Ajuntament de Mataró

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ
Data: 19 de gener de 2021
Hora: 19,00h
Lloc: Reunió telemàtica aplicatiu zoom
Hi assisteixen:
Núria Moreno Romero
Núria Calpe i Marquet
Montserrat de Torres Capell
Carlos Aguilar Moreno
Josep Xuriach i Viladès
Pere Fradera i Barceló
Esteve Mach i Bosch
Esther Ibran Fernàndez
Joan Fèlix Martínez i Torrentó
Anna Capella Molas
Enric Subiñà i Coll
Imma Bassols Fernàndez
Mariona Gallifa i Rosanas

Presidenta
Vocal (JUNTS)
Vocal (ECPM)
Vocal (C´s)
Vocal (ERC-MES-AM)
Vocal de reconegut prestigi
Vocal de reconegut prestigi
Vocal Col.legi d’Arquitectes
Vocal Col.legi d’Aparelladors
Vocal Museu de Mataró
Vocal Museu Arxiu Sta. Maria
Vocal suplent Grup d’Història del Casal
Arquitecta assessora i secretària

S’excusen:
Carles Marfà i Riera
Ramon Manent i Rodon

Vocal de reconegut prestigi
Vocal (PSC)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la reunió del Consell del
dia 17 de novembre de 2020
Despatx oficial
Informació Premis Puig i Cadafalch. Escollir representant del Consell del patrimoni
per formar part del Jurat de la 6a Mostra d’Arquitectura del Maresme.
Llicències:
- C. Barcelona, 43
- Camí Fondo, 14
Precs i preguntes
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Desenvolupament de la reunió i acords
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la reunió del
Consell del dia 17 de novembre de 2020
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió anterior.
2. Despatx oficial
No hi ha temes
3. Informació Premis Puig i Cadafalch. Escollir representant del Consell del
patrimoni per formar part del Jurat de la 6a Mostra d’Arquitectura del
Maresme.
Mariona Gallifa fa una breu explicació de com estan evolucionat la celebració de
la 10a edició de les 48 HORES OPEN Puig i Cadafalch i els Premis Puig i
cadafalch.
Respecte a l’Open recorda que les mesures sanitàries imposades per la pandèmia
van obligar a fer una celebració diferent i telemàtica de les jornades, amb l’edició
d’un vídeo de celebració de les 48 Hores i l’actualitazació del web
openpuigicadafalch.cat.
El format virtual ha permès que, tot i la pèrdua de la participació presencial a les
jornades, la difusió del patrimoni de la ciutat pogués arribar a un major nombre de
públic. En aquests moment la visualització del vídeo i la seva presentació ja té
1.560 visites així com el gran nombre de persones que han visitat el web.
També es va enviar el vídeo al programa matinal el Món a RAC 1 i Jordi basté el
va recomanar entre els seus oients. Mariona Gallifa passa un petit audio on els
membres del Consell poden sentir la recomació feta.
A més a més es va emetre al programa de ràdio de la Cope Barcelona, “Tirant
Milles” una entrevista de 10 minuts explicant què era l’Open i quin era el
patrimoni de Mataró.
Mariona Gallifa agraeix el suport de tots els membres del patrimoni que han
participat desinteressadament en aquesta iniciativa.
Respecte als Premis Puig i Cadafalch, divendres 29 s’acaba el termini de
presentació d’obra i en base a l’obra que fins al moemnt s’hagi presentat, a finals
d’aquesta setmana es valorarà amb el Col.legi d’Arquitectes si cal prollongar el
termini una setmana més o no, com en moltes ocasions es fa en diferents Mostres
d’Arquitectura.
També aquesta setmana s’ha de parlar amb el Col.legi com es farà l’acte de
lectura del veredicte previst per la segona quinzena del mes de març. Si la situació
de la pandèmia no millora segurament haurà de ser virtual mitjançant un vídeo on
s’expliqui el veredicte del jurat i els valos de les obres premiades i seleccionades
tal i com ja va fer el Col.legi amb les Mostres d’arquitectura de Barcelona i el
Vallès.
També s’està estudiant la possibilitat de, més enllà d’editar el vídeo del veredicte,
poder realitzar per la tardor una exposició a Mataró amb les obres dels Premis
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Puig i Cadafalch i la Mostra del Maresme, però dependrà de la situació sanitària,
de la disposició pressupostària i de la possibilitat de poder disposar o no de local
per fer-ho. En aquest sentit Mariona Gallifa agraeix a Anna Capella, directora del
Museu de Mataró, la seva predisposició en col.laborar en aquest tema.
Mariona Gallifa recorda que el jurat dels Premis Puig i Cadafalch el formen els
membres del Consell del patrimoni però que pel jurat del Mostra del Maresme cal
escollir en aquesta reunió un membre del Consell per formar-ne part.
A partir d’aquí s’inicia un petit debat on s’autoexclouen els membres del Consell
que presentaran obra a la Mostra i que per tant no podran formar part del jurat i
els membres que ja han format part del jurat de la Mostra en altres ocasions i que
creuen que és millor que es presenti gent nova. També es debat la conveniència o
no que el representant del Consell del patrimoni a la Mostra sigui un arquitecte o
no. Finalment es proposa al vocal Josep Xuriach com a representnt del Consell al
jurat de la Mostra i accepta.

