
DECRET 
9033/2008 de 3 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 6 
de novembre de 2008. 
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que 
tindrà lloc el proper dijous 6 de novembre de 2008,  a les 19 hores de la tarda, a la 
Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 
següent 
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA 
 
 
1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2008.  
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
   
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  

3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació la Llei 
de Dependència. 

 
4 Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-

EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  sobre la millora del finançament local.  
 
5 Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-

EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  en favor de la delegació del vot, com a 
mesura per possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 

 
6 Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-

EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya  per a l’adhesió a la candidatura de 
Barcelona a la seu del  “procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani”. 

 
7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la 

creació d’un Jutjat mercantil a la ciutat de Mataró. 
 
8 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora del 

finançament local i pel impuls de la segona descentralització. 
 
9 Proposta que presenten els grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-

EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya per un treball digne. 
 
10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per 

reclamar un millor finançament local.  
 
11 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del Dia 

Internacional contra la violència masclista.  



 
 
 DICTAMENS 
 
 -Alcaldia-  
 
12 Donar compte Decret Alcaldia 8117/2008 de 8 d’octubre de modificació apartat novè 

del decret 5433/2007 de 16 de juny.  
 
13 Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya en el  Consell 

d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
14 Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya en el  Consell 

d’Administració de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. 
 
15 Aprovació del canvi de condicions financeres del préstec per al finançament de 

la construcció del Parc Tecnocampus Mataró. 
 
 
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 
 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
16 Donar compte del Decret 7879/2008, d’1 d’octubre, on s’aprovava la concessió d’un 

ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA per un import de 4.000.000,00 €.  
 
17 Desafectació d'un solar de propietat municipal situat a la ronda Frederic Mistral, 

cantonada carretera de Cirera, de Mataró, i constitució d'un dret de superfície a favor 
del Servei Català de la Salut. 

  
18 Aprovar la modificació del pressupost de l’exercici 2008 de l’Ajuntament. 
 
19 Aprovació la concertació d'operacions de tresoreria per import de 13.300.000,00 euros 
 
20 Autoritzar a PUMSA la concertació d’un préstec hipotecari convingut, d’import màxim 

4.100.000,00 €, per finançar la  construcció de 30 HPO i 30 places d’aparcament, i un 
préstec  hipotecari lliure, d’import  màxim 350.000,00 €, per finançar la  construcció 
d’un local i 14 places d’aparcament, tot al Sector de Can Gassol. Deixar sense  efecte 
l’autorització aprovada pel Ple de 3 d’abril 2008 per aquesta finalitat. 

 
21 Autoritzar al PUMSA la concertació d’ un primer préstec hipotecari convingut, 

d’import màxim 958.286,58 €, per finançar la construcció de 12 HPO, i un préstec 
hipotecari lliure, d’import màxim 1.554.403,00 €,  per finançar la construcció 
d’un local comercial i 48 places d’aparcament, tot al c/ Núñez de Balboa,12. Deixar 
sense efecte l’autorització aprovada  pel Ple de 13 de desembre 2007 per aquesta 
finalitat. 

 
 
     -Servei de Recursos Humans-   
 
22 Proposta de pla de desenvolupament per a sergents i sotsinspectors del cos de Policia 

Local de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 



 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
23 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars 

que regirà la contractació, per procediment obert, de la concessió per a la conservació, 
instal•lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, i convocar 
licitació.  

 
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
 -Servei d’Urbanisme- 
 
24 Encàrrec a PUMSA de la redacció del Pla de millora urbana per la construcció 

d’habitatges dotacionals públics en el solar de Figuera Major/Josep M. de Segarra/Joan 
Oliver. 

 
25 Aprovació inicial de la modificació del Pla general d’ordenació municipal, que afecta 

àmbit 5-07 “Sector Madoz-Antoni Puigblanch. 
 
26 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, 

relativa a la reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge públic “Carrer 
Joan Maragall-Ronda Ramon Turró” i encàrrec a PUMSA per la seva execució. 

 
27 Aprovació del text refós del Pla de millora urbana PMU-05  “Àmbit illa 1a – Torre 

Barceló. 
 
28 Resoldre el recurs de reposició interposat per la Unió de Pagesos de Catalunya a la 

comarca del Maresme, contra l’aprovació definitiva del Reglament del Consell 
Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM). 

 
 
 CMI DE SERVEIS PERSONALS 
 
 -Servei de Joventut i Dona-  
 
29 Aprovar  la creació i els estatuts de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els 

mitjans de comunicació. 
 
  
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en 

relació a la proliferació de pintades i grafits a les façanes de la nostra ciutat. 
 
31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal 

de commemorar el 50è aniversari de la mort, estant de servei, dels bombers Manuel 
Madern i Francesc Clariana. 

 
32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

per celebrar el Bicentenari del naixement de Louis Braille. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 



 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les edicions 

d’enguany del premi Manuel de Pedrolo i de les mostres de cinema de nous 
realitzadors i de curtmetratges. 

 
34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

queixes del veïns de Cirera a causa de l’increment de la inseguretat ciutadana que 
pateix el barri. 

