ACTA NÚM. 14/2017 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2017.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia catorze de
desembre de dos mil disset, essent les 19:00 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en
Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS

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

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

(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

S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 3 de l’ordre del dia
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(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

(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
10739/2017 d'11 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 14 de desembre 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 14 de desembre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial,
per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
1

Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions. ordinària del dia 16-11-2017 i
extraordinària del dia 22-11-2017.
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DESPATX OFICIAL
DICTAMENS
CIM ÀREA DE
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
3

Aprovar la minuta del Conveni entre la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena i l’Ajuntament de Mataró d’ajut de caixa a retornar per import de
2.492.225,79 euros

4

Adquisició de diversos immobles a la societat municipal PUMSA en contraprestació a
les aportacions realitzades durant el 2017 i en pagament de deutes.

2

5

Aprovar l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 9.817.072,79 euros, amb
el Banc de Sabadell (dins el Programa de Crèdit Local ), amb destí a finançar diverses
inversions del pressupost 2017.
Servei de Compres i Contractacions

6

Subrogació dels drets i obligacions derivats de l’acord marc per la prestació del servei a
domicili de suport a la llar i atenció a la persona per part de l’empresa CLECE, SA a
l’empresa Accent Social, SL.

7

Pròrroga de la concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes el
Camí Ral”
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía per una implantació progressiva de sistemes de seguretat amb
geolocalitzador tant pels nens com per a persones amb diversitat funcional que puguin
requerir d’aquest servei.

9

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per garantir el
servei de toilette ubicats als espais públics a Mataró quan es realitzen esdeveniments.

10

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per
l’adhesió de Mataró al projecte per a la promoció del Turisme Cultural a Catalunya.

11

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES per tal que l’ajuntament avaluï la situació generada a les entitats socials
després de l’aplicació del 155 i estableixi els mecanismes d’ajuda necessaris per garantir
la seva viabilitat i la seva tasca.

12

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
per impulsar una Taula Social pel Consum Responsable.
PRECS I PREGUNTES

13

Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a revisar els menús
escolar dels centres educatius públics de Mataró.

14

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre l’aplicació de l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró.

15

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el
calendari firal de Mataró.
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16

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les
conseqüències per la ciutat de la resolució del conflicte sobre l’illa de Can Fàbregas i de
Caralt.

17

Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre el
Pla de Mobilitat.

18

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per exercir un control preventiu i
eficaç sobre gestió de Residus sanitaris en els voltants del Cap d’Àrea Bàsica de la
Ronda Prim.

19

Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre el
nivell recaptatori de les sancions per gossos perillosos.

20

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016 en relació a serveis bàsics a prestar a
la ciutadania per realitzar enteraments d’altres confessions.

21

Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la
deixalleria municipal de Mataró (fixa i mòbils).

22

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les
restriccions de trànsit dels vehicles més contaminants durant els episodis de
contaminació atmosfèrica.

23

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per
l’organització d’un acte públic pel Dia Nacional de l’Exili i la Deportació.

24

Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el progrés del procés per assignar 500.000€ en inversions proposades pels
ciutadans.

25

Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre revisió de la web municipal i
implementació d’un Butlletí Digital.

26

Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els
actes institucionals celebrats el dia 6-12-2017, data en la que es commemora el
referèndum en el qual es va aprovar la Constitució Espanyola. (Dia festiu regulat pel
Reial Decret 2964/1983, de 30 de novembre).

27

Pregunta que presenta la regidora no adscrita sobre l’eliminació de les barreres
arquitectòniques.

28

Prec que presenta la regidora no adscrita perquè el cartell de Les Santes surti a concurs
públic.
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS:
ORDINÀRIA DEL DIA 16-11-2017 I EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 22-112017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

2 - DESPATX OFICIAL
No hi han assumptes a tractar.

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal
d’Esquera Republicana de Catalunya-MES

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

3 - APROVAR

LA MINUTA DEL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ

HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA I L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ D’AJUT DE CAIXA A RETORNAR PER IMPORT DE
2.492.225,79 EUROS
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent
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“La FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA (en endavat, la
FUNDACIÓ), és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda en el segle XVII,
sotmesa al patronat de l’AJUNTAMENT DE MATARÓ (en endavant l’AJUNTAMENT).
Atès que, en data 18 d’abril de 2017, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, a petició de la
FUNDACIÓ, va dictar una resolució, mitjançant Decret 3415/2017 de 18 d’abril, per la qual
s’aprovà la concessió a la FUNDACIÓ d’un ajut de caixa a retornar, per import de
2.492.225,79 euros, destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la
FUNDACIÓ mantenia amb l’Agència Tributària de l’Estat.
Tenint present que als efectes de fer viable la devolució de l’ajut de caixa per part de la
FUNDACIÓ, és voluntat de les dues parts reconvertir-lo en un préstec a llarg termini, a
retornar en els terminis i en les condicions que configuren la minuta del conveni que es porta a
l’aprovació del Ple.
Vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni entre la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa
Magdalena i l’Ajuntament de Mataró, per tal de reconvertir l’ajut de caixa d’import
2.492.225,75 euros, concedit per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Serveis Centrals,
núm. 3415, de data 18 d’abril de 2017, a favor d’aquesta fundació, en un préstec a llarg
termini, amb garantia hipotecaria, d’acord amb les condicions que consten en l’esmentada
minuta.
Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, Sr. David Bote Paz, per a la
signatura dels instruments que d’aquest acord es derivin.
Tercer.- Els efectes del present acord resten supeditats, d’acord amb l’art. 145 del Decret de 8
de febrer de 1946, que aprova el text refós de la Llei Hipotecària, a la constitució de la
corresponent escriptura pública i a la inscripció efectiva de la hipoteca en el Registre de la
Propietat.
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i
l’Ajuntament de Mataró, a la Tresoreria municipal i a la Intervenció de Fons.”

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu
que el seu vot serà favorable, creiem que la situació de la Fundació era molt complicada i era
necessària una solució, no ens podem permetre el luxe que un servei públic bàsic relacionat
amb la salut i qualitat de vida estigui en precari.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que avui es culmina una feina que ja es va iniciar a l’anterior mandat però és
necessari dir que aquesta situació ve de lluny que s’ha perllongat i esperem que sigui un punt i
final. Estem aquí perquè és un deute que es va deixar inicialment de pagar, que es va
condonant any a any i prorrogant en els pressupostos de l’Estat i que fa referència a la
Seguretat Social i a uns impagaments d’IRPF del treballadors d’aquella època, i si hagués
estat una empresa privada possiblement ja estaria liquidada per aquests deutes. Per altra
banda cal saber que estem en aquesta situació per un error flagrant d’una empresa que
assessorava a la Fundació, que per un dia no va presentar recurs en termini, i que ens ha
portat a aquesta situació. Aquesta empresa segueix treballant per l’Ajuntament i fa poc, fins i
tot li hem concedit un contracte per unes auditories, i encara que legalment no es pugui
excloure aquesta empresa, si seria convenient tenir en compte i que es conegui. Votarem a
favor i esperem que sigui un impuls perquè la Fundació Hospital segueixi endavant.

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que el seu vot serà
negatiu, el que es pretén és socialitzar les pèrdues d’una pèssima gestió privada, i això no és
una solució, és un problema per la ciutadania de Mataró, i no entenem d’ on surt que l’informe
d’intervenció sigui favorable, ja que només veiem dubtes que qüestionen l’operació. Si ha
hagut una pèssima gestió, el que s’ha de fer és depurar responsabilitats, ja que això hauria de
passar a titularitat pública, i si hem d’assumir pèrdues també tenim dret a assumir la gestió al
100% i a més d’assumir les despeses també els possibles beneficis tant econòmics i socials.
Per tot això votarem en contra.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que ells haurien gestionat d’un altra manera la situació de la Fundació
Hospital. Hi ha elements que són bàsics com ara el consens i la responsabilitat. Però
finalment l’important és arribar a una solució d’un llarg procés i el que es proposa és una bona
solució i per aquest motiu s’ ha de recolzar la proposta per responsabilitat, i també hauria
responsabilitat d’altres Administracions que estan per sobre nostre. Una entitat local sense
ànim de lucre que sigui tractada amb els mateixos criteris que una empresa d’índole privada,
amb ànim de lucre, crec que hem sigut maltractats i que s’hauria d’haver tingut una deferència
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amb la Fundació Hospital per part de les altres administracions que no s’ha tingut, i s’ha
aplicat la normativa estrictament, Igual que les que empreses privades que entren a concurs
se’ls apliquen mesures legals certs avantatges per prioritzar la subsistència de l’empresa,
també sense entrar en prevaricació es podria haver fet certs comportaments que no son
l’aplicació rigorosa de la normativa, com s’ha aplicat en aquest cas, i per això hem de
socialitzar les pèrdues, quan una gran part del deute son recàrrecs. El govern ha optat per un
camí, hem de ser responsables i per això, votarem que si.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que aquesta situació
no afectava només a la Fundació Hospital sinó també a la pràctica totalitat d’ Hospitals
Catalans. Per altra banda, també ens resulta curiós que l’empresa que va cometre l’error
segueixi obtenint concursos públics, tot i que és cert que no podem impedir a ninguna
empresa que es presenti. En definitiva, votarem a favor d’aquest punt. Vull tenir un record per
les 4 persones que segueixen a la presó i que voldríem que estiguessin entre nosaltres el més
aviat possible.

La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que
votaran a favor, i vull posar relleu que venim d’un disbarat fiscal i jurídic i s’ha lluitat fins al final
per donar-li la volta a la situació, alguns regidors actuals i del govern anterior, han anat a
Madrid a lluitar per la situació, per intentar que l’estat dones un cop de mà per redreçar la
situació. En concret el company del PP José Manuel López que va acompanyar al Govern per
intentar trobar una solució, sense que hagi esta possible. Les demandes que varem interposar
per mala praxi no han regit i hem acabat en aquesta situació. Una gran part del consistori va
acceptar intentar salvar la situació de la Fundació Hospital. S’està fent un gran esforç per part
dels regidors dels serveis centrals i del Regidor Vinzo davant l’Administració per reorganitzar
l’entitat i que pugui sortir endavant. Creiem que és la millor solució entre les que teníem, i per
tant el nostre vot serà favorable.

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
agraeix a tots els regidors que han participat en trobar solucions per aquesta institució de la
ciutat, ja que és una entitat que ve del segle XVII, i més que una Fundació és un patrimoni de
la Ciutat. I nosaltres més que salvar la institució i el patrimoni estem salvant el servei.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que hi ha coses que la gent ha de saber, la Fundació Hospital té un deute amb la seguretat
social de més de 10 milions, però hi ha hospitals que tenen deute de més de 100 milions
d’euros, però no hi ha entitats com passa amb al Fundació Hospital que a més tinguin deute
amb el seu IRPF, en això si que som especials.

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 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 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:

2. corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró.

Abstencions:

Cap.

4 - ADQUISICIÓ DE DIVERSOS IMMOBLES A LA SOCIETAT
MUNICIPAL PUMSA EN CONTRAPRESTACIÓ A LES APORTACIONS
REALITZADES DURANT EL 2017 I EN PAGAMENT DE DEUTES.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent
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“En data 16/02/2017, l’Excm. Ajuntament en Ple va aprovar el pressupost municipal i el
contracte programa que ha de regir les relacions econòmic-financeres entre la societat
municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA) i l’Ajuntament de Mataró per al
període del 2017 al 2020.
D’acord amb les projeccions de les necessitats de tresoreria, PUMSA va preveure que al llarg
de l’exercici 2017 necessitaria un total de 7.555.160 €, dels quals, més de 3 milions d’euros es
corresponen amb el deute contret amb FCC Construcción, S.A. per les obres de construcció
de l’edifici d’usos terciaris situat al Rengle i al resta obeïen a necessitats de tresoreria
recurrent.
D’acord amb aquestes projeccions, en data 26/01/2017 PUMSA va sol·licitar un ajut de caixa
a l’Ajuntament de Mataró per un import màxim de 7.155.160 €, del qual s’aniria disposant al
llarg de l’exercici en funció de les necessitats de tresoreria. De conformitat amb el Decret
818/2017, d’1 de febrer, del regidor delegat de Serveis Centrals pel qual es va concedir l’ajut
el termini de reintegrament era de 12 mesos a comptar des de la data de la seva aprovació.
A data d’avui, PUMSA ja ha disposat de part d’aquest import i, segons les seves previsions,
no podrà reintegrar-lo en efectiu en el termini i condicions fixats a la resolució d’atorgament.
Per aquest motiu, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, tal i com ha succeït en exercicis anteriors,
han convingut instrumentar una compensació en espècie per reemborsar aquesta aportació
econòmica municipal mitjançant l’aportació de béns immobles.
Les finques a aportar a l’Ajuntament de Mataró són de diferent tipologia. D’un costat, hi ha
quatre parcel·les que provenen de l’aprofitament mig del sector Rda Barceló/ Fàbregas i de
Caralt i que tenen qualificació de patrimoni municipal del sòl (subjecte a les prescripcions de la
legislació sectorial corresponent); d’un altre costat, hi ha quatre parcel·les situades al sector
dels Turons; d’un altre, un local en planta baixa situat al carrer Herrera; d’un altre, un
aparcament construït per GINTRA (avui PUMSA) al subsòl de la plaça Gatassa s/n en virtut
d’una concessió de domini públic; i finalment una promoció d’habitatge protegit promogut per
PUMSA en un sòl municipal en virtut d’un dret de superfície atorgat al seu favor.
Pel què fa a l’aparcament de la plaça Gatassa , en tractar-se d’una edificació erigida en el
marc d’una concessió de domini públic, per incorporar l’aparcament al patrimoni municipal cal
extingir anticipadament el títol que habilitava a GINTRA construir i explotar l’aparcament: la
concessió demanial. Atès el cas que ens ocupa es tractarà d’una extinció anticipada de mutu
acord entre concedent i concessionari, que comportarà una indemnització a favor de PUMSA
consistent en el preu de taxació de l’immoble per l’extinció anticipada i reversió de l’edificació
a favor del consistori.
Pel què fa a la promoció d’habitatge protegit del Passatge Fragata núms. 6-8, en tractar-se
d’una edificació erigida en el marc d’un dret de superfície, per incorporar l’edifici al patrimoni
municipal cal extingir anticipadament el títol que habilitava a PUMSA per construir i explotar la
promoció d’habitatges: el dret de superfície. Atès el cas que ens ocupa, e tracta d’una extinció
anticipada de la concessió del dret de superfície de mutu acord entre superficiant i superficiari,
que comportarà una indemnització a favor de PUMSA consistent en el preu de taxació de
l’immoble, per l’extinció anticipada i reversió de l’edificació a favor del consistori.
Per tant, la voluntat municipal d’incorporar els immobles descrits és conjuntural a l’aportació
dinerària que es realitza a favor de la societat municipal. L’objectiu principal és cercar una
contraprestació a l’aportació de 7.155.160 € a càrrec de l’erari municipal, tot cercant immobles
que segons la seva valoració, característiques i aprofitament siguin compatibles amb les
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finalitats de les polítiques municipals. Per tant, la finalitat d’adquirir a títol onerós aquests
immobles i incorporar-los al patrimoni municipal no ve motivada per satisfer les necessitats
d’un determinat servei o per les limitacions del mercat immobiliari, sinó per procurar una
contraprestació a aquesta aportació dinerària.
Les finques i corresponents preu de taxació són els què es detallen a continuació:
1) Quatre finques HPP del PMU Rda Barceló/ Fàbregas i de Caralt (cessió aprofitament
mig del sector)
1.1)
Parcel·la IIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de
Caralt. El preu de taxació de l’immoble és de TRES-CENTS SETANTA SIS MIL
SIS-CENTS CENTIMS (376.600 €).
1.2)
Parcel·la IIIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de
Caralt El preu de taxació de l’immoble és de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL
CENT EUROS (471.100 €).
1.3) Parcel·la IIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de
Caralt. El preu de taxació de l’immoble és de CINC-CENTS TRENTA-UN MIL
CENT EUROS (531.100 €).
1.4) Parcel·la IIIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt.
El preu de taxació de l’immoble és de TRES-CENTS CINC MIL EUROS (305.000
€).
2) Finca situada a l’Avinguda del Maresme núm. 42. El preu de taxació de l’immoble és
de: UN MILIÓ TRES-CENTS QUARANTA.-TRES MIL VUIT-CENTS DEU EUROS
(1.343.810 €).
3) Quatre finques al sector dels Turons.
3.1) Parcel·la 13 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de
DOSCENTS CINQUANTA DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS (252.185 €).
3.2) Parcel·la 14 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de
VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS (82.372 €).
3.3)
Parcel·la 15 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de
CINC- CENTS NORANTA MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (590.682 €).
3.4)
Parcel·la 46 del polígon 24 de Mataró. El preu de taxació de l’immoble és de
DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS DINOU EUROS (273.519 €).
4) Aparcament en subsòl a la plaça Gatassa. El preu de taxació de l’immoble és de VUITCENTS TRETZE MIL NOU-CENTS EUROS (813.900 €).
5) Promoció d’habitatges de protecció oficial situats al Passatge de la Fragata núms. 6-8.
El preu de taxació de l’immoble és de UN MILIÓ CENT SET MIL QUATRE-CENTS
EUROS (1.107.400 €).
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6) Local en planta baixa situat al c/ Herrera núms. 53-55 de Mataró. El preu de taxació de
l’immoble és de CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (121.600 €).
El preu total de taxació dels immobles és de SIS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU
MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (6.269.268 €).
Finalment, existeix voluntat municipal de què PUMSA continuï gestionant i explotant dos dels
immobles, tot i el moviment patrimonial que resulta del canvi de titularitat d’aquestes béns. Es
tracta de l’aparcament en subsòl de la plaça Gatassa i de la promoció d’habitatge protegit
situat al Passatge de la Fragata núms. 6-8. La motivació d’aquesta voluntat rau en el fet que
PUMSA és la societat municipal que gestiona de forma directa el servei públic d’aparcaments
de la ciutat i, d’altra banda, perquè també és la societat municipal la que gestiona actualment
tot el parc d’habitatge públic municipal.
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
articles 160 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; articles 20 i concordants del Real Decreto 1/2002,
de 11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge
i sòl del Pla 2002-2005; articles 91 i següents de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas; article 54 i concordants del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de juny de
2015, PROPOSO AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró,
S.A. (PUMSA) les quatre finques de cessió corresponents a l’aprofitament mig del sector del
PMU Rda Barceló/ Fàbregas i de Caralt que es detallen a continuació:
-