4. Llicències
-

Projecte de reforma de la planta baixa de l’edifici situat al C. Barcelona, 43
(nivell D)
El projecte proposa canviar l’actual aplacat amb peça ceràmica gris fosc de la
planta baixa per un aplacat de pedra amb juntes horitzontals marcades i que
harmonitza cromàticament molt millor amb la resta de la façana estucada.
També proposa introduir una canaleta per reconduir el pas de les instal.lacions
vistes per façana i la nova porta d’accés a les plantes pis.
Els membres del Consell del patrimoni dónen el vist i plau a la proposta però
demanen que la persiana del local de la planta baixa sigui calada per millorar la
visualització del local comercial també quan està tancat i evitar pintades
vandàliques.Aquest aspecte és obligatori en moltes ciutat, apunta esteve Mach.
Es recull el suggeriment.
Els membres del Consell recorden que és important que en aquests entorns
catalogats les persianes comercials siguin transparents i demanen que això es
reculli en alguna normativa, per exemple en la redacció d’una ordenança del
paisatge urbà que tantes vegades ha demanat el Consell.
Aprofitant l’avinantesa del debat sorgit, Joan Fèlix Martínez, posa un cop més
sobre la taula el tema de les instal.lacions vistes per façana. Llegeix un escrit on
fa palesa la seva queixa sobre aquest tema que fa tant de temps està reclamant
al sí del Consell sense que l’Ajuntament hagi dut a terme cap acció. Demana a
la resta de membres del Consell si comparteixen la seva preocupació.
A continuació s’inicia un debat del que s’extreuen els principals trets.
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Núria Moreno respon que, tal i com es va explicar a la passada reunió del
Consell els tècnics de l’Ajuntament estan mirant si hi ha alguna possibilitat per
regular aquest tema i si hi ha altres ciutats que ho estiguin fent.
Joan Fèlix Martínez insisteix que cal fer complir l’ordenança d’espais públics
de l’any 2008 que obliga a les companyies a presentr un projecte previ.
Mariona Gallifa explica que hi ha una Llei posterior de Telecomunicacions que
prioritza la instal.lació de fibra òptica perquè arribi quan abans i a quanta més
gent millor. Només obre una escletxa per regular de manera especial els casos
que afecta patrimoni arquitectònic.
Joan Fèlix opina que l’Ajuntament hauria d’obligar a passar les línies
mitjançant una rasa soterrada al carrer.
Esteve Mach creu que aquesta podria ser una bona solució a llarg termini però a
curt termini no resol el problema.
Així doncs el Consell del patrimoni per unanimitat pren l’acord que
s’encarregui als Serveis jurídics de l’Ajuntament que faci una valoració del
marc jurídic actual i estudii les possibilitats i eines legals per resoldre el tema i
es porti al proper Consell.
Núria Moreno s’hi compromet encara que potser no podrà ser pel proper
Consell. També
portarà aquest tema a les reunions de treball que
periòdicament se celebren amb la intercol.legial.

