Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL DE
SER CONTESTADA PER ESCRIT, SOBRE EL PROCÉS D’APROVACIÓ
DELS PROTOCOLS DE LA FESTA MAJOR DE LES SANTES
A l’acta de la CIM de Serveis Personals corresponent al mes de novembre passat hi podem
llegir: “La Sra. Brusati indica que els Protocols de Festa Major probablement es portaran a
aprovació pel Ple del mes de març. Afegeix que calia fer un bon repàs del document i adaptarlo al reglament de les colles. A través de la Plataforma Decidim Mataró s’obrirà un termini per a
presentació d’al·legacions. Seguidament el document passarà per una comissió d’experts.”
Per altra banda, a la documentació lliurada hi figurava una modificació de la proposta de
calendari d’elaboració dels “Protocols de Festa Major”. La modificació es justificava per “les
circumstàncies de les darreres setmanes que han fet alentir el procés”, en referència al
trencament de l’acord de govern local. Justificació fora de lloc, per dir-ho de forma suau, si
tenim en compte que el procés estava en marxa i el treball fins aquell moment era
absolutament tècnic. Acceptar aquesta raó pel retard seria tan com acceptar que els serveis
tècnics municipals van deixar de treballar i la ciutat va restar paralitzada a causa de la sortida
de CiU del govern municipal. Més encara quan els “Protocols de Festa Major” formen part del
Pla de Mandat i els corresponents plans d’acció.
Per altra banda, a la mateixa informativa, es van donar a conèixer els noms de les persones
expertes d’àmbit local que havien col·laborat fins aquell moment i es va anunciar que es
“contactaria amb un o dos experts externs que ens ajudarien a donar una visió més general del
document”. Contactes que també s’havien iniciat abans del 5 d’octubre de 2017.
Del calendari presentat destaquen algunes dates:
Primera quinzena de novembre
Preparar la plataforma Decidim per a la presentació d’al·legacions
Setmana del 27/novembre/2017
Contrast del document entre els experts de Mataró i els de fora
Setmana de l’11/desembre/2017
- Trobada amb Colles Institucionals per presentar el procés i el document marc
- Trobada amb entitats i actors de la festa per presentar el procés i el document marc
- Consell Municipal de Cultura:
Informació sobre el procés, presentació del document marc i recollida d’aportacions
Del 18/desembre al 14/gener
Període d’aportacions dels ciutadans de Mataró a través de la plataforma Decidim Mataró
Del 15/gener al 02/febrer
Període de recopilació, anàlisi tècnic i jurídic de les aportacions públiques rebudes
Trobades amb la comissió d’experts per consensuar les respostes de les aportacions
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Meitats de febrer de 2018
CIM Proposta de Protocols
03/març
Jornada oberta de Presentació dels resultats del procés amb la comissió d’experts
Març 2018
Ple Municipal Aprovació inicial dels Protocols
L’únic Consell de Cultura celebrat des de l’octubre passat va tenir lloc el passat dia 30 de gener
sense que els “Protocols de la Festa Major” formessin part de l’ordre del dia, com tampoc
figuraven a l’ordre del dia de la CIM del dia 16 de febrer. És per aquesta raó que aquest grup
municipal va preguntar el motiu pel que no s’havia incorporat aquest punt a l’ordre del dia de la
CIM per portar-lo a aprovació al Ple i va consultar també si s’havia modificat el calendari.
La resposta que figura a l’acta és: La Sra. Brusati manifesta que s’ha fet una revisió abans
d’iniciar el procés públic i que està portant més temps del que es pensava. L’expert extern ja
s’ha incorporat: en Daniel Vilarrubias. És coneixedor del món de la cultura popular. El calendari
s’ha de reformular i el document també. Tan aviat com estigui el calendari s’enviarà.
A la darrera sessió de la CIM, celebrada el dia 16 de març, de forma improvisada i sense que
tampoc figurés a l’ordre del dia, es va anunciar que properament s’enviaria el calendari
compromès des de feia un mes, i que ara es preveia acabar el procés amb l’aprovació del
document al Ple Municipal del mes de juliol.
El document de “Protocols de la Festa Major de Les Santes” és una assignatura pendent de la
Direcció de Cultura, que s’havia activat i calendaritzat amb l’aprovació definitiva, el juliol passat,
del Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu
Institucional de Mataró. Aquest és un document esperat i necessari per la definició i regulació
de noves incorporacions a la nostra Festa Major, una de les més importants d’aquest País. A
més, existeix un compromís de la Direcció de Cultura i Alcaldia amb diversos actors de la Festa
que la seva aprovació serà abans de Les Santes 2018.
Davant de tot el que s’ha exposat, el grup municipal de CiU formula, per tal que siguin
contestades per escrit, les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Per quina raó encara no s’ha fet arribar als grups municipals el “nou” calendari
d’aprovació del Protocol de la Festa Major de Mataró?
Segona.- Quina és la raó dels nous endarreriments en el procés de l’elaboració del document?
Quan es podrà disposar d’un nou calendari?
Tercera.- Quin interès té la regidora de Cultura en la seva aprovació?
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Quarta.- Quina valoració fa la regidora de l’expert extern que s’ha contractat? Creu que amb
només la seva incorporació és suficient per garantir una adequada visió exterior? Per què?
Cinquena.- Quin cost total (minutes, dietes, etc.) té la contractació del Sr. Daniel Vilarrubies
com assessor extern?
Sisena.- Per quina raó encara no s’ha fet arribar el document provisional als grups municipals,
que en definitiva són els que hauran de donar-li el seu vot al Ple Municipal?
Setena.- S’ha presentat el document a les colles institucionals així com a altres colles i actors
de la Festa?
Vuitena. – Manté la regidora de Cultura el seu compromís, adquirit en dues ocasions a la CIM
de Serveis Personals, de portar a aprovació el document de “Protocols de la Festa Major” de
Mataró abans de Les Santes 2018, tal i com l’alcalde també s’havia compromès anteriorment
amb membres de les colles de la Ciutat?

Quim Fernàndez i Oller
President-Portaveu GM de CiU
4 d’abril de 2018

Addenda:
Atès l’habitual retard en les resposta del govern municipal, RECORDEM que la Junta de
Portaveus celebrada el 4 d’abril de 2016 va acordar que, en el desenvolupament del ROM:
“Les preguntes que es facin per a ser respostes per escrit seran contestades pel govern
en un termini de 15 dies naturals excepte causa justificada”.
Recordar també que això millorava el temps d’un mes que l’art. 105.4 de la Llei Municipal de
Catalunya dóna per contestar les preguntes formulades per respondre per escrit.
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