Parcel·la IIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt
(inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3461, llibre 177, foli
120, finca núm. 9658.
Té una superfície de 611,50 m2.
El preu de taxació és de 376.600 €.

-

Parcel·la IIIa del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt
(inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3887, llibre 508 de
Mataró, foli 12, finca núm. 18749.)
Té una superfície de 723,60 m2.
El preu de taxació és de 471.100 €.

-

Parcel·la IIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt
(inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3461, llibre 177 de
Mataró, foli 123, finca núm. 9659).
Té una superfície de 690,50 m2.
El preu de taxació és de 531.100 €.
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-

Parcel·la IIIb del Polígon 1 del PMU -01d “Ronda Barceló/ Illa Fàbregas i de Caralt
(inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3887, llibre 508 de
Mataró, foli 17, finca núm. 18751).
Té una superfície de 502,80 m2.
El preu de taxació és de 305.000 €.

SEGON.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró,
S.A. (PUMSA), la finca situada a l’Avinguda del Maresme núm. 42 de Mataró (inscrita al
Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, al volum 3276, llibre 121, foli 40, inscripció 10a,
finca registral núm. 2666).
Té una superfície de 262 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 1.343.810 €.
TERCER.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró,
S.A. (PUMSA), les quatre finques situades al sector dels Turons que es detallen a continuació:
-

Polígon 24 parcel·la 13 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4, al volum
3081, llibre 99 de Mataró, foli 147, inscripció 5a de la finca núm. 6119).
Té una superfície de 10.596 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 252.185 €.

-

Polígon 24 parcel·la 14 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de
Mataró, al volum 3190, llibre 152 de Mataró, foli 198, finca núm. 10096).
Té una superfície de 3.461 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 82.372 €.

-

Polígon 24 parcel·la 15 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4; al volum
3258, llibre 177 de Mataró, foli 103, finca núm. 11623).
Té una superfície de 38.356 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 590.682 €.

-

Polígon 24 parcel·la 46 de Mataró (inscrita al Registre de la Propietat núm. 4; al volum
3081, llibre 99 de Mataró, foli 26, finca núm. 6041).
Té una superfície de 11.739 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 273.519 €.

QUART.- Acordar l’extinció anticipada de la concessió demanial atorgada a favor de Gestió
Integral de Trànsit Mataró, S.L. (avui, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA))
consistent en el subsòl situat immediatament a sota de la superfície de la Plaça Gatassa i del
carrer de la Gatassa de Mataró, de 1.147 metres quadrats, formalitzada mitjançant acta
d’atorgament i acceptació de data 29 de setembre de 2003.
Aquesta concessió consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al volum
3551, llibre 335 de Mataró, doli 104, finca núm. 22.208.
L’aparcament consta com a inscripció 3a de la finca.
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la reversió de
les obres i instal·lacions al patrimoni municipal es correspon amb el preu de taxació que serà
de 813.900 €.
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CINQUÈ.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada de la concessió de domini
públic, les obres, construccions i instal·lacions erigides al domini públic en el marc de la
concessió, que es concreten en l’aparcament en subsòl, lliures de càrregues i gravàmens.
SISÈ.- Acordar l’extinció anticipada del dret de superfície constituït a favor de Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A., per acord plenari de data 13 de desembre de 2001 i formalitzat
en data 21 d’octubre de 2002, davant l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Angel José Varela
Escudero, amb el número 1.003 del seu protocol.
L’Obra nova de l’edificació es va formalitzar davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Àlvar
Josep Espinosa Brinkmann en data 28 de febrer de 2003.
El dret de superfície consta inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al volum 3428,
llibre 262 de Mataró, foli 70, finca núm. 10893, inscripció 3a.
L’obra nova de l’edifici consta com a inscripció 4a.
La indemnització que correspon a PUMSA per aquesta extinció anticipada i per la reversió de
la promoció d’habitatges al patrimoni municipal es correspon amb el preu de taxació que serà
de 1.107.400 €.
SETÈ.- Adquirir, com a conseqüència de l’extinció anticipada del dret de superfície, les obres,
construccions i instal·lacions erigides en el marc d’aquest dret real d’aprofitament, que es
concreten en l’edifici d’habitatges protegits, lliures de càrregues i gravàmens.
VUITÈ.- Adquirir de forma directa, i a títol onerós, a Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.
(PUMSA), la finca situada a la planta baixa del carrer Herrera núms. 53-55 de Mataró (inscrita
al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, volum 3171, llibre 147 de Mataró, foli 5, finca
núm. 9529.
Té una superfície aproximada de 200 m2.
El preu de taxació de l’immoble és de 121.600 €.
NOVÈ.- Acordar que el preu d’adquisició dels diferents immobles serà el preu de taxació, és a
dir, un total de SIS MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTAVUIT EUROS (6.269.268 €). Aquest preu d’adquisició no serà satisfet en efectiu, sinó que
serà destinat a reduir part del deute preexistent que manté la societat municipal PUMSA amb
l’Ajuntament de Mataró (datio pro solvendo).
DESÈ.- Adscriure a PUMSA per al compliment de les seves finalitats els immobles que
seguidament es detallen, un cop hagin estat incorporats al patrimoni municipal:
-

Aparcament en subsòl de la plaça Gatassa (80 places)
El valor d’adscripció serà de 813.900;

-

Edifici d’habitatges protegits situats al pasastge d ela Fragata núms. 6-8 (14
habitatges)
El valor d’adscripció serà de 1.107.400 €.

ONZÈ.- Supeditar i demorar l’eficàcia d’aquests acords als següents requisits:
-

A la cancel·lació administrativa i registral de les hipoteques constituïdes sobre la finca
de l’Avinguda del Maresme núm. 42, sobre l’aparcament en subsòl de la plaça Gatassa
i sober l’edifici d’habitatge protegit del Passatge Fragata núms. 6-8.
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-

-

A l’emissió de l’informe, preceptiu i no vinculant, del departament competent en matèria
d’Administració Local per tractar-se d’una operació que comporta adquisicions
oneroses per import superior als 100.000 €, de conformitat amb allò establert a l’article
206.3 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya;
A l`aprovació de l’expedient de modificació pressupostària que ha d’habilitar crèdit
suficient per dur a terme les operacions descrites;
A la obtenció de les autoritzacions administratives necessàries per adquirir l’edifici
d’habitatges qualificats d’HPO.

DOTZÈ.- Facultar indistintament a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Mataró i/o al regidor delegat de
Serveis Centrals per a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui subscriure tots els
documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament d’aquests acords.
TRETZÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions
derivades de l’adopció dels presents acords.
CATORZÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin del
perfeccionament d’aquests acords.
QUINZÈ.- Notificar aquests acords a PUMSA”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa
que PUMSA va preveure que necessitava per aquest exercici 2017, 7,5 milions d’euros, dels
quals 3 milions es destinarien a sufragar el deute de l’edifici del Rengle. Finalment
l’ajuntament va aprovar un ajut de caixa per valor de 7.155.160 euros a fons perdut. No sabem
que es farà d’aquesta empresa pública, que està en procés de reestructuració i pràcticament
en concurs, i l’Ajuntament fa de banc dolent, gestionant actius procedents de la
reestructuració. Es compensa el deute de PUMSA adquirint immobles per valor de 6,2 milions
mitjançant una dació en pagament, que en altres paraules significa que estem reduïm el deute
de l’entitat per carregar-ho a la ciutadania. Pensem que aquests diners haguessin estat molt
més útils destinats a d’altres partides. L’Alcalde ens va advertir que no aprovar aquesta
adquisició compensatòria dels immobles de PUMSA és un perill per les finances locals, i
nosaltres pensem que el perill és assumir la pèssima gestió de PUMSA durant els anys de la
bombolla immobiliària. S’haurien de depurar responsabilitats. Votarem en contra.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, diu
que entén el que ha explicat el Sr. Jerez, i entenem que s’està intentant posar solució a un
problema molt gran que tenim. Volem col·laborar en la solució i no votarem en contra, però la
manera en que s’està fent és poc transparent, encara que no s’amaga informació, però creiem
que no és la millor manera. Quan alguns avisàvem que PUMSA es podria convertir en un perill
per la ciutat, ens deien que érem uns alarmistes, i arribant en aquest punt no podem donar
suport, al menys d’aquesta manera. Entenem que hi ha que donar solucions, però no podem
ser corresponsables d’ una situació de la que ja vam advertir, ja que PUMSA es va convertir
en promotora immobiliària, fent competència als particulars i per això no podem donar suport, i
el que fem és abstenir-nos.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que no seran
corresponsables d’aquesta pèssima gestió, manca de responsabilitat i manca de depuració
política. És veritat que en l’últim Consell ens van donar un diagnòstic de PUMSA i encara no
s’ha debatut , això parla d’ineficàcia política. Això és una vergonya, s’està prenen el pèl a la
ciutadania de Mataró, i l’Ajuntament està fent de banc dolent per salvar PUMSA. Jo vaig
sol·licitar a PUMSA el pla de viabilitat del nou projecte que es presentava i encara l’ estic
esperant. No em presenten els números del nou projecte i per això no els puc creure. Els
responsables polítics de l’època, encara estem esperant que ens demanin disculpes a la
ciutadania, encara que el que haurien de fer seria que passéssim pel Jutjat, si els jutges fessin
bé la seva feina i hagués independència judicial. Vull deixar clar el que vam deixar de fer a la
ciutat per salvar a PUMSA, vam deixar d’invertir en habitatge, vam deixar d’invertir en
benestar social, vam deixar d’ajudar als comerciants que són el motor de la nostra ciutat i que
creen llocs de treball. Votarem en contra.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que tenim al davant un tema que té dos parts. En el sector privat, una
empresa nombra un CEO i encara que aquests faci una pèssima gestió, i el consell
d’administració l’ acomiadi, els resultats negatius quedaran a l’empresa, i PUMSA en el nostre
cas està estrictament vinculada a l’Ajuntament que té el 100%, i hi ha que assumir la pèssima
gestió anterior, no podem deixar l’empresa, encara que no ens agradi. Hi ha un programa per
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eixugar el deute fins el 2019, i es cert que això no ens permet fer altres coses, però per sobre
de tot existeix la responsabilitat i això ens porta a fer front als deutes, i estar en aquest cas
amb el Govern i utilitzar tots els mecanismes disponibles per eixugar el deute.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que s’està
acabant ara les conclusions de la comissió especial del Rengle, i en la que s’ha debatut sobre
la forma d’actuar de PUMSA que competia en el sector privat amb les armes del sector públic.
La nova reformulació de PUMSA que s’ha presentat fa poc, així com l’ interès dels treballadors
junt amb el gran patrimoni de PUMSA, que en el fons és patrimoni de tot Mataró, fa que
considerem positiu, necessari i inevitable continuar amb el procés de sanejament. En pocs
anys Mataró podrà disposar de aquest patrimoni i d’una eina reformulada orientada al
habitatge públic, gestió d’aparcament i municipalitzacions futura. És per això que no ens
oposarem a la proposta de compra d’immobles que fa el govern

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que
votaran favorablement, ja que aquest tipus d’operacions ja es van iniciar en el mandat passat,
quan PUMSA presentava una situació financera insostenible, probablement per una mala
gestió anterior que el nostre grup no es va cansar de denunciar, però no podem oblidar que
PUMSA és una empresa 100%, és a dir PUMSA i l’Ajuntament són el mateix, i encara que
deixem de pagar el deute, els bancs ho reclamaran a l’Ajuntament. Estic d’acord que no
s’hauria d’haver assumit per part de PUMSA un deute tan gran, però alhora té un gran
patrimoni que és propietat de tots els mataronins. No es va fer previsió per si les coses
anaven malament i el fet de tenir darrera el coixí de l’ajuntament va fer que es siguis
endeutant, i els directius no van fer be la feina. Però els deutes s’han de pagar i per tant
votarem a favor.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró aclareix que demagògia
és no dir la veritat, demagògia és acceptar el que és incorrecte i no denunciar el succeït. Dir la
veritat hauria de ser una bona costum política.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

4, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2).

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 de Plataforma per Catalunya (1).

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
comenta que ha hagut un accident a Perpinyà, que ha hagut 4 morts en un xoc entre un tren i
un bus escolar i estaria bé tenir un record per totes les víctimes.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que a petició del Sr Lopez, es tindrà un
record a les víctimes del accident succeït a Perpinyà i que s’haurà de ser curosos per tenir un
record amb les víctimes d’altres accidents que passi al nostre país. Tot seguit s’observa pels
presents 1 minut de silenci.

