè no és així, sinó va més enllà com bé hem exposat.
Per al que fa referència a l'horari del policia de barri, demanen un horari proporcional i a l'hora
favorable per a la conciliació familiar i personal.
I sobretot i molt important: que dintre del servei hagi un bon tracte.
La Policia Local són una peça fonamental per al bon funcionament d'una ciutat, i com a
treballadors que són de l'Ajuntament els hem d'escoltar, cuidar i protegir.
Per tot això exposat, des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a
l'Ajuntament de Mataró sol·licitem l'adopció dels següents acords:
1.- Que el Govern Municipal enceti les negociacions amb els sindicats de la Policia Local de
Mataró amb la intenció no només d'escoltar-los sinó de fer efectiu d'una vegada per totes les
diferents reivindicacions que fa temps que estan demanant. Tenint en compte que no és res
incoherent i molt menys inviable.
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2.- Demanem més transparència del Govern Municipal cap als grups de l'oposició per al que
fa referència a la gestió i situació de la Policia Local de Mataró.
3.- Que tots els treballadors municipals, sense distincions, rebin un tracte digne.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, diu que ja hi ha hagut aquet debat, així que no té cap rellevància
per nosaltres. Jo, Sra. Lora no busco excuses, perquè com vostè sap nosaltres no votem
propostes d’un partit racista i xenòfob.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que li sembla molt lícit que es presenti una proposta de resolució, com hem fet nosaltres, i que
Esquerra Republicana s’afegeix en pla prepositiu sense sortir-se de l’enunciat. La Sra. Lora
podria haver fet una esmena amb el que li semblés oportú i ningú hagués dit res. Nosaltres
votarem a favor, però vostè no pot dir que serà més clara. Vostè l’únic que ha fet es agafar el
document que ha fet el sindicat de la policia i copiar-lo aquí i fer uns acords fluixets. Els
policies haurien de tenir un recolzament per part nostre sempre, no només avui.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, - intervé en castellà - diu que la proposta suggereix que el govern iniciï
negociacions amb la policia, aquest és l’esperit de les dues propostes. Nosaltres evidentment
votarem a favor.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, replica per
al·lusions directes amb el representat del PP. Precisament amb representants del sindicat vaig
dir davant d’ells que perquè no fèiem una proposta conjunta i vostè em va dir que no. I es per
això que Plataforma per Catalunya va presentar una proposat independent, no podia quedar-
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me sense fer res després d’escoltar les queixes dels sindicats i lògicament la majoria
d’aquestes reivindicacions estan incloses a la proposta.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6, corresponent als membres del grup municipal de CiutadansPartido 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).

Vots en contra:

21, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del
grup

municipal

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:

Cap.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que havent arriba a les 12 de la nit,
amb aquest punt de l’ordre del dia s'acaba el Ple del mes de maig. Es demana als portaveus
que designin els precs i preguntes que volen que siguin resposts per escrit.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 00:05 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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