-

Projecte de reforma d’habitatge unifamiliar al Camí Fondo, 14 (nivell D)
Mariona Gallifa explica aquesta llicència i dóna resposta a la preocupació que
manifesta Montserrat de Torres sobre la normativa del Pla general que impideix
que els balcons puguin acostar-se més d’un metre a la mitgera de les finques,
quan és molt comú al centre històric que els balcons arribin fins els 40 cm de la
mitgera.
Mariona Gallifa explica que al mes de desmebre es va aprovar definitivament
una modificació de la normativa del Pla general redactada pel Servei
d’urbanisme per modificar aquest i altres aspectes de la normativa, molts d’ells
amb incidència en les llicències que s’atorguen al centre històric i eixample
antic de la ciutat, com és el cas que ens ocupa.
Els membres del Consell ho celebren i dónen el vist-i-plau a la llicència
presentada.
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5. Precs i preguntes
Esteve Mach demana que pel proper Consell es posi a l’ordre del dia un tema que
ja va exposar l’any passat sobre l’existència d’uns contenidors de recollida de
roba usada que s’han escampat per tota la ciutat, col.locats als llocs més sensibles
i que desmereixen molt el paisatge urbà. Demana que s’estudii si seria possible,
per reduir el seu impacte, agrupar-los amb la resta de bateries de contenidors així
com maquillar-los pintant-los de color gris i deixant taronja només la tapa
superior.
Núria Calpe afegaix que creu que aquests contenidors foren autoritzats per
Benestar social i no per Espais públics.
Núria Moreno parlarà amb Espais públics i Benestar social per mirar si es pot
interlocutar amb aquesta empresa privada per reduir l’impacte d’aquests
contenidors i donarà compte al proper Consell de les gestions realitzades.
Esteve Mach demana permís als membres del Consell per a que tal i com havia fet
en ocasions anteriors pugui tenir la seva adreça electrònica a fi i efecte d’enviarlos-els informacions i articles d’interés. Els membres del Consell dónen el permís
i Mariona Gallifa demanarà el consentiment a la resta de membres que no han
pogut assistir a aquesta reunió.
Montserrat de Torres pregunta com va quedar el tema del tancament de la
terrassa del C. St. Agustí que ella va exposar en una passada reunió del Consell.
Núria Moreno demana a Mariona Gallifa que expliqui el resultat de la consulta
que es va fer al Servei de llicències. Mariona Gallifa comenta que la resposta fou
que aquesta terrassa té permís per tancar 3 de les 4 bandes però que si ho
demanessin també se’ls autoritzaria el tancament del quart lateral ja que així ho
permet l’ordenança de terrasses.
Els membres del Consell es lamenten que l’actual ordenança permeti tancar les
terrasses i no hi hagi cap limitació en els entorns catalogats. Pere Fradera demana
que si és així, es revisi l’ordenança de terrasses i es porti a consideració del
Consell ja que aquesta és sense dubte part de la feina d’aquest Consell. La resta
de membres del Consell comparteixen aquesta opinió.
Núria Moreno comenta que en el cas de les terrasses, que s’han vist
incrementades amb el tema de la pandèmia, és molt una qüestió d’equilibri
d’interessos.
Pere Fradera puntualitza que si la ciutat es degrada això també repercutirà
negativament en aquests negocis.
Núria Moreno es compromet a fer arribar als membres del Consell la resposta
donada pel Servei de llicències i analitzar el tema.
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Anna Capella reitera a Mariona Gallifa la seva predisposició per col.laborar i
ajudar a resoldres els temes relacionats amb els Premis Puig i Cadafalch
(veredicte, exposició...). Mariona Gallifa agraeix l’oferiment.

Núria Calpe demana a Núria Moreno si està prevista la inauguració del Cafè Nou
i si es podria organitzar alguna visita pels membres del Consell.
Núria moreno respon que de moment per motius de la pandèmia no està prevista
inauguració però demana a Mariona Gallifa que parli amb Equipaments i Cultura
per si fora possible organitzar aquesta visita.

I sense més temes, Núria Moreno aixeca la sessió a les 20,45h.
I com a secretària n’estenc la corresponent acta.
Vist i plau
De la presidència del Consell

La Secretària del Consell p.d.

Núria Moreno i Romero

Mariona Gallifa i Rosanas
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