5 - APROVAR L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG TERMINI,
D’IMPORT MÀXIM 9.817.072,79 EUROS, AMB EL BANC DE SABADELL
(DINS EL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL ), AMB DESTÍ A FINANÇAR
DIVERSES INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent
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“Relació de fets:
En el pressupost inicial 2017 es preveia la concertació de préstecs per part de l’Ajuntament d’
import total 11.869.580,38 €. En l’expedient de modificació de crèdit aprovat per acord de ple
de data 7 de setembre de 2017, es va incrementar l’import de préstecs a concertar en
217.793,24 €, ascendint el total de nou endeutament a concertar a 12.087.373,62€. A data
d’avui s’han concertat els següents préstecs: 2.085.431,00€ corresponent al préstec
procedent del “Plan de Impulso Económico 2017”, 175.000,00 € del préstec de la Caixa de
Crèdit Local de la Diputació de Barcelona i per la resta es proposa concertar un préstec
d’import 9.817.072,79 €, amb el Banc de Sabadell (dins del Programa de Crèdit Local de la
Diputació de Barcelona), i amb destí a finançar inversions diverses de l’exercici, el qual és
objecte de proposta mitjançant aquest expedient.
A banda d’això, també en l’expedient de modificació de crèdit aprovat per acord de Ple de
data 7 de setembre de 2017, es va aprovar la concertació de nou endeutament per al
refinançament d’operacions existents per import de 5,5 M €. En l’actualitat d’aquest import
s’ha concertat una operació de 2,5 M.€ amb l’entitat financera LIBERBANK i dues operacions
d’import 1M.€ cadascuna amb l’entitat financera de la Caixa d’Enginyers.
Per últim en l’expedient modificatiu assenyalat es va preveure nou endeutament per finançar
una aportació a la Fundació Hospital per import de 2.492.225,79€. No obstant aquesta
operació de préstec no es concertarà perquè en el mateix expedient es va aprovar destinar el
Romanent de Tresoreria de 31/12/2016 a reduir endeutament net no sol·licitant aquest
préstec.
Les condicions financeres d’aquesta operació de crèdit que es proposa són les següents:
Import
Entitat financera
Tipus d’interès

Termini concedit

9.817.072,79 euros
Banco de Sabadell S.A.
EURIBOR a 3 mesos + (diferencial per un préstec de vida
mitjana de 67,50 mesos, sota els criteris de prudència
financera, establerts mensualment per la Secretaria General
del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix
l’article 48.3 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals en el
redactat aprovat per R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de
desembre de 2014, -11% de dit diferencial, en el moment de
la concessió del préstec), estimat ara en 0,706%
10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim)

Sense comissions

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció.
Per tot el que s’ha exposat el sotasignat proposa al Ple, la resolució dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar i aprovar la concertació d’una operació de préstec amb el Banco de
Sabadell S.A., d’import màxim 9.817.072,79 €, amb destí a finançar diverses inversions del
pressupost 2017, amb les següents condicions financeres:
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Import
Entitat financera
Tipus d’interès

Termini concedit

9.817.072,79 euros
Banco de Sabadell S.A.
EURIBOR a 3 mesos + (diferencial per un préstec de vida
mitjana de 67,50 mesos, sota els criteris de prudència
financera, establerts mensualment per la Secretaria General
del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix
l’article 48.3 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals en el
redactat aprovat per R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de
desembre de 2014, -11% de dit diferencial, en el moment de
la concessió del préstec), estimat ara en 0,706%
10 anys (inclosos 12 mesos de carència com a màxim)

Sense comissions

SEGON.- Aprovar la minuta del préstec tipus que s’incorpora com annex a aquesta proposta
d’acord.
TERCER.- Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona, d’import màxim tramitable
348.937,26 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat al Banco
Sabadell S.A. amb càrrec al Programa de Crèdit Local.
QUART.- Acceptar el text del conveni tipus a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol·licitat al Banco Sabadell S.A.
amb càrrec al Programa de Crèdit Local.
CINQUÈ.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement de la Direcció General de
Política Financera, autorització per a la concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg
termini.
SISÈ.- Disposar de l’import mínim equivalent a la subvenció estimada.”

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, diu que
l’Ajuntament s’acull al programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona que subvenciona
els interessos d’un crèdit a 10 anys vista, finalment el préstec serà de 5 milions d’euros, que
es demanaran al Banc Sabadell, la xifra d’inversions és finalment de 6,6 milions d’euros del
quals 5 milions es sufragaran pel préstec i la resta per estalvi. Es faran inversions necessàries
com les millores en equipaments educatius, culturals i esportius de titularitat municipal,
compra de mobiliari, il·luminació pública, renovació equipaments informàtics, la nova web
municipal... Son inversions necessàries però votarem en contra ja que si no s’haguessin
destinat tants recursos del pressupost a comprar actius de PUMSA, aquest préstec no seria
necessari, és una qüestió de principis i per això votarem en contra.
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El senyor Víctor Manuel Paramés, regidor del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, condemna l’assassinat de Víctor Lainez a Saragossa per portar la bandera
d’Espanya. Respecte al crèdit entenc que és necessari, són inversions que es deuen realitzar i
per això votarem a favor. L’any passat, al mes de març, es va fer una moció que tots els
regidors, excepte Ciutadans, vam aprovar, i era una moció per a que les empreses que
tinguessin negocis a Paradisos Fiscals no treballarien amb l’Ajuntament. Fins i tot va sortir a la
premsa com Mataró lliure de paradisos fiscals. El nostre portaveu ja va explicar les raons que
teníem per votar en contra. Dir que aquesta empresa del crèdit que es pensa aprovar té
negocis a paradisos fiscals, legals, es tracte d’una empresa magnífica és dels millors que
tenim al nostre país, i nosaltres votarem que si.

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

Vots en contra:

4, corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) i
corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2).

Abstencions:

1,

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma

per Catalunya.
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Servei de Compres i Contractacions

6 - SUBROGACIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DERIVATS DE
L’ACORD MARC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI DE
SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA PER PART DE
L’EMPRESA CLECE, SA A L’EMPRESA ACCENT SOCIAL, SL.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent

“Relació de fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en data 6 d’abril de 2017 va adjudicar l’acord marc per la prestació
del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró a les
empreses CLECE, SA, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) I Gesex Atenció
Domiciliària, SL.
2. Per escrit de data 13/10/2017, CLECE, SA comunica que ha acordat l’escissió parcial de
l’activitat vinculada a Serveis Socials al territori de Catalunya a favor de l’empresa Accent
Social, SL (CIF B-66808213), i que, en conseqüència serà aquesta última qui es subroga en
tots els drets i obligacions que CLECE, SA ha subscrit amb l’Ajuntament de Mataró en l’acord
marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
3. S’ha aportat la següent documentació:
• Escriptura pública d’escissió parcial
• En relació a les condicions de capacitat i solvència, declaració per la qual CLECE, SA es
responsabilitzat solidàriament amb Accent Social, SL, de l’execució del contracte.
• Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per import de 96.053,94 €.
4. Consta a l’expedient informe de la cap de la Secció de Gestió Jurídica del Servei de
Compres i Contractacions, favorable a la legalitat d’acordar conforme a la petició formulada.
Fonaments de Dret
L’article 85 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que en els supòsits d'escissió,
aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, continuarà el
contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
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obligacions dimanants del mateix, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se
l'adjudicació
o
que
les
diverses
societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la
qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament amb aquella de l'execució del contracte.
En virtut de les competències que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
Primer. Autoritzar la subrogació dels drets i obligacions derivats de l’acord marc per la
prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona per part de l’empresa
CLECE, SA a l’empresa Accent Social, SL (CIF B-66808213).
Segon: Atès que Accent Social, SL ha dipositat l’import de la garantia definitiva, cancel·lar i
retornar la garantia dipositada en el seu dia per CLECE, SA.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que s’abstindran. Entenem que els serveis públics, i en especial de gestió a les
persones, haurien de ser de gestió pública i ens estalviaríem problemes. Les empreses que
concorren en aquests concursos haurien de ser empreses socials i no grans multinacionals
que busquen especular, com ja han alertat les empreses del tercer sector sobre els lobbies
empresarials que s’estan fent càrrec d’aquests serveis i creiem que això no és bo. S’hauria
d’excloure el servei d’atenció a les persones , de les lògiques del mercat i dels interessos
lucratius. Com no estem d’acord amb aquesta gestió ens abstindrem

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que votaran a favor
encara que ens agradaria que la gestió fos directa i pública degut al tipus de serveis i tasques
que fan majoritàriament dones precaritzades en aquestes empreses. Hem tingut reunions amb
els sindicats de la empresa i sembla ser que s’ha arribat a algun tipus d’acord, i ens agradaria
que el Regidor ho expliqués. Sembla que els treballadors l’han acceptat i li donen un vot de
confiança però vull recordar tot el que no està funcionant a CLECE i l’ajuntament és
corresponsable de fer que l’empresa funcioni bé i que respecti els pactes signat i protegir als
treballadors de l’empresa. Dit això, l’empresa té la borsa d’hores amb irregularitats, que no es
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compleixen i no es paguen, i també vull parlar de la precarietat de les dones de la neteja, que
lluiten per a que se’ls hi pugi el sou, que actualment és un sou precari que no arriba a 800€.
Vull recordar que vam aprovar en aquests consistori que lluitaríem per la conciliació laboral,
actualment els regategen les dietes de desplaçament, de la despesa de targetes d’autobús
per desplaçar-se. Hem de garantir la cura dels usuaris, ja que si nosaltres paguem malament
al final això repercuteix en el ciutadà. Els usuaris d’ aquestes entitats són ciutadans, no
clients, per aquest motiu s’ha de donar millor tracte, ja que normalment son persones grans,
amb malalties mentals doblement vulnerables i que hem de protegir. M’agradaria que es
revisessin els contractes, ja que quan es jubilen aquestes dones tenen molts problemes per
tenir una pensió digna, i això és responsabilitat nostra i de les clàusules socials que es van
anunciar. Estem molt a sobre de tots els temes que he dit per veure que es compleixin i
comentar que no entenem perquè l’oposició no està ala taula de negociació.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
manifesta que s’estan complint les clàusules socials, i a jornada complerta ja es paguen els
1.000 euros, encara que hi ha moltes persones, en especial dones, que no fan jornada
complerta i per aquest motiu no arriben als 1.000 euros. Vam tenir visita dels equips de
dependència de l’ UGT i van concloure que la situació de Mataró era de les millors que
havien conegut encara reconeixent que és precària. Hi ha serveis públics precaris que
bàsicament son el servei d’atenció a la dependència i els serveis de neteja. Reconec que hi
ha que millorar i seguir treballant en aquest camí. I l’oposició no està a la taula de negociació
perquè no hi ha.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

Cap.
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Abstencions:

8,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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).

7 - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA MASIA “CAL
SASTRE” DEL POLÍGON “LES HORTES EL CAMÍ RAL”
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
presenta la proposta següent

“Relació de fets
1. Per acord del Ple Municipal de data 8 de juliol de 2004, s’adjudicà la concessió demanial de
la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral” a la mercantil CAFÈ BAR TURÓ,
SL. El plec de condicions tècniques particulars que regeixen la present contractació,
aprovades per acord del Ple de data 12 de febrer de 2004, estableix el pagament d’un cànon
anual amb liquidació els tres primers mesos de cada any.
2. Per acord del Ple Municipal de data 1 d’octubre de 2009 es va modificar el contracte, en el
sentit de reduir el termini de la concessió a 15 anys, reduint també el cànon mensual a
1.477,00 euros.
3. En data 13/03/2017, el concessionari ha presentat una sol·licitud al Registre General de
Documents d’aquesta corporació en la què demana que es prorrogui la durada de la
concessió per un termini 10 anys i que es pugui ampliar l’objecte de la concessió, incloent el
tancament de la terrassa (que és un tram de zona verda adjacent a la Masia i que ocupa en
virtut de llicència d’ocupació).
4. Consten a l’expedient:
-

Informe jurídic de l’assessor del Servei de Gestió Econòmica, amb el vistiplau de la cap
del mateix Servei i tresorera acctal i de l’interventor, sobre la conformitat a dret de la
sol·licitud efectuada i el tràmit administratiu a seguir;
Informe tècnic sobre el valor de mercat pel què fa a l’ús d’immobles semblants,
concloent que el preu del cànon s’ajusta al preu de mercat;
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-

Informe tècnic sobre l’estat general de conservació de l’immoble, trobant-lo en correcte
i adequat estat de conservació;
Informe tècnic del servei de llicències d’obres i activitats sobre l’adequació a la
normativa de l’activitat que està realitzant el concessionari, amb conclusió favorable;
Informe de la Tresorera de l’Ajuntament de Mataró sobre els deutes actuals del
concessionari, concloent que el concessionari no té deutes pendents amb el consistori.

4. Mitjançant informe de data 24/11/2017 la cap del Servei de Gestió Econòmica i tresorera
acctal proposa que s’accedeixi a la sol·licitud presentada per concessionari de la masia “Cal
Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en el següents termes:
1er. Ampliar el termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre en un
termini de 10 anys a comptar de la data de finalització del termini concessional;
2on. Que s’ampliï l’objecte de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre,
incloent, l’espai que actualment utilitza en virtut d’una llicència d’ocupació de la via pública,
i que es concreta en una superfície de 45,68 m2, segons el plànol adjunt;
3er.- Incrementar el cànon que actualment satisfà el concessionari per la utilització de la
finca en un import de 851,03 € anuals (import equivalent a la taxa anual per la ocupació de
la via pública que s’ha vingut meritant amb motiu de la instal·lació de la terrassa) amb la
previsió que aquest cànon s’actualitzi anualment en els termes establerts al plec que regeix
la concessió.
5. Consta igualment a l’expedient informe de data 27/11/2017 de la cap de la Secció de Gestió
Jurídica del Servei de Compres i Contractacions, en el que es conclou la procedència i
legalitat de la modificació de la concessió.
Fonaments jurídics
L’art. 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques estableix la possibilitat de modificar els
contractes per raons d’interès públic, sempre que siguin degudes a necessitats noves o
causes imprevistes, justificant-lo degudament a l’expedient.
Aquestes noves necessitats han quedat acreditades, en els termes exposats en els
antecedents d’aquest informe, i amb la documentació aportada
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següent acords:
PRIMER. Ampliar el termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre en
un termini de 10 anys a comptar de la data de finalització del termini concessional, per tant, la
durada queda fixada fins el 22 de juliol de 2029.
SEGON. Ampliar l’objecte de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre,
incloent, l’espai que actualment utilitza en virtut d’una llicència d’ocupació de la via pública, i
que es concreta en una superfície de 45,68 m2, segons el plànol adjunt;
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TERCER. Incrementar el cànon que actualment satisfà el concessionari per la utilització de la
finca en un import de 851,03 € anuals (import equivalent a la taxa anual per la ocupació de la
via pública que s’ha vingut meritant amb motiu de la instal·lació de la terrassa) a partir de l’1
de gener de 2018. Aquest cànon s’actualitzarà anualment en els termes establerts al plec que
regeix la concessió.”

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
pregunta al Regidor si des de l’Ajuntament s’ha efectuat un càlcul de si l’inversió que
l’empresa ha fet a la reconstrucció de la finca ja està recuperada. No entenem que es
subvencioni el lloguer d’un restaurant, si el que va invertir l’empresari ja ho ha recuperat amb
beneficis, i que segueixi allargant aquesta subvenció.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
exposa que i li farà arribar posteriorment la valoració econòmica

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
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.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER UNA
IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DE SISTEMES DE SEGURETAT AMB
GEOLOCALITZADOR TANT PELS NENS COM PER A PERSONES AMB
DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PUGUIN REQUERIR D’AQUEST
SERVEI.
La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la proposta de resolució següent:
“No hi ha dubte que en el món de la innovació i la tecnologia, hi ha un gran marge d’evolució
en l’àmbit de la Salut i el Benestar, així doncs, actualment hi ha moltes empreses de
tecnologia, desenvolupant geolocalitzadors avançats en els àmbits esmentats.
Recentment entre molts d’altres els proposats per: Pulserasaid.com, IKanguro, Benestar
sènior, etc. que estan desenvolupant dispositius econòmics i molt versàtils, que permeten
localitzar o facilitar dades d’interès de la persona generalment malalta o amb dependència. Un
conegut periodista els va definir com dispositius d’ADN social .
Així doncs, aquests sistemes de seguretat creats per tal de facilitar una identificació tant
col·lectiva com individual, suposen una eina qualificada de molt profitosa pels Cossos i Forces
de Seguretat, pels metges, o fins i tot per els ciutadans que assisteixen en situacions
d’urgència a aquestes persones.
Alguns dels projectes, són dispositius electrònics com el LOPE (localitzador personal)
dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament
cognitiu lleu o moderat.1, d’altres són una petita polsera intel·ligent, des de la qual es pot
accedir a les dades del responsable del portador de la polsera.
En el cas de la polsera l'accés a la informació es fa per mitjà de tres formes: la més ràpida i
àgil, és trucar al número d'emergències 112 i ells contacten amb els Mossos d'Esquadra. La
segona és entrar mitjançant el portal web i posar el codi de la polsera. Per últim, hi ha l'opció
més tecnològica que és mitjançant el codi QR amb un smartphone.
1

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i del GPS (sistema de posicionament
global mitjançant una xarxa de satèl·lits), que té incorporat el dispositiu, és possible localitzar de
manera permanent a la persona usuària i detectar situacions que podrien ser potencialment perilloses
en relació a la seva posició geogràfica.
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Aquest sistema s'utilitza en diversos tipus de col·lectius, el més comú és per a les escoles,
casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. D’altra banda,
també s’està utilitzant per identificar persones amb diferents tipus de diversitat funcional
(mentals/cognitives) o que puguin ser susceptibles a patir desorientació, com per exemple
diagnosticades d’Alzheimer.
Pel que fa a les escoles, quan s'organitzen sortides o excursions amb els alumnes, cadascun
d'aquests porta la polsera amb el seu respectiu codi per tal d'ésser identificat fàcilment en cas
que es perdi del grup. D'altra banda, a nivell municipal també es podria implementar a l'estiu
època d'estades, colònies o casals.
En aquests casos, la informació que conté la polsera és una fitxa amb les dades del col·legi i
una variable, que en aquest cas conté la informació de la sortida concreta i les dades del tutor
responsable de la mateixa. El temps de recuperació de les persones perdudes està comprès
entre els 5 i els 8 minuts, dada que suposa un gran actiu i valor d'aquest sistema.
En el supòsit de ser utilitzada per persones que poden patir desorientació, la persona també
porta la polsera i en el cas que abandoni l’edifici o marxi de manera inconscient, pot ser
identificat d'una forma ràpida. És utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i
psíquics.
Un dels últims exemples d'èxit d'aquesta implantació el trobem a un cas real a la ciutat de
Sitges, on un nen es va perdre en una excursió amb el seu col·legi i es va trobar passats 5
minuts.
Actualment el sistema, està funcionant en diferents municipis com a sistema de seguretat
públic, ens consta que ha Mataró se n`ha fet ús d`alguns de similar per part d’entitats com
Creu Roja, o fins i tot el propi consistori n’ha fet ús durant la celebració de les Santes .
El preu del sistema LOPE social, està entre els 30-34€ , si bé en la majoria de casos és
subvencionat i de la polsera d'aquest sistema oscil·la entre 6,50€ per nen i per any, amb totes
les sortides incloses, una mitjana d'unes 8-10 sortides anualment, quedant finalment, en uns
70 cèntims per sortida i nen.
És per això que entenem quelcom positiu l'estudi i la posterior implantació d'una manera
progressiva d'aquest sistema de seguretat.
PROPOSTES D'ACORD
1- Facilitar informació sobre aquests sistemes i serveis, i les entitats del tercer sector que els
faciliten, així com dels sistemes de finançament i/o subvenció en el seu cas, a tots els
particulars i/o les escoles que ho demanin.
2- Implementar mitjançant la Taula del Tercer sector, la investigació, estudi i recerca de
sinergies amb empreses de tecnologia, universitats, etc. per tal de millorar en la
prevenció,control i pal·liació de la Salut dels nostres conveïns.
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3- Mirar de concertar amb alguna Empresa o entitat que gestionen les esmentades eines i
plataformes, per tal de poder organitzar una prova pilot durant el curs que s’inicia en alguna de
les escoles de la ciutat, de forma gratuïta amb la finalitat d'avaluar i valorar el servei.”
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que en relació als diferents
dispositius de localització que hi ha a l’àmbit de la seguretat, ningú dubte de l’ avanç que això
suposa. El primer que ens crida l’atenció de la seva proposta, és si han elaborat un estudi de
las pèrdues de persones a la nostra ciutat, per saber si realment a Mataró tenim aquesta
problemàtica. També ens preguntem en relació amb les propostes, facilitar informació i els
sistemes de finançament i subvencions si és el cas, quina és la funció que hauria de
desenvolupar l’Administració en aquest àmbit, hem de funcionar com empresa per
implementar sistemes de seguretat en àmbits que no tenim la competència absoluta. Les
polseres no deixen de ser un producte que comercialitza l’empresa privada, i considerem que
hauria de ser l’empresa i no l’Ajuntament qui hagi de fer la prova pilot. En aquest moments no
ens consta que a Mataró hi hagi una demanda social que justifiqui aquesta proposta, Mataró
no pateix un índex elevat de pèrdua de persones. I respecte a la implementació mitjançant la
Taula del Tercer Sector de polseres amb geolocalització, no entenem la relació entre salut i
polseres, i demanem que si la proposta surt endavant, abans d’iniciar la prova pilot contactin
amb l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar, perquè ells ja van fer una prova pilot i el resultat
no va ser positiu. El nostre vot serà en contra.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, creu que aquesta polsera no és una prioritat i que la comunitat
educativa és suficient autònoma per a decidir els mitjans que s’haurien d’aplicar, quan avui en
dia Mataró no és una ciutat amb problemàtica en aquest sentit. L’Ajuntament considerem no
han de fer de promotor, perquè no existeix la necessitat, no ha d’impulsar aquesta alternativa i
haurien de ser les escoles les que determinin si els sistemes de seguretat a l’hora de sortir els
nens de l’escola son suficients. Comparteixo amb la Sra. Caballero que no entenc la relació de
la salut amb les polseres.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, menciona
que Víctor va ser assassinat per portar uns tirants amb els colors de la bandera del nostre
país. Respecte a la proposta, ens alegrem que es porti a votació. Aprofito l’avinentesa per
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felicitar a la regidora de Ciutadans per la seva recent maternitat. Aquest sistema de seguretat
el veiem correcte, per sortides escolars, gent gran, persones amb alzheimer. És un sistema
preventiu i votarem positivament, ja que es proposa estudiar la implantació.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
s’afegeix a les felicitacions a Maria José per la seva maternitat. No estem d’acord amb la
proposta, entenem que tal i com està redactada es demana que l’Ajuntament faci de comercial
d’aquestes polseres i aquesta no és la funció de l’Ajuntament, ja que no veiem una
universalitat, ni creiem que sigui necessari. En el segon punt, on s’involucra a la Taula del
Tercer Sector, entenem que no cal fer negoci de la necessitat, i en el tercer punt, el demanar
fer una prova pilot de forma gratuïta que vol dir implícitament pagant entre tots nosaltres, i no
estem a favor, per tant votarem en contra.

La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró dona la benvinguda a la
companya de Ciutadans. Manifesta que el vot serà contrari ja que entenem que s’hauria
d’haver realitzat un estudi previ per avaluar si s’està donant en aquest municipi un problema a
nivell de seguretat a sortides escolars o en altres col·lectius, per evitar l’error de posar la vena
abans que la ferida. El que es pretén és que l’Ajuntament faci de comercial. Tampoc podem
compartir el punt 3, que es realitzi de forma gratuïta una prova pilot, és a dir, es proposa
comprar aquest producte, per la qual cosa aleshores no es tracta d’ una prova pilot gratuïta,
sinó pagada per l’ajuntament i per tant pel contribuent. Per tot això votarem en contra.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que la proposta és
interessant, i encara que sembla que pot haver alguna cosa comercial, el redactat de la
proposta va més encaminada a estudiar, facilitar informació i entenem que pot estar bé i
votarem a favor. A més si el cost es de 70 cèntims per us la finançament no aniria a càrrec de
l’ajuntament al no ser necessària. Ens costa pensar quin és el projecte de Ciutadans respecte
l’Escola Catalana, que es basava en l’adoctrinament. Cal defensar l’escola pública i la defensa
dels professors, però com hem dit votarem a favor.

31

La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió felicita a la
Maria José per la seva maternitat. Agrair que hagi afegit a la proposta les aportacions de la
regidoria de benestar social, ja que aquesta proposta no només és per l’àmbit de l’escola, és
per tots els sectors, i més adreçat al camp de la discapacitat el que es volia era obrir un camí
en la investigació de la geolocalització, per a persones amb discapacitat i per escoles, per
tenir tota la informació i aprofitem de les novetats tècniques i poder fer proves pilots sense
cost, ja que hi ha Universitats que estan treballant aquest camps i així generar aquestes
sinergies. S’hauria de treballar sobre la taula del tercer sector sempre sota demanda, ja que
no és feina de l’ajuntament, sinó com a màxim subvencionar el cost.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, felicita a la Maria José per la seva maternitat. Exposa que
votaran favorablement. Les entitats del tercer sector tenen necessitat d’algun tipus de
dispusitiu de geolocalització, i s’ha parlat amb dites entitats per veure les necessitats
d’aquestes persones, i poder fer les accions preventives de pèrdua de pacients amb
alzheimer en funció de les utilitats que es poguessin integrar per aquelles persones. L’entitat
AFAM va comercialitzar una polsera amb codi QR per un preu mínim, que s’oferia a qualsevol
ciutadà que ho sol·licites, no només als seus usuaris, i considerem que aquesta iniciativa és
molt interessant, útil i per això l’Ajuntament els hi va donar suport i es va promocionar.
L’escola és un àmbit, en el que si hi ha alguna empresa que vol provar un dispositiu i fer un
estudi de millora, l’Ajuntament mira de facilitar el desenvolupament d’aquests dispositius, en
especial si són empreses de Mataró. Per això el vot favorable de l’Ajuntament.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
s’afegeix a les felicitacions a la Maria José per la seva maternitat.

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, agraeix les felicitacions per la seva maternitat. La relació entre salut i la polsera,
és en relació per persones per exemple amb Alzheimer, o amb necessitats especials. La idea
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és facilitar informació, i està clar que hi ha que fer estudis previs per a la posterior
implementació, no pel fet de donar suport a la proposta s’hagi d’ implantar.
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:

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

Abstencions:

Cap.

En aquests moment abandona la sessió el senyor José Manuel López, portaveu del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya.

9 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ PER GARANTIR EL SERVEI DE
TOILETTE UBICATS ALS ESPAIS PÚBLICS A MATARÓ QUAN ES
REALITZEN ESDEVENIMENTS.
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta la proposta de
resolució següent:
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“Aquests dies, hem anat rebent moltes queixes per trobar els serveis públics (WC) tancats,
sobretot els caps de setmana. Aquest fet s’agreuja quant a la ciutat, s’organitzen
esdeveniments, fet que congreguen a molts ciutadans i no es té en compte l’oferiment
d’aquest servei, tant necessari.
Un exemple, ha estat el cas de la “CAMINADA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA”. La
caminada, ha sigut tot un èxit i a Mataró una vegada més, ha demostrat la seva solidaritat i el
seu compromís social, sent tot un exemple.
A partir d’aquest esdeveniment, hemrebut i també ho hem vist per les xarxes socials, queixes
per part dels participants i acompanyants, de que els serveis públics del parc central, eren
tancats a l’hora de la concentració de participants i sortida de la marxa.
Recordem que no fa gaire,l’Ajuntament, va acollir-se a la campanya de “No puc esperar”
sol·licitant, la solidaritat dels establiments de la nostre ciutat,perquè els seus serveis restessin
oberts a la ciutadania.
Nosaltres, com administració pública, hem d’estar a l’alçada.
Per tot això, sol·licitem al consistori a través del ple, els següents acords:
1. Establir un protocol d’obertura dels lavabos públics, que garanteixi WC públics els caps
de setmana i especialment a les festes o actes multitudinaris.
2. Informar a la ciutadania de Mataró, d’horaris i previsions, respecte dels esdeveniments
i dels serveis disponibles de tota la ciutat.
3. Garantirl’higiene correcta i el manteniment necessaris, durant aquests períodes
d’utilització extraordinaris.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que li sembla una proposta adequada i que la votaran
favorablement.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que els acords que es demanen em semblen d’obligat compliment i creiem que els
serveis públics de lavabos és un aspecte a tenir en compte.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que votaran a favor, no fa gaire plens ja vam presentar una moció
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respecte als canviadors per tal de millorar els serveis públics. Som les petites coses les que
fan importants les ciutats.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que també votarem
a favor, a vegades havíem plantejat que fora de l’esdeveniment de les Santes l’Ajuntament
disposes d’estoc de lavabos portàtils. I respecte als lavabos fixos proposem que es faci un
tractament semblant al que es fa en altres ciutat europees, inclús donar feina social a algunes
persones que puguin fer manteniment i evitar actes vandàlics a les instal·lacions

El senyor Josep Maria Font, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que el
vot serà afirmatiu, i les ajudes de les Administracions a les entitats que es citen tenen que ser
les màximes possibles, pel que un protocol d’ actuació i millora en la informació de localització
pot ser molt útil.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
manifesta que la posició serà favorable, ja que la inquietud per la falta de lavabos o el mal
estat dels mateixos és una preocupació de la ciutadania. Respecte al protocol de la caminada
contra el càncer de mama s’haurà de veure el motiu pel que no es va actuar correctament per
no cometre els mateixos errors. Intentarem millorar el protocol i que es faci complir.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró agraeix a tots els que
l’hagin donat recolzament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER L’ADHESIÓ DE
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MATARÓ AL PROJECTE PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME
CULTURAL A CATALUNYA.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presenta
la proposta de resolució següent:

“El mes de febrer passat, la Generalitat presentava la nova estratègia per a la promoció del
turisme cultural amb l'objectiu d’atraure turistes interessats per la cultura i posicionar
Catalunya com a destinació de referència en aquest segment.
Aquesta estratègia es basa en cinc programes de treball: Arts i Cultura; Ciutats amb caràcter;
Pobles amb Encant; Viles Marineres i Rutes de Catalunya.
Per aconseguir-ho, l’Agència Catalana de Turisme vol:
• Proporcionar als turistes informació ordenada sobre els serveis, empreses i activitats que els
permetran relacionar-se amb el patrimoni cultural
• Oferir plataformes de promoció i comercialització a les empreses adherides als programes
de treball
• Millorar la coordinació publico-privada.
• Promocionar tot allò que suposi una experiència cultural memorable pel visitant
• Apropar els visitants a una part de les tradicions, oficis, cultura, història i identitat territorial de
Catalunya
• Aprofitar l’oportunitat de treballar la desestacionalització, a través de la posada en valor
turístic de la cultura catalana
Per altra banda, el passat dia 22 de novembre es va celebrar al Born Centre de Cultura i
Memòria, amb la presència dels representants dels 21 eixos comercials de la capital catalana,
l’acte d’obertura de l’Any del Comerç i la Cultura 2018 a Barcelona.
El programa inclou més d’un centenar d’activitats que interrelacionen els dos àmbits (Cultura i
Comerç) i que es duran a terme en tots els eixos comercials. La iniciativa vol implicar el
comerç de proximitat en la dinamització cultural de la ciutat, com a model intrínsecament
vinculat a la seva història i com a peça clau per garantir la diversitat i la cohesió social.
El projecte aspira a acostar el fet cultural a tots els ciutadans i ciutadanes i a fer emergir el
talent local. És una visió de la cultura com a mitjà de participació, transformació social i
vinculació amb el territori. L’objectiu és clar: donar un nou impuls al comerç de barri durant el
2018 amb la programació de més d’un centenar d’activitats d’accés gratuït, distribuïdes en el
conjunt de la ciutat i organitzades per diferents institucions, entitats i comerciants.
El programa compta amb manifestacions artístiques i culturals de diversa tipologia, bé
sorgides des del propi comerç i potenciades aquest any, bé creades específicament per a
aquest esdeveniment.
Com es va dir a la presentació, “posar l’accent en el comerç i la cultura és posar l’accent en
dues essències de la ciutat que creen identitat i contribueixen a la seva idiosincràsia”.
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Totes les accions seran d’accés gratuït, i s’estendran pel conjunt dels barris, tenint els eixos
comercials com a centres de l’acció. El programa busca afavorir l’equitat facilitant l’accés de
tots els ciutadans a tot tipus de manifestacions culturals. I alhora, s’ha buscat crear
complicitats entre institucions, entitats i comerciants, obrint nous espais de col·laboració
perquè les iniciatives que es posin en marxa tinguin continuïtat en el futur.
Les direccions de Cultura i Promoció Econòmica, convençudes que la Cultura és un important
element de promoció de ciutat i també de cohesió social, ja havien iniciat converses el passat
mes de setembre, realitzat treballs per definir quina oferta es podia fer des de Mataró i
preparar la informació sobre els elements seleccionats. Possiblement, hores d’ara ja
presentats.
Paral·lelament, Mataró ha constituït la Taula Transversal del Comerç, que pot ser un escenari
ideal per tractar propostes que tinguin com exemple la que ha tirat endavant la ciutat de
Barcelona.
Davant de tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
Municipal els següents, ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà, el 2018, a la campanya per a la promoció del
turisme cultural, que tindrà en compte tota la ciutat, els seus barris i el seu comerç de
proximitat.
Segon.- Després que en els darrers anys s’hagin celebrat diverses commemoracions, el 2018
la Direcció de Cultura i la de Promoció Econòmica dedicaran els seus esforços en treballar
conjuntament per tal de d’aconseguir atraure turistes interessats per la cultura i posicionar
Matarócom a destinació de referència en aquest segment.
Tercer.- Aquest projecte es dotarà econòmicament en els pressupostos pel 2018, que
properament s’han de portar a consideració del Ple Municipal, per tal que, com ha fet
Barcelona, es pugui dissenyar un atractiu programa d’activitats culturals cercant la complicitat
d’altres institucions, entitats i comerciants, obrint nous espais de col·laboració perquè les
iniciatives que es posin en marxa tinguin continuïtat en el futur.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
el vot favorable a tot el que sigui promocionar Mataró en clau turística és positiu, però ens
abstindrem ja que en el tercer punt no s’estableix quina quantitat es la que es parla per
l’Ajuntament, i per poder aprovar-lo considerem necessari conèixer l’import de la mateixa.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa
que per posicionar Mataró com una destinació cultural de referència fa falta promocionar els
actius patrimonials dels que disposem, i pensem que no es suficient amb editar un díptic, és
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necessari una política cultural activa i destinar recursos, ja que un entorn cultural ric afavoreix
l’eix comercial. Aquesta proposta és una declaració de intencions que compartim i donem
recolzament, però és necessari traduir-la en accions pressupostades per portar-la a terme.
La senyora Sarai Martinez, regidora del grup municipal VOLEMataró diu que el seu vot serà
afirmatiu però considerem que és necessari fer un petit estudi per analitzar la viabilitat i la
oportunitat de la ciutat.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta que el seu vot serà afirmatiu, tot el que sigui potenciar el binomi
turisme i comerç evidentment estarem a favor. Remarcar un tema que a Barcelona no ha
funcionat, per culpa de la Llei d’Arrendament Urbà, i que s’han perdut establiments històrics
amb valor comercial i cultural per no poder superar l’ augment dels lloguers. S’ha de posar
valor al nostre patrimoni ja que la majoria dels visitants de la ciutat no coneixen.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el vot favorable
del nostre grup respecte a la línia que promourà la relació comercial i cultural. Des del punt de
vista pressupostari, no veig cap diferència amb altres propostes, ja que precisarà d’una
dotació pressupostària al igual que les altres, i per altra banda es requereix una visió més
global de la ciutat, tant pels usuaris com pels visitants, en quant a honoraris d’obertura, que en
moltes ocasions no coincideix amb els horaris de visita, i la coordinació amb oficina de
Turisme, les indicacions en via pública, transports públics, ja que en ocasions hi ha informació
contradictòria.

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, exposa que votarà favorablement aquesta proposta i dir que respecta al primer acord
el Governs s’adherirà a la campanya per la promoció del turisme cultural que és molt
important per la nostra ciutat, i per això les accions encaminades a la promoció del turisme
cultural han estat prioritzades. La cultura representa un recurs de dinamització social i
econòmica, per això s’han realitzat estratègies d’ accions, en cultura, esport, educció i vivenda
com desenvolupament de la cohesió social. En quant al segon acord, els canals de
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coordinació de promoció comercial i cultural, van ser molt positius coordinant estratègies. Al
integrar per el actual Govern en una única Regidoria les dos direccions deixa clar el
convenciment del Govern en aquests àmbits. Respecte a la dotació econòmica, comentar que
el projecte de promoció de l’any del turisme cultura es una iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, i en quant a Mataró, es vigilarà que les línees de promoció diferenciades de cada
comarca, es portin a cap segons els projectes establerts. Inicialment aquest projecte no
estaria dotat de un pressupost específic com tal, però des de l’ajuntament buscarem vies de
finançament que puguin complementar les possibilitats econòmiques municipals.

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 (1), 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.

11 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER
TAL QUE L’AJUNTAMENT AVALUÏ LA SITUACIÓ GENERADA A LES
ENTITATS

SOCIALS

DESPRÉS
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DE

L’APLICACIÓ

DEL

155

I

ESTABLEIXI

ELS

MECANISMES

D’AJUDA

NECESSARIS

PER

GARANTIR LA SEVA VIABILITAT I LA SEVA TASCA.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la proposta de
resolució següent:
“L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, amb els recolzaments ja coneguts del
Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans al Sena, té un impacte social directe i real sobre la
ciutadania" i tindrà conseqüències en àmbits com els serveis socials, l'educació, la salut o fins
i tot, en futures línies d’actuació a la ciutat.
En el cas de Barcelona, per exemple, el contracte programa de Benestar Social firmat per
l'Ajuntament i la Generalitat, amb una inversió de 52M€, queda en interrogant.
En qüestions socials, s'està alentint enormement la marxa de l'administració, i s'està posant el
fre a l'acció política pròpia de la Generalitat", amb possibles afectacions en la inversió als
CAP’s més vulnerables, els plans d’Urgències de Catalunya (PIUC), aportacions a institucions
culturals i molts altres...
Atès que l’aplicació de l’article 155 esta comportant a dia d’avui a moltes entitats de diferents
àmbits i sectors serioses dificultats per desenvolupar la seva tasca diària, posant en perill la
seva supervivència a curt i mig termini.
I atesa també, la gran importància del teixit associatiu i de les diferents entitats que operen a
Mataró en la imbricació i funcionament de l’estat del benestar a la nostra ciutat, el GM de
ERC-Mov.Esquerres, proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:
PRIMER. Que el govern de Mataró creï una taula de crisi, amb participació de les entitats
afectades i dels Grups Municipals, on poder efectuar una anàlisi de la situació que pateixen
aquestes entitats després de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
SEGON. Una vegada analitzada la situació, i a la vista de la mateixa, l’Ajuntament de Mataró
treballarà en la materialització d’un pla d’ajudes de tota mena que permeti garantir la viabilitat
de les entitats socials de Mataró i la realització de la tasca que desenvolupen a l’actualitat.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, demana reflexionar sobre la proposta. Hem vist com es deia per
un representant de la Associació de Veïns la falta de subvencions per un programa important
per a l’ associació, i per això considerem que el primer seria fer un llistat de les entitats socials
que estan rebent ajudes, veure els programes i prioritzar i així saber de quants diners estem

40

parlat, llistat que es tindria que tenir abans de constituir la Taula de Crisis. Respecte al segon,
és molt imprecís, i amb el llistat comentat es podrà decidir quines entitats socials són
prioritàries i quins programes no ho són, i veure com afecta al pressupost una vegada
decidides les prioritats, ja que el mateix és limitat.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu que en
la proposta es pot veure la preocupació d’ERC sobre les conseqüències de l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució però aquesta aplicació era necessària per poder restablir la
normalitat de Catalunya. Abans de l’aplicació ja existien dificultats econòmiques per algunes
entitats a Catalunya, sectors que ja es van veure afectats per la deriva independentista de
alguns, no per el 155, i en aquell moment cap dels partits independentista va demanar un pla
de contingències per ningú. Respecte al primer punt, proposen primer crear la Taula de Crisis,
però no proposen un llistat objectiu i real de entitats que estiguin afectades. En el segon punt,
dir que si del llistat anterior veiem entitats de caràcter social que tenen dificultat, des del nostre
grup recolzarem la iniciativa, però no acceptarem allargar la vida de associacions de la
Generalitat. No donarem recolzament, ja que no entenem la proposta, perquè el Govern de
Espanya ja va dir al novembre que desbloquejaria l’ajuda a aquestes entitats. Per tot això no
podem votar a favor a una proposta que només diu fal·làcies.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
manifesta que la proposta és un prec, considerem convenient analitzar les conseqüències que
hagin pogut tenir en les finances de les entitats socials, per la intervenció humiliant de la
Generalitat per part del govern espanyol. Compartim la necessitat de recolzar a les entitats de
la nostra ciutat que s’hagin vist perjudicades, i per això votarem a favor.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
exposa que les entitats del tercer sector ja fa temps que es queixen d’això, no desde
l’aplicació del 155, i com ja s’ha dit en l’altra intervenció, el Govern va anunciar que aquestes
subvencions es desbloquejarien i les entitat cobrarien abans de final d’any. El seu grup esta
fent política, com va fer el president de la Taula d’entitats del tercer sector, i per això el van
obligar a dimitir, respecte a uns pagaments que té que fer la Generalitat, que te tot l’any i que
el problema d’ara és l’aplicació del 155.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró manifesta que està
conforme amb la proposta aportada, ja que els partits del 155 son incapaços de fer política el
que ens ha portat a l’ actual situació. No som independentistes però estem d’acord amb el que
ha portat ERC perquè som demòcrates. El PP amb la seva manca de fer política és una
fàbrica d’independentistes. A Catalunya sempre a conviscut la gent amb pensaments
diferents, i si ens haguessin escoltat no hagués calgut tenir a més de 300.000 persones
vigilant urnes als col·legis, gent de tota mena i molts que només estaven allà per injustícia
social. I ja m’agradaria que aquesta justícia funciones amb els mes de 1500 corruptes que
tenen al seu partit i que retornessin els diners.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, diu que la proposta és electoralista, no es pot negar que la intervenció de la
Generalitat te les seves implicacions, però ja s’ha dit que s’ha desbloquejat l’ assumpte del
finançament al tercer sector. Les entitats socials, culturals i d’ altres tipus que s’han vist
afectades, també ha portat a treure a la llum subvencions a altres entitats d’ un perfil molt
determinat, amb un caràcter ideològic determinat. Per això els nous gestors nombrats pel
govern central si han descobert alguna transferència a aquestes entitats amb un caràcter
ideològic determinat les hauran aturat, Votarem en contra.

La senyora Isabel Martínez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que està
d’acord amb la proposta, ja que considerem que l’aplicació del 155 és inconstitucional, i si que
ha hagut repercussions per la intervenció. L’aplicació del 155 s’ha fet de forma discrecional i
això ha provocat un col·lapse. Les entitat del tercer sector estan patint la falta de finançament i
hem de valorar que podem fer des de l’administració local per les disfuncions que s’estan
ocasionant. Aquesta és la meva visió purament jurídica i el pagament de factures nomes amb
el romanent sí està comportant disfuncions.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, exposa que el programa de Benestar Social que es va firmar
amb la Generalitat no hi ha problemes, i amb els dels Cap sembla ser que tampoc, i des dels
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Serveis Tècnics el que hem intentat és esbrinar directament amb les entitat si hi ha algun tipus
de problema per l’aplicació del 155, i no sembla que cap d’elles tingui problemes per
desenvolupar la seva activitat. Si que pot haver-hi afectacions al 2018 en funció de la
possibilitat o no de fer Govern i si es pròrrogues o no els pressupostos, i programin que no
tenen dotació pressupostària per el 2018, pel que si poden tenir problemes, i per això creuran
que en tot cas la Taula hauria de constituir-se després de les eleccions, sense que veiem a
dia d’avui la urgència de la proposta.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix al Sr. Vinzo la
feina sobre la proposta, però respecte a que no aprecia la urgència, entendrà que si és
acceptada, difícilment la constitució de la Taula pot ser abans de les eleccions.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que no del tot indica una proporció que
accepto perquè marca dos elements de reflexió, el com ho hauria d’haver dit, ja que després
ho he fet d’una altra manera amb el sr Ferrando i si ho he fet de manera incorrecta demano
disculpes, però l’altra part és que ens hauríem de cenyir més en el contingut de les respostes.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
manifesta que la diferència entre aquesta proposta i el meu grup, es que no hem aportat cap
moció per la mala gestió de la Generalitat i per les més de 3.000 empreses que han marxat de
Catalunya.

En aquests moments s’absenta la senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró exposa que ha decidit no
contestar determinades intervencions. Vull que consti en acta la resposta que l’Alcalde m’ha
donat i que considero un menyspreu cap a les dones i la meva persona i el to de veu utilitzat.

VOTACIÓ: Ordinària
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Vots favorables:

14,

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) i corresponent als membres del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).
Vots en contra:

11,

corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),

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

Cap.

12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

PER

IMPULSAR UNA TAULA SOCIAL PEL CONSUM RESPONSABLE.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la proposta de resolució següent:

“Des de l’àmbit municipal tenim el repte d’impulsar polítiques de promoció econòmica, de
sensibilització i conscienciació que afavoreixin un canvi d’hàbits en les pautes de consum en
benefici dels drets socials, laborals i els ecosistemes naturals.
Considerem que és urgent desenvolupar alternatives a la lògica depredadora del capitalisme
neoliberal, i una bona manera d’assolir aquesta fita és actuar des de l’àmbit local- municipal,
començant a articular espais estables de reflexió i d’intercanvi de les experiències existents
des dels àmbits educatiu, cooperatiu, sindical, ecologista, feminista, del comerç just i de la
pagesia.
Volem que Mataró se situï com a ciutat capdavantera a Catalunya en l’impuls d’una xarxa de
consum crític i responsable, fonamentada en el respecte al medi ambient, així com també en
la proximitat, l’ètica i l’equitat.
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En aquest sentit, pensem que és necessari que l’Ajuntament de Mataró adopti un rol actiu i
proposem al Ple Municipal l’acord següent:
-

L’Ajuntament de Mataró impulsarà una Taula Social pel Consum Responsable, al llarg
de 2018, d’acord amb les entitats ciutadanes dels àmbits educatiu, cooperatiu, sindical,
ecologista, feminista, del comerç just i de la pagesia, amb l’objectiu de crear un espai
de referència estable per a l’intercanvi, la reflexió i la conscienciació per a
desenvolupar alternatives al model de consumisme imperant. “

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el vot serà favorable, però la proposta indica una
sèrie d’ entitats però no està la de Salut i considerem que té que estar incorporada. El tema de
consum responsable ja s’han realitzat jornades, i per tant ja s’està fent un seguiment del tema.
Sol·licitem al govern un resum de la que ja s’està fent per evitar duplicitats i instar un calendari
eficient i eficaç.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró esposa que votaran a
favor. És veritat que s’estan fent coses, però hi ha molt reptes encara per aconseguir, per
exemple el tema del reciclatge, ja que falta de conscienciació de la ciutadania.

La senyora Dolors Guillen, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que el vot
serà favorable, en els últims tres o quatre anys s’han fet moltes coses respecta a economia
solidaria, econòmica social i cooperació, amb l’objectiu de relacionar entitats i persones. S’ha
treballat per incorporar el Municipi en la Xarxa de Municipis per la Economia Social i estem
d’acord amb la idea de seguir impulsant aquest tipus de iniciatives per a la ciutat, i aconseguir
que la ciutat sigui un referent. M’agradaria afegir l’emprenedoria social que a Mataró esta la
càtedra d’Economia Social i Solidaria, la primera de Catalunya. Votarem a favor.

La senyora Maria José González, regidora del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, exposa que votaran a favor, i portant-lo al Consell de Consum és molt correcte.
És necessari impregnar a la societat i als consumidors per a que es sigui conscients del que
és consumeix.

En aquests moments es reincorpora la senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita.
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El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, diu que el contingut de la proposta a la que votarem
favorablement, i coincideix en les competències que tenen determinats Ajuntaments sobre
consum. La creació d’aquesta Taula Social de Consum Responsable pot ser un instrument
adequat per debatre i reflexionar sobre els nous models productius i traslladar les decisions a
diferents àmbits de la societat, i fomentar la responsabilitat social en empreses de Mataró i
fomentar la responsabilitat social de les empreses i etiquetatge de qualitat dels establiments.
També fomentar material didàctic de consum responsable.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, agraeix
les aportacions de tots els grups i és el Govern el que té que articular la Taula. S’està
avançant en la línia adequada que ens pot col·locar al cap de les ciutat amb politiques de
consum responsable. Les entitats de consum responsable han de tenir la complicitat de
l’Administració i recursos que ja estan actius.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, diu que la proposta sortirà endavant i per això demano la seva
implicació, la de tots els grups, en aquesta Taula per fomentar el treball de la Taula i que
aquest sigui productiu.

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

Cap.

Abstencions:

1, corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular
de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES

13 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER A REVISAR ELS MENÚS ESCOLAR DELS
CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE MATARÓ.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta
el prec següent:

“Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) amb aquest prec que presentem
el que pretenem és que des de l’Ajuntament es revisin els menús escolars de tots els centres
educatius públics de la nostra ciutat.
És una proposta que ve motivada per la sorpresa que es van trobar varis pares i mares fa
setmanes amb una modificació d’un menú escolar d’una escola de Mataró, en el qual
proposaven de menú general un de caràcter religiós. Després es va rectificar degut al mal
estar de diversos pares i el menú de caràcter religiós va passar a ser opcional, com era
abans.
Creiem que des dels centres educatius s’han de respectar totes les creences i costums, però
no per això, treure drets als altres.
Per altra banda, creiem molt important que des dels menjadors escolars es garanteixi que
infants amb diabetis, intoleràncies, etc... puguin quedar-se a menjar a l’escola si així ho
desitgen.
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Després per el que fa alguns menús opcionals per motius religiosos, no entenem com en
aquests casos a vegades s’ha és tant permissiu però si venen famílies que reclamen menús
vegetarians no.
És per això que demanem aquesta revisió sempre des del respecte i la llibertat de cada
centre, però evitar que es puguin produir discriminacions.
És per això que sol·licitem al ple el següent prec:
1.- Que l’Ajuntament de Mataró revisi els menús escolars que s’estan donant als centres
educatius públics de la ciutat per no trobar-nos casos de discriminació ni canvis alimentaris
només per motius religiosos.”

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, exposa que la modificació del menú que s’ha parlat no va ser una
sorpresa per als pares ja que va haver una assemblea amb més de 50 famílies que van votar
a favor dels dos menús, encara que és cert,que per error en la pagina web només apareixia
un d’ells, però amb posterioritat a l’aprovació en assemblea. L’ ajuntament no té competència
sobre els menús escolars dels centres públics d’infantil i primària, per tant, no podíem fer cap
revisió, però si podem fer un seguiment de les famílies per si necessiten orientació, però
confiem en el treball del AMPAS, i mitjançant aquestes associacions podem informar i
col·laborar. Més preocupats que els pares per els menús dels seus fills no hi ha ningú i per
això en cap cas es pretén discriminar en l’entorn escolar.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, manifesta
que per desgràcia va haver-hi pares que van quedar molt sorpresos i per això el prec. Això sí
sense dir de quin centre escolar es tracta ja que no volem estigmatitzar a ningú. Com va
transcendir als diaris, havia pares que entenien que només existia la possibilitat d’un menú
que oferia únicament carn halal i no incloïa carn de porc. La resposta no em serveix, si no
hagués transcendit als mitjans de comunicació potser no s’hagués fet res, i no s’hauria
modificat. No son maneres de fer les coses ja que el resultat pot ser l’estigmatització del
centre educatiu i l’ajuntament ho hauria de supervisar, independentment de la independència
dels centres educatius.
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14 - PREGUNTA
D’ESQUERRA

QUE

PRESENTA

REPUBLICANA

DE

EL

GRUP

MUNICIPAL

CATALUNYA-MES

SOBRE

L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA PUBLICITAT
EXTERIOR A MATARÓ.
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“Arrel d’una pregunta formulada al ple de novembre passat em va convidar a assistir a una
reunió de la Comissió Assessora de Publicitat, en la qual, i a banda de més temes tractats, es
va parlar de 2 temes.
L’un va ser que, a criteri dels tècnics i personal de l’ajuntament, calia una renovació i posada
al dia de l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró que data de l’any 2010, i a
hores d’ara aquesta posada al dia encara no s’ha produït.
L’altre va ser l’exposició que vaig fer de les tanques publicitàries que durant anys estaven
infringint articles de l’Ordenança i vaig exposar diferents casos en els que no entenia l’actitud
de l’ajuntament, que tot i coneixent l’existència de infraccions clares de l’ordenança no
actuava aplicant-la, i basant-me en l’article 5 de l’ordenança que estableix que qualsevol
ciutadà té dret a denunciar les infraccions de les que tingui coneixement.
El grup municipal d’ERC-MES estaria d’acord en que cal una renovació de l’Ordenança de
Publicitat, però també està d’acord en què s’apliqui l’actual, cosa que no creiem que es faci,
almenys en la seva totalitat.
Unes d’aquestes infraccions eren les tanques publicitàries que gestionen empreses privades i
que no adapten les tanques als murs o perímetres del solar, que no respecten els espais
intermedis o amb els elements de suport i estructures posteriors visibles. Haig de dir, però,
que algunes d’aquestes tanques ja s’han desmuntat fa 2 mesos aproximadament (al cap de
10 mesos de la reunió), i són les que estaven situades a l’av. del Maresme costat mar entre la
Rda. President Irla i la Porta Laietana.
Altres tanques, però, encara continuen dempeus (una carrer Isern almenys des del 2008, una
al carrer Solís almenys des del 2011, o quatre a l’av. Jaume Recoder des del 2008 entre
d’altres) i no compleixen els articles 8.1, 11.5 i 11.7
Una altra infracció és la tanca que no compleix l’Ordenança és la situada a la Rda. Alfons X el
Savi darrera del convent de les Caputxines, en concret l’article 10.3 que no permet en cap cas
la col·locació en edificis catalogats.
Una altra tanca irregular és la situada dins del perímetre de la Riera de Sant Simó cantonada
Camí Ral i que incompleix l’Ordenança en estar situada en terreny no urbà.
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I per acabar, una altra tanca és la situada al carrer Biada des de l’any 2015 on es llegeix
“Estem treballant per construir la Casa de la Cultura Popular. Obra finançada amb Fons de El
Corte Inglés”. A banda de que potser, i dic potser, estaríem parlant de publicitat enganyosa, el
cert és que la tanca és al bell mig de la vorera, no ja contravenint només l’Ordenança, si no el
propi sentit comú.
Al GM d’ERC-MES pensem que hi ha moltes mancances en l’aplicació d’aquesta Ordenança.
Per tot això, el GM ERC-MES fa la següent pregunta:
1)
2)
3)

Qui va retirar les tanques i qui ha assumit el cost de retirar-les ?
Pensa el govern municipal, després d’un any d’haver-ne parlat en la reunió de novembre
2016, retirar o fer retirar les tanques que no compleixen l’Ordenança o que aquestes
tanques s’adeqüin a l’Ordenança ?
Quin ha estat es motiu per no actuar fins ara ?”

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, respon que les tanques situades a la Av. Maresme estaven
instal·lades a terrenys propietat de PUMSA i van ser retirades pels servei d’espais públics, el
cost de la retirada va ser assumit pel titular de les tanques. Les tanques situades al solar de la
casa de cultura popular no entren dins de l’àmbit d’aplicació de l’ordenança de publicitat
exterior i el servei de llicències està gestionant la seva retirada. Respecte a la resta de
tanques que menciona a la seva pregunta, el servei de llicències té oberts expedients en els
quals es requereix als titulars de la seva retirada. La retirada s’està enrederint atès les
al·legacions que estan presentant els titulars davant els requeriments de l’Ajuntament. La
voluntat del Govern és fer complir les ordenances municipals i per això a través del servei de
llicències i activitats es continuaren impulsant els expedients administratius corresponents per
a la retirada de les tanques que incompleixen, o si s’escau poder-les adequar a normativa.
Per últim, el motiu principal d’aquest retard està vinculat a les dificultats que estem trobant a
l’hora de notificar als titulars d’aquestes tanques. Un cop feta la notificació presenten
al·legacions, per això existeix aquest retard.

15 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL CALENDARI
FIRAL DE MATARÓ.
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El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, presenta la pregunta següent:
“Una de las ferias más entrañables es “la feria ferroviaria Mataró tren”, que nos oscila con
nuestra tradición de vinculación al tren, como primer ferrocarril de la península y a su
promotor Miquel Biada. Este año se ha apostado por instalar dicha feria fuera de su lugar
habitual en la Plaza Santa Anna, trasladando su ubicación al Tecnocampus.
Son por las razones expuestas que este concejal pregunta para ser respondidas en el Pleno
de día 16 de noviembre:
1. ¿Se tienen datos de la participación de años anteriores? ¿Y de este año?
2. ¿Se han recogido opiniones de los participantes sobre la actual o anterior ubicación?
3. ¿Se ha hecho una valoración de las dos ubicaciones?”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, diu que la fira Ferrovial que s’havia instal·lat fins l’any 2016, quan s’ubicava a la Plaça
Santa. Anna, ha estat una fira amb un format molt contingut, que havia evolucionat molt poc.
L’evolució a nivell d’expositors era negativa, era una fira massa local i tenia poca consideració
pel sector especialitzat, i malgrat es va aconseguir incrementar el nombre d’entitats i
agrupacions ferroviàries i altres col·laboradors per a la seva organització varen passar
escassament de tres a cinc. L’assistència de visitants a la fira no va ser comptabilitzada de
forma objectiva en l’edició anterior. Les condicions de l’espai i el format firal limitaven molt el
creixement d’aquest esdeveniment. Al 2017 el nou enfocament i nou format ha permès un
canvi de model molt important que s’ha evidenciat el les següents dades: En quant a
expositors ha hagut un creixement, tenint 17 entre les zones comercials, botigues i mercat
d’ocasió. També cal destacar la diversificació i la qualitat dels expositors, que són tots
professionals de l’oci ferroviari i del maquetisme. Cal destacar també el creixement en quant a
col·laboradors els quals superaven la trentena entre entitats, agrupacions ferroviàries,
maquetisme, col·laboradors particulars i altres institucions com TecnoCampus, Renfe, Mataró
Bus. En quant a visitants, les dades confirmades posen en evidència l’èxit d’aquesta nova
aposta firal. S’han rebut 5.000 visitants, a més el 54% venien de fora de Mataró. Al voltant de
600 nens han participar en els tallers i han pogut pujar al tren tripulat. També un centenar de
persones han assistit a conferències tant especialitzades com per al públic en general. Més
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de 300 persones van veure el documental sobre Miquel Viada i l’historia del ferrocarril . El
trenet turístic de la plaça Santa Anna al TecnoCampus ha portat 4200 viatgers d’anada i
tornada i el servei especial del bus transfer entre Renfe i el TecnoCampus l’han utilitzat 565
persones. Les valoracions dels expositors del 2017 en les enquestes que hem realitzat diuen
que el 33% valoren la nova fira com a molt bona i el 50% com a bona. Les valoracions en
quant a les activitats de la fira també són positives, El 44% dels expositors la valoren molt bé i
el 39% com bé. El 72% dels expositors asseguren haver cobert les seves expectatives, el
39% han tingut resultats superiors als esperats i el 33% d’acord als esperats. El 72% dels
expositors tenen intenció de tornar a participar en la propera edició i el 28% ho està valorant.
En quant als assistents, hem dut ha terme un dispositiu per poder comptabilitzar i s’han fet
400 enquestes amb els visitants que actualment s’estan tabulant., que ens permetrien
conèixer molt més el perfil del visitant. Considerem que la fira ferroviària mereix i necessita
un format que sigui competitiu i capaç de ser un referent com ha estat enguany, per la qual
cosa no seria compatible amb el format i l’espai de la plaça Sta. Anna.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, manifesta que la resposta de la Sra. Moreno és sòlida i compleix les expectatives
per les quals estava fent aquesta pregunta. És un canvi de model a una fira més
professionalitzada que pot ser positiu. Si aquestes dades confirmen que és un bon model serà
molt positiu.

16 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES PER LA
CIUTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE SOBRE L’ILLA DE CAN
FÀBREGAS I DE CARALT.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
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“Al Ple Ordinari del passat mes de Novembre es van ratificar 2 decrets d’alcaldia, en concret
els 8002 i 8003 /17 sobre l’ interposició de 2 recursos de cassació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya per sentències que tenen a veure amb el contenciós de l’ordenació
de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt i també sobre el Patrimoni.
Durant el debat es va parlar sobre els costos econòmics que per la ciutat representava l’
interposició d’aquests recursos i també sobre les conseqüències que podia tenir per Mataró el
fet de que aquests recursos no prosperessin.
Ens va deixar molt preocupats el fet que durant aquest debat es parles de que aquestes
conseqüències podrien ser haver de retornar als Grans Magatzems que van adquirir en el seu
moment el solar l’import de la seva adquisició i entenem que també el de la llicència d’obres
per la construcció d’aquest edifici si s’anul·lava el planejament.
Degut a la transcendència i l’impacta que això podria suposar per l’Ajuntament de Mataró però
també per la ciutat en general fem la següent pregunta per ser contestada en Ple:
-En cas de no prosperar els recursos de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, cosa força probable segons se’ns ha explicat, quines conseqüències podria tenir
per la ciutat?
-Quines són les probabilitats que té l’empresa que havia de construir i gestionar la locomotora
comercial que s’havia d’instal·lar al Carrer Biada de reclamar l’ inversió ja realitzada a Mataró i
de aquesta reclamació prosperi.”

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, exposa que la sentència anul·la la modificació puntual del Pla General de l’illa 6a de
Fàbregas i Caralt, la qual cosa implica que quedi anul·lada l’ordenació que definia la
volumetria i que configurava l’edifici del centre comercial i també el trasllat de la nau en el
sector Biada. Les conseqüències són imprevisibles perquè depèn principalment del Corte
Inglés. Si accepta construir l’edifici comercial amb la reconstrucció de la fàbrica de Fàbregas i
Caralt a la seva finca com imposen les sentències, aquest és l’escenari en el que estem
treballant. En aquest sentit, hem demanat als serveis tècnics analitzin la viabilitat d’una nova
ordenació, amb una nova formalització del centre comercial que contempli el sostre atorgat
per a planejament i a més cohabiti dignament amb els elements catalogats en el entorn i
també hauria de tenir el vist i plau de la comissió territorial d’urbanisme i de la Direcció
General de Patrimoni. Paral·lelament, el full de ruta és començar converses amb el Corte
Inglés, per veure si és possible l’acord i la viabilitat del projecte. En cas que fos possible,
aquesta nova ordenació únicament s’hauria de tramitar a través d’un pla de millora urbana o
una modificació del pla general d’ordenació volumètrica i tramitar les posterior llicències
d’obres i activitats en compensació d’impostos i taxes en compensació a les anteriorment
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atorgades. En cas que no fos viable, s’hauria de revisar el planejament plantejat amb una
modificació del pla general i que modificaria els aprofitaments i càrregues urbanístiques, per
tant això ens situaria en un altre escenari complicat. Estem treballant perquè es pugui
solucionar el tema amb una nova ordenació que compleixi allò que diu la sentència per poder
tramitar el nou planejament i llicències que puguin permetre la implantació de la locomotora.
Per tot això, hem encarregat als serveis jurídics que analitzin tots els escenaris possibles per
tenir coneixement del que pot representar si no prosperés el projecte. Tant les reclamacions
que pugui presentar el Corte Inglés com també el què representaria l’afectació del sector en el
planejament de Ronda. Barceló, Illa i Fàbrega de Caralt.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda a la regidora que fa un parell de comissions informatives li vàrem demanar fer una
comissió informativa especial per tractar aquest tema. Comissió que no ha estat ni convocada
ni s’ha parlat. A mi en sobta aquesta resposta perquè entenc de la serva explicació que la
sentència obliga a l’ajuntament a restituir el bé immoble afectat i el terreny on estava aquest
bé immoble no és propietat de l’Ajuntament. Està dient vostè que en el cas que el Corte Inglés
digui que aquestes no eren les regles del joc que va pactar amb l’Ajuntament ens veurem
obligats no només a retornar la llicència de obres sinó a recomprar el solar per executar la
sentència? Per altre banda estaria molt preocupat, no esperaria a tenir una proposta de
planejament alternativa per anar a veure als senyors del Corte Inglés. No crec que no hagin
contactat amb el Corte Inglés i els hagin tantejat per veure com respiren. I quant ens constaria
tot això 50 o 60 milions d’euros?

La senyora Núria Moreno, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, respon que aquesta sentència el que fa és anul·lar la modificació puntual del pla
general, però també obria la porta a poder fer una nova ordenació amb unes noves
volumetries i això és el que s’està treballant, per tant, en primer lloc, estem plantejant tornar a
fer o ajustar-nos a aquesta sentència, per això hem demandat aquest estudi tècnic perquè ens
diguin de quina manera podem adaptar aquesta nova volumetria d’acord amb el que estableix
la sentència. No és impossible, és perfectament viable. Un cop que existeix voluntat per part
de l’Ajuntament i del Corte Inglés de poder tirar el projecte cap endavant, hem de trobar
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aquest encaix amb la nova realitat que diu la sentència i a partir d’ aquí explorar aquesta
possibilitat. Tan aviat tingui aquests informes seurem i explicaré totes les conseqüències.
Primer hem de treballar aquesta porta que ens ha deixat oberta la pròpia sentència. Si fos
negatiu per a Mataró, en cap cas s’hagués fet el recurs de cassació.

17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-EUIA SOBRE EL PLA DE MOBILITAT.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“En el Ple del 7 de setembre vam preguntar a l’alcalde sobre la possible ampliació del Mataró
Parc. Més enllà del fet que no vam treure l’entrellat de la qüestió, també va quedar sense
respondre si aquesta possible ampliació del centre comercial estava endarrerint la presentació
del Pla de Mobilitat.
El 14 de setembre vam entrar per escrit una pregunta dirigida a la regidora Núria Moreno,
aleshores regidora de Via Pública on tornàvem a insistir en la necessitat que s’informés de
l’estat actual del Pla de Mobilitat. Al moment d’entrar aquesta pregunta per la seva
incorporació a l’ordre del dia del Ple del mes de desembre encara no havíem rebut cap
resposta.
És per això que el grup municipal d’ICV-EUiA formula les següents preguntes:
- En quin estat es troba el Pla de Mobilitat?
- En quina mesura la possible ampliació del Mataró Parc està afectant l’elaboració del Pla de
Mobilitat?
- Hi ha cap data prevista per la presentació del Pla de Mobilitat? “

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
manifesta que en el Consell de Mobilitat es va posar com a punt informar en quin estat estava
el pla de mobilitat i vam informar als membres del consell que tècnicament estava
pràcticament acabat i que qualsevol responsabilitat és més un decisió política que qualsevol
altra cosa. No té res a veure amb el Mataró Parc i té molt a veure en haver vinculat una part
important del pla de mobilitat a la decisió final sobre las línees del bus i el Mataró bus. És el
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punt que ha aturat la resolució definitiva. A partir de gener ens posem i crec que no hi ha cap
punt que no pugui ser pactat, explicat i informat. Però si fos el cas, el pla s’ha treballat tant
que mereix la pena que algun punt quedi aparcat perquè el conjunt del pla, que respon als
objectius fixats al pacte de mobilitat, tirin endavant perquè s’ha fet una gran feina. Aprofito
perquè demà és l’últim dia que el cap de mobilitat, Ferran Angel, està a la casa perquè es
jubila.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, desitja el millor al Sr. Ferran Angel, ha fet molt bona feina. El
Mataró Parc té molt a veure perquè depèn del model que finalment s’aprovi o vostès presentin
l’ampliació del Mataró Parc, en la mesura que ha sortit en la premsa que és una ampliació,
diria que espectacular, té una influència decisiva en la mobilitat de tota la ciutat. Ja estem
veient els problemes que tenen les persones que venen de Barcelona a l’hora d’entrar al
recinte del Mataró Parc. Pot tenir repercussió, perquè li recordo que uns del plats forts del pla
de mobilitat és destronar el vehicle particular com a rei de la mobilitat a Mataró, per tant
aposta per una mobilitat sostenible, que potencií el transport públic, que posiciona al vianant
com el rei. Si a més afegim la possibilitat, hi ha uns 15000 metres quadrats de terreny,
reservats per a una ampliació sanitària i altres serveis del sector terciari, ens podem trobar
amb un col·lapse fenomenal. D’aquí la necessitat de tenir un pla de mobilitat. Un pla que
arriba molt tard i que dubto que es pugui desenvolupar d’una manera satisfactòria. La
mobilitat és un factor que també repercuteix en la salut i crec que ho estem fent amb molt
d’endarreriment. Segur que el Mataró Parc ens pot condicionar molt el tema del Mataró Bus.
És un altre dels temes que tenim pendents, entenc que per les dades que estem ja han decidit
fer una pròrroga del contracte del Mataró Bus. Aquest és un element importantíssim i que hem
d’ abordar el més aviat possible. Prorroguem o no, farem gestió directa o no? Tot això te una
gran influència en la mobilitat.

18 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE VOLEMATARÓ
PER EXERCIR UN CONTROL PREVENTIU I EFICAÇ SOBRE GESTIÓ
DE RESIDUS SANITARIS EN ELS VOLTANTS DEL CAP D’ÀREA
BÀSICA DE LA RONDA PRIM.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, presenta el prec
següent:
“A traves de queixes arribades al nostre despatx, hem detectat el que creiem, des de el
nostre parer son irregularitats i manca de control per part de l’ajuntament, responsables del
Cap i Cat salut.

•
•

Segons les lleis autonòmiques:
(Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.2828-16.2.1999)Segons els decrets 27/1999,
decrets300/1992, el decret 71/1994 .
El articulo 43 de la Constitució Espanyola, Que especifiquen el tractament i gestió dels
residus sanitaris. Aquests tipus de residus han de tenir un tractament específic, tant en
distribució, repartiment en Grups determinats, i/o control i prevenció per la salut pública.
Hem observat durant mesos com no es respecten les lleis i la treballadora encarregada de
treure els residus sanitaris generats en el centre , sota les ordres dels responsables en qüestió
del centre sanitari, al que ens referint en aquests escrit.
Ocorre el següent:
Cap al mig dia, una persona sola apropa les escombraries del centre, en dos sacs enormes
(caldria fer un informe de prevenció de risc laboral , per tal de, valorar si es correcte aquesta
actuació , i si posen en perill la salut de la persona treballadora que s’ocupa afegint que els
containers que; per aquestes hores, ja estan plens d’escombreries i la persona encarregada,
es veu en l’obligació de deixar aquestes sacs al terra al costat dels containers.
A la tarda passejant per la zona, un dia darrera de l’altre les escombraries estàn pel terra. Tal i
com demostren a les fotos. Podem observar, restes de sang humana, gases, material
sanitari, etc.
Incomplint tant els horaris, normativa, prevenció de tot tipus en aquests espai. En consta que
les treballadores del centre han fet arribar queixes als caps. Sense que la situació millori,
l’hora habitual de llençar les escombraries als cap a les 14 hores de la tarda.
Considerem que la situació es greu:

1. Pels propis treballadors, que han de manipular aquestes escombraries, obligats a treure els
residus, en horaris que no s’ajusten a la normativa local.
2. Hem comprovat com no hi ha el tractament de residus corresponent, observant una barreja de
materials sanitaris, que haurien d’anar a diferents contenidors. Posant en perill, tant als
treballadors, usuaris com als propis ciutadans dels voltants.
3. Els sacs d’escombraries queden al terra i el contingut, i fora del contenidor.
És per tot l’exposa’t que sol·licitem les següents actuacions de forma immediata i un retorn de
les mesures que l’ajuntament prengui, davant aquesta situació:
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1. Fer un seguiment del tractament d’aquesta àrea Bàsica, especialment, i un recordatori als
altres caps en coordinació amb els Responsables directius de les àrees bàsiques de Mataró.
2. Revisar els protocols d’ actuació dins dels serveis sanitaris, acompanyant d’un recordatori de
les normes, distribució, horaris de llançament i tractament de les diferents escombraries. (Si
cal amb una campanya específica pels treballadors dels centres).
3. Garantir la salut laboral dels treballadors que han de manipular els residus sanitaris, en
quant a suport, repartiment del pes adequat , a qui compleix el serveis/o garantir que les
treballadores no manipulin sacs grans, especialment una sola persona, per evitar baixes
innecessàries. Prevenció de riscos i prevenció de salut pública es a dir , portar a terme els
cursos de formació de prevenció laboral i posar-los en pràctica. A més de dotar de carretons o
mecanismes necessaris manuals pel transport dels residus.
4. Fer un retorn a tots els Grups de l’oposició en temps i forma. Dels seguiment i protocols
adoptats a més de la diagnosis de la situació dels centres en aquesta qüestió.”

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, diu que ha demanat informació al Servei Català de la Salut, qui
és qui gestiona aquest ambulatori. Ens adjunten una resposta provisional, donat que
l’empresa Endavant va fer una valoració de risc laboral ahir i encara no tenen l’informe
definitiu que els hi farem arribar.. El serveis de neteja el realitza una empresa subcontractada
anomenada Endavant. En quant a la valoració de riscos laborals i en relació a la part de la
reclamació que parla sobre l’excés de càrrega per part de la treballadora, ens han confirmat
que el dia 13 s’anirà al centre per fer una valoració global de l’activitat in situ i assegurar que
no hi ha cap situació de risc laboral. De tota manera la grandària de les bosses és la que
marca el procediment de residus de l’atenció primària de l’ ICS i que també està estipulada en
el plec de condicions tècniques del concurs de neteja. Si la persona que transporta aquestes
bosses té dificultat, és l’empresa de neteja qui ha de decidir si encarrega aquesta tasca a un
altre personal. En relació al tema de residus, la directiva per part de l’ ICS, és que els residus
procedents del CAP, que es llancen al contenidor de rebuig per a la recollida municipal i que
apareixen a les fotografies, són residus sanitaris del grup 2, es tracta de residus sense risc
específic i assimilables a residus domèstics i sòlids urbans, per tant es compleix amb la
normativa. Si el que diu l’escrit és cert, i les bosses es retiren a les 14 hores, això si que
suposa un incompliment normatiu, ja que l’ordenança de residus urbans i neteja de Mataró
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estableix en el seu article 23 que quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, cal
dipositar les deixalles entre les 19 i les 21 hores. S’ha comunicat a l’empresa Endavant
aquesta normativa per si no s’estava realitzant i es farà un seguiment. Quan tinguin la
resposta formal de l’empresa ens la faran arribar i no ens adjunten cap més informació.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, agraeix la resposta però
hi ha coses que m’han cridat l’atenció. M’ha sorprès que es deixi de banda els carretons, que
no parli de posar containers específics en un lloc determinat com es fa a uns altres Caps a la
ciutat de Mataró. M’ha sorprès que em contesti que només es fa un cop al dia, no és veritat.
En la majoria de Caps es fa normalment al vespre, capvespre i un cop al dia, però en aquest
Cap en concret s’estaven incomplint les normes. No entenc que dubti de la meva paraula
quan li he portat fotos específiques i molt concretes del lloc i de l’espai.

El senyor Juan Manuel Vinzo, regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut
Pública, Consum i Gent Gran, diu que son paraules del responsable de l’ ICS que fa l’informe.
En aquest sentit l’ Institut Català de la Salut gestiona més del 85% del centres d’atenció
primària i té prou experiència en la gestió de residus sanitaris. Ha demanat un informe a
aquesta empresa perquè li digui i contrasti si estan fent les coses bé. Ara mateix no tinc tota la
informació perquè no m’ha arribat i quan la tingui li traslladaré, però en cap cas he dit que
dubti de la seva paraula.

19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-EUIA SOBRE EL NIVELL RECAPTATORI DE
LES SANCIONS PER GOSSOS PERILLOSOS.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:
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“Degut a l’alt nombre de sancions que s’imposen per la comissió d’infraccions greus i molt
greus a la llei en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a la ciutat de Mataró,
el grup municipal d’ICV-EUiA formula les següents PREGUNTES:
- En el període 2016-2017, quin és el número total de multes que s’han imposat per
infraccions greus i molt greus de la llei en aquesta matèria?
- Quin és el percentatge de multes cobrades sobre el total de multes imposades en aquest
període?
- Quin és l’import econòmic total de les multes imposades en aquest període?
- D’aquest import econòmic total, quin percentatge s’ha cobrat? “

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
exposa que en el 2016 es van imposar un total de 76 sancions per infraccions greus i molt
greus. Al 2017 un total de 103 fins al 30 de novembre. Les campanyes d’aquest any han
produït més sancions. Percentatge de multes cobrades sobre el total de multes imposades al
2016 va ser del 3,94% i de moment al 2017 el 6,79%. La manca d’eficàcia en el cobrament és
deguda majoritàriament per la declaració d’insolvència dels sancionats. L’import econòmic
total de les multes al 2016 és de 66.892,03’-€ i en el 2017 de 89.064,85€. Del 2016 s’ha
cobrat 3005€ i del 2017 10.453€. És evident que és un tema que s’ha d’estudiar, si s’han de
canviar les estratègies, s’ha de fer més formació, informació o establir alguna fórmula que eviti
que els gossos perillosos campin per la nostra ciutat però també que si hi ha sancions es
puguin complir o el disciplinari tingui algun tipus de resultat, més enllà del cobrament de
multes o no.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa, replica que la intenció d’aquesta pregunta era provocar la
resposta que vostè ha insinuat ara mateix i que per tant necessitem revisar els protocols
d’actuació respecte a aquesta matèria perquè és absurd posar tantes multes i que finalment
no les acabin pagant, i sobretot que no disminueixi el nombre d’infractors. Per tant li reclamo
que en una propera comissió ens porti un mínim esbós de proposta que podria passar per
rebaixar els imports de les sancions per una banda, però sobretot plantejar una alternativa
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pedagògica que pugui portar com a efecte que aquests gossos vagin pel carrer sense morrió,
corretja, xip. No podem continuar així.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
respon que no podem modular les sancions perquè venen per la llei de gossos potencialment
perillosos de Catalunya.

20 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
PROGRÉS DELS PACTES POLÍTICS DEL PAM 2016 EN RELACIÓ A
SERVEIS BÀSICS A PRESTAR A LA CIUTADANIA PER REALITZAR
ENTERAMENTS D’ALTRES CONFESSIONS.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:

“La convivència i la cohesió social constitueixen per nosaltres el pilar bàsic per l’èxit futur de
qualsevol iniciativa orientada al progrés de Mataró en tots els seus àmbits.
Alguns dels serveis bàsics a prestar per l’Ajuntament als ciutadans poden implicar, en el cas
que no es proporcionin o es prestin de manera incompleta o discriminatòria, sentiments
d’exclusió per part dels ciutadans que formen part de comunitats que configuren una
significativa minoría.
Des de començament de mandat, hem anat proposant cada any la necessitat d’abordar
projectes relacionats amb aquests serveis a prestar de forma general als ciutadans, fent
especial èmfasi en els Serveis Funeraris universals.
El govern va considerar la proposta, i de fet, la propia Regidora de Via Pública s’hi va referir
de forma explícita a l’Audiència Pública dels Pressupostos d’aquell exercici (2016), afirmant
que l’Ajuntament faria les accions necessàries per poder atendre els ritus i les necessitats
funeràries de les diferents comunitats.
Per altra banda, la resposta del govern a les al.legacions “Estudiarem viabilitat propostes que
siguin respetuosos amb els diferents ritus, recuperarem projectes”, (fent referència a un
projecte treballat ja l’any 1999 i aprovat definitivament pel Ple Municipal de Mataró, encara
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que mai s’ha executat), que preveía al cementiri de Les Vallls una área orientada a satisfer
aquestes necessitats i poder fer enterraments segons els principis establerts a l’Islam.
A fi i efecte d’avençar en aquest objectiu es van produir una sèrie de reunions amb la
Regidora de Benestar Social i representants de la Comunitat a començaments d’aquest any,
sense arribar a la concreció de cap compromís al respecte.
En conseqüència, donat que fins el moment cap iniciativa concreta ha estat presentada, el
grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formula la següent pregunta:
- Quan es materialitzarà aquest compromís?”
El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, manifesta que comparteix i reconeix aquesta necessitat social.
Durant aquest mandat la Sra. Martínez va mantenir converses amb diferents col·lectius, la
Sra. Moreno va parlar amb el responsable de la concessió dels cementiris. Hem fet una sèrie
d’obres d’inversió per a la millora de les instal·lacions. Durant el 2016/2017 hem posat al dia
el pla d’inversions i s’han fet aquestes obres i de cara al 2018 intentarem durant el primer
trimestre poder crear aquest espai de treball en coordinació amb la regidoria de convivència
en el que participin les entitats religioses, que ja van seure amb la Sra. Martínez, amb el propi
concessionari del cementiri amb qui ja ha tingut un intercanvi d’impressions la Sra. Moreno i
els serveis municipals i tècnics de la direcció general d’afers religiosos de la Generalitat de
Catalunya als que hem fet les consultes prèvies i ens han manifestat la seva voluntat de
col·laborar i assessorar-nos en que calgui. De la creació d’aquest espai de treball, pretenem
aconseguir un full de ruta creïble, amb dates i compromisos concrets per poder garantir
l’exercici d’aquest dret fonamental el més aviat possible.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta
concreta del Sr. Vadell. Segon, demanar reunir-se i comentar amb més detalls aquests
comentaris sobre les converses tant amb afers religiosos de la Generalitat com a
concessionaris del servei o de les obres fetes .En sembla bé que es convoqui aquesta taula i
que es comenci a parlar al primer trimestre del 2018. Havent un acord de ple de l’any 99, la
primera cosa seria veure quina és la vigència d’aquest acord, la segona cosa veure si
l’evolució de la normativa de la Generalitat, en diferents aspectes sanitaris, afecta en aquest
acord de ple i per tant s’hagi de modificar alguns dels seus punts i com a resultat final
d’aquesta taula seria tornar a portar al ple un acord corregit perquè tornès a ser aprovat. Es
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tracta d’un servei municipal, una competència obligatòria dels ajuntaments i estem obligats a
treballar per a donar una solució.

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL DE MATARÓ (FIXA I MÒBILS).
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el prec
següent:

“L’Ajuntament de Mataró va posar en marxa a començaments de 2017 un pla d’acció per
millorar el servei de recollida de residus i neteja viària i de platges, adequar-lo a les
necessitats de la ciutat, atacar l’incivisme i complir els objectius de recollida selectiva als quals
obliga la normativa catalana en l’horitzó del 2020. Uns objectius que la nostra ciutat no està,
pel moment, en condicions de poder assolir.
Portar els residus a les deixalleries és un bon hàbit que els ciutadans estem cada vegada més
orientats a cumplir de manera natural.
En el cas de Mataró, existeixen uns incentius per a l’utilització de les deixalleries, que pel que
hem pogut comprovar, encara molt ciutadans desconeixen.
Igualment desconeixen que per tal de beneficiar-se d’aquests incentius (en forma de
descompte al rebut anual de la brossa) és necessari disposar d’una tarjeta d’usuari que
expedeix l’Ajuntament de Mataró a iniciativa dels propis ciutadans.
Pensem que aquest fet es podría aprofitar fàcilment per tal de fer una acció masiva de
conscienciació ciutadana cara al reciclatge i a la recollida selectiva de residus.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ ERC-Mov.Esquerres voldriem fer una pregunta i un
prec vinculat a la mateixa:
4) Quin és el nombre de targetes d’usuari actives en aquest moment a Mataró? Quin és el
percentatge, sobre el total de llars, que disposen d’aquesta targeta?
I el prec, vinculat a aquesta qüestió, seria:
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5) El Govern Municipal farà arribar a totes les llars de la nostra ciutat la seva targeta per tal que
tots els ciutadans puguin conèixer els beneficis de l’eliminació responsable dels residus,
puguin gaudir dels estímuls establerts i la ciutat pugui fer una potent acció comunicativa
d’estímul de les bones pràctiques en aquesta matèria.”

El senyor Miquel Àngel Vadell, regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
municipals i Sostenibilitat, manifesta que des de la implantació d’aquest servei, al juliol del
2012 fins a dia d’avui, s’han activat 11.780 targetes de deixalleria a traves de la web o
presencialment. Aquest número de targetes actives suposa un 26% de les llars de Mataró i
aquesta dada és superior a altres municipis del nostre entorn que estan al 15% de mitjana. Al
moment de fer la implantació de les targetes ja es va plantejar l’opció que ens diu, però es va
descartar perquè a Mataró hi ha més de 45.000 llars i una impressió i bustiada massiva
encariria molt el projecte inicial, i perquè l’experiència del gestor de les deixalleries actual, ens
argumentava que dins del sector es mouen amb percentatges d’usuaris al voltant del 15% de
les llars del municipi que utilitzen la deixalleria, per tant es va optar perquè fos l’interessat qui
sol·licités aquest servei i que el rol de l’ajuntament fos el de facilitar i agilitzar els tràmits per
aconseguir-la. Ja hem fet les campanyes i hi ha dos agents cívics per la zona de Rocafonda
que estan informant sobre la targeta i altres aspectes de neteja i per aquest motiu, des dels
serveis municipals s’ha intentat simplificar al màxim el tràmit i les dades requerides al
sol·licitant. i una vegada tramitada la targeta s’envia directament a l’habitatge. Prova de
l’efectivitat del sistema és que s’ha superat el percentatge del municipis de l’entorn. S’està
treballant, en que un cop efectuada la sol·licitud es pugui disposar per via telemàtica de la
targeta, sense necessitat d’imprimir-la i evitar la generació de residus.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que creia que el
percentatge era més baix, el 26% està realment bé. De totes maneres els fet que estem
doblant pràcticament la mitja d’implantació a altes municipis no hauria de ser un fre perquè
continuéssim millorant en aquest aspecte. Segueixo pensant que seria una bona opció no
haver d’imprimir el plàstic de les targetes i fer una enviament massiu i seria una acció de
comunicació potentíssima que d’altra manera no se m’acudeix com poder-la fer. Seguirem
treballant en el tema.
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22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LES RESTRICCIONS DE
TRÀNSIT DELS VEHICLES MÉS CONTAMINANTS DURANT ELS
EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta la pregunta següent:
“Des de l’1 de desembre de 2017 Barcelona ha limitat l’accés dels vehicles més contaminants
durant els episodis de contaminació atmosfèrica com el que patit recentment. En aquest
context de canvi en les pautes de mobilitat és fonamental la classificació del parc de vehicles
feta per la DGT així com també l’impuls de mesures de promoció del transport públic.
Atesa la complexitat del canvi i les implicacions que comporta, preguntem al govern municipal
el següent:
-

Quines són les xifres de classificació mediambiental del parc de vehicles de la nostra
ciutat? Quants vehicles poden resultar afectats de les mesures de restricció de trànsit
durant els episodis de contaminació atmosfèrica?
L’Ajuntament de Mataró ha previst desplegar mesures de restricció de circulació dels
vehicles més contaminants a la nostra ciutat durant els episodis de contaminació
atmosfèrica?
Quines mesures de millora en el transport públic es pensen impulsar davant dels
episodis de contaminació atmosfèrica?”

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
demana contestar una part per escrit o més endavant, el gruix del contingut ho explico ara
però hi ha coses que he de contrastar abans de passar la informació o explicar-la aquí.
Segons la DGT a Mataró hi han 80.233 vehicles, 36.306 són de gasoil, 43.248 de benzina,
128 elèctrics, 551 vehicles amb altres tipus de motorització. Els vehicles afectats per les
mesures de restricció que s’han posat a Barcelona per episodis de contaminació atmosfèrica
serien 14.707, que suposaria el 18% del total del parc mòbil de Mataró. Es té previsió de
desplegar mesures de restricció des del servei de protecció civil i desenvolupament sostenible
i les millores en el transport públic que s’impulsarien a curt i mitjà termini, són l’ampliació de la
xarxa pedalable reconvertint carrils de circulació, peatonalitzar transitòriament alguns eixos
viaris, gestionar la velocitat sota criteris ambientals, informar de les restriccions de vehicles i
de mesures alternatives, reforçar el servei de transport públic urbà, millorar la regulació
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semafòrica per prioritzar el transport públic, informar de mesures excepcionals. Però hem de
concretar més la resposta perquè part del possible pla té més a veure amb el pla de mobilitat.
Ara mateix els índexs a Mataró no arriben per haver d’activar aquestes previsions però hem
d’estar molt atents perquè l’efecte que a Barcelona tanquin el seu espai de mobilitat acabarà
afectant a les zones del voltant de l’àrea metropolitana. Us informarem de les dades i de la
previsió d’accions a fer.

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
entén que de vegades és complicat aportar les dades tal i com demanem, per tant acceptem
que quan les tingui per escrit ens les faci arribar. No estem en la situació de Barcelona, però
és un efecte dominó, Barcelona és la que primer té el problema però segur acabarà incidint en
la nostra ciutat. Restem a l’espera de l’explicació dels passos que van fent.

23 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER L’ORGANITZACIÓ D’UN
ACTE PÚBLIC PEL DIA NACIONAL DE L’EXILI I LA DEPORTACIÓ.
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
presenta el prec següent:
“El Govern de la Generalitat va declarar el 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la
Deportació, en memòria dels fets esdevinguts en tal data de l’any 1939. El 5 de febrer de
1939, els màxims representants de les institucions republicanes -el president de la Generalitat
de Catalunya, Lluís Companys; el president del Govern Basc, José Antonio de Aguirre; el
president de la Segona República espanyola, Manuel Azaña, el president de les Corts
espanyoles, Diego Martínez Barrio-, van fugir pel Coll de Lli (La Vajol), camí de Les Illes,
juntament amb centenars de civils, com el poeta Pere Quart o l’escriptora Mercè Rodoreda, i
militars, la major part dels quals no van tornar mai més a casa seva.
Més enllà de la vinculació històrica amb aquesta data, la declaració del 5 de febrer com a Dia
Nacional de l’Exili i la Deportació també vol generar consciència davant els exilis i els
desplaçaments forçosos de població que s’estan produint actualment arreu del món.
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Per aquests motius, demanem al govern municipal que, d’acord amb les entitats memorialistes
i educatives de la ciutat, organitzi un acte públic al voltant del Dia Nacional de l’Exili i la
Deportació.”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que l’Ajuntament de Mataró ja ve
realitzant diversos actes institucionals en que es recorden exiliats i deportats per diverses
circumstàncies històriques, ja siguin polítiques, culturals, econòmiques o de caire social. A tal
d’exemple el puc citar l’homenatge al president Lluis Companys, tant la tradicional ofrena floral
com la conferència institucional. Abans aquest acte l’organitzàvem amb col·laboració d’una
entitat molt important de la ciutat que en la darrera ocasió va renunciar a fer-ho. També voldria
recordar que aquest ple s’ha pronunciat en diverses ocasions a favor de la celebració de
diversos actes per homenatjar i recordar tota la gent que va ser deportada als camps
d’extermini nazi. Va ser al 2005 quan aquest ple va decidir per unanimitat fer aquest
homenatges per recordar a totes les persones que van ser deportades, van morir o van haver
de patir llargues i doloroses estades als camps de concentració. Per això celebrem el dia de
la memòria de l’holocaust el dia 27 de gener amb un acte davant el monument de la
intolerància situat al passeig de Carles Pedrós a tocar de la plaça dels Dret Humans i ho fem
habitualment amb el grup de recerca de la memòria històrica que llegeix un manifest i amb
una entitat educativa de la nostra ciutat com és l’escola municipal de música de Mataró. He
entès que vostè esta demanant que celebrem un altre acte el 5 de febrer, tan sols una
setmana després del que ja fem el 27 de gener, per la qual cosa em veig obligat a dir-li, que
sense estar en desacord amb la seva petició, caldrà estudiar molt bé la seva proposta a fi i
efecte que les agendes de tots nosaltres siguin compatibles. Estudiarem la seva proposta i la
posarem en valor en conjunt dels actes institucionals que ja convoquem. Potser la comissió de
la memòria històrica podrà ajudar-nos a avaluar des d’ una altra perspectiva quina és la
idoneïtat de la proposta que vostès presenten.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, admet
que el calendari és el que és i pot ser afegir més actes s’ha de estudiar. És una data
significativa, penso que el homenatge que fem a les víctimes de l’holocaust té una significació.
Em comprometo a col·laborar en tot el que calgui com a regidor a aportar el que calgui perquè
tingui sentit el prec que us hem formulat. Estic a la vostra disposició.
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que li accepta. També em comprometo a
treballar una proposta que posi ordre als diferents actes i que reculli les diferents
circumstàncies o a reconèixer o a celebrar. Si em permet ho farem després de Nadal.

24 - PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
PROGRÉS DEL PROCÉS PER ASSIGNAR 500.000€ EN INVERSIONS
PROPOSADES PELS CIUTADANS.
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la pregunta
següent:
“Sabem, a través del web decicimmataro.cat, que després de la fase final de suports tancada
a mitjans de juliol, hi ha 3 propostes que han superat el tall de 125 suports, havent-se registrat
un total de 1.400 vàlids per part dels ciutadans que hi han participat.
Aquestes 3, més les 40 procedents dels Consells Municipals, han passat a la fase final de
valoració.
Des de l’etapa de presentació a càrrec del personal de participació de la mecànica dels procés
a tots els consells de participació, hi ha hagut molt poques notícies sobre l’evolució de les
votacions, sobre la participació o inclús, sobre la valoració de la política comunicativa a la
ciutadania d’aquesta nova iniciativa.
També hem rebut queixes sobre la dificultat d’accedir i registrar-se al sistema i d’efectuar les
votacions.
A jutjar pel nombre de votacions (1.400) i tenint en consideració que cada ciutadà podia
recolzar 5 propostes, han estat uns 300 ciutadans els que han participat en aquest procés.
Sobre aquest tema, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formula la següent
pregunta:
1. Considera el govern, a la vista del nombre de ciutadans que han participat a les votacions,
que la comunicació i difusió d’aquest nou procés ha estat la correcta? Quins aspectes tant de
comunicació com de la mecànica del procés tenen pensat variar respecte l’any que ve?
2. Com i quan està previst que finalitzi el procés? Disposarem d’una primera orientació sobre
aquestes propostes abans del ple de pressupostos del dia 22 de desembre?”

68

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,
comenta que tot el procés té un retard d’ aproximadament 2 mesos. Dilluns passat ens vam
reunir la comissió permanent de participació del consell de ciutat per validar el procés pendent
i el calendari, repassar les propostes que tècnicament s’havien triat com adients perquè es
triïn les dotze propostes finals per ser votades per la ciutadania. Contestant a la primera
pregunta, tots som conscients que es tracta d’una prova pilot i és un procés que fins que no
s’acabi no podem avaluar. Sabem que la participació és menor que la que podíem pensar, és
difícil comparar-nos amb altres ciutats, no vam posar límits a la participació per tal d’evitar la
baixa participació. Podrem fer la valoració un cop acabat tot el procés. Els hi passarem la
informació per escrit de tot el que s’ha fet i en què ha consistit la campanya. Un cop acabat el
procés al mes de febrer farem la valoració. Pel que fa al calendari que vam aprovar a la
comissió permanent del consell de ciutat de dilluns, ja hem comunicat als membres que s’han
penjat a la plataforma els projectes preseleccionats; el 9 de gener es celebrarà el consell de
ciutat per triar dotze propostes. Entre el 10 de gener i el 1 de febrer es prepararà la campanya
de difusió del període de votació i ens proposem que entre el 2 de febrer i el 22 de febrer es
faci el període de votació de les propostes finalistes. La informació ja està a l’abast de tothom
i a partir del dia 9 sabrem quins són els projectes seleccionats.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, exposa que malgrat que
pugui causar la impressió contraria, era una preguntada orientada en positiu, per millorar el
procés de cara a l’any que bé. És una línea de treball en la qual creiem profundament

El senyor David Bote Paz, alcalde president, entén que la resta de grups accepten abordar els
seus precs i preguntes en el proper ple. Donem per finalitzada aquesta sessió del ple ordinari
de l’ajuntament de Mataró. Bona nit a tothom.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24:00 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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