  
35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els 

contenidors de l’Avinguda del Perú. 
 
36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre una 

factura de 10.000 € referent al viatge dels armats a Roma. 
  
37 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre la persistència dels impediments que troben les persones de mobilitat reduïda  
per accedir al servei de transport públic de Mataró Bus.  

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les mesures que 
cal prendre per a l’escolarització dels mataronins/ines. 

  
39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el desenvolupament 

del “Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola”. 
 
40 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d’un 

servei de guarderia a l’IMPEM. 
 
41 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures 

sanitàries i de control de la població animal que habita als carrers de Mataró. 
 
42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el canvi 

d’emplaçament de la celebració de la Diada dels Capgrossos de Mataró.  
 
43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la manca de 

coordinació de diversos departaments de l’Ajuntament referent a la coincidència de la 
celebració de dos esdeveniments a la Plaça de Santa Anna. 

 
44 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació 

amb l’ampliació de l’escola Freta de Mataró. 
 
45 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació 

amb les obres que es realitzen a la nau de Can Fàbregas i de Caralt. 
 
46 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la mobilitat 

de Mataró cap a Barcelona. 
 
47 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació 

amb la publicació d’informació referida al Pla de Millora Urbana de la Ronda Barceló. 
 
48 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d’un espai 

d’encontre dels menors amb llurs famílies. 
 
49 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació 

amb la precarietat laboral de les treballadores de l’empresa CLECE, SA. 
 



50 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que tots els serveis 
municipals d’emergències disposin de claus d’accés als espais tancats amb pilones. 

 
51 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació 

amb l’agressió que va rebre un militant de la CUP a la Plaça de l’Ajuntament. 
 
 
 
ACTA NÚM. 13/2008 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2008. 
================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de 

novembre de dos mil vuit, essent les 19 hores i cinc minuts de la tarda, es reuneix 

l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  

Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC) 
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC) 
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC) 
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
 
JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR       (CIU) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 15 de l’ordre del dia 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU) 
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)  
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU) 
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU) 
 
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP) 
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP) 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP) 
 

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA) 
 



FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC) 
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

Assisteix com a Secretaria Accidental de la Corporació la Sra. Anna Ramirez Lara, 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 mínim suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del 

dia.  

 

1  -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2008.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2 -   DESPATX  OFICIAL 

 
• No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de 

despatx oficial. 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA EN RELACIÓ LA LLEI DE 

DEPENDÈNCIA. 

 



El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la moció següent: 

“La Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoción de la Autonomía personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia va entrar en vigor l'1 de gener 
de 2007. 

 
Aquesta llei regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i 
l'atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el qual col·laboren i hi 
participen l'Administració General de l'Estat, les Comunitats Autònomes i les 
Administracions Locals. 
 
Després de mesos de retard en la aplicació de les prestacions recollides a aquesta 
Llei, ara les diferents administracions han començat a trobar excuses per aturar les 
expectatives legítimes generades per la nova legislació. 
 
El projecte de llei de  pressupostos de l'Estat pel 2009 és totalment insuficient per 
complir amb els objectius que estableix la norma, la qual cosa representa no oferir a 
les comunitats autònomes els recursos indispensables per atendre les expectatives de 
serveis que la Llei de Dependència ha creat entre molts ciutadans. Amb els recursos 
que planteja el Govern d'Espanya no es podrà portar a la pràctica la llei de 
Dependència, al reduir-se  els diners que rebran les Comunitats Autònomes per 
atendre les persones dependents el 2009, que havien estat prèviament acordades 
(l'Administració Central i les Autonòmiques haurien d'aportar el 50% del total). 
 
 Per aquests motius que els regidors del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya presenta al PLE de l'Ajuntament de MATARÓ l'adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

1. Reclamar l'actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per a que 
defensi  davant del Govern de l'Estat el compliment íntegre del calendari i del 
finançament establert per al desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de 
l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. 
 

2. Instar al Govern de la Generalitat, tots els tràmits necessaris per a fer efectives  
les prestacions a les que tenen dret les  persones que han estat valorades pels 
els equips d'avaluació del grau de dependència, de grau 3 (nivell 1 o 2) o un 
grau 2 de nivell 2, què són els graus que actualment ja haurien d'estar coberts. 
 

3. Instar al Govern de la Generalitat, la disposició dels recursos necessaris per  
poder atendre l'any 2009 a totes les persones amb un grau de dependència  II, 
nivell 2, tal i com estava previst en el calendari de desplegament de  la Llei. 

 
4. Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 

Grups Polítics representats al Parlament de Catalunya i a les entitats i 
associacions del nostre municipi.” 
 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

dóna suport a la moció en tots els seus apartats.  



Abans volem fer una reflexió sobre la Llei de Dependència. Primerament, dir que 

aquesta llei vulnera l’Estatut  en un 70% dels seus articles, segons el consell 

consultiu. L’Estat crea aquesta Llei però no la finança i és la Generalitat que, sense 

pressupost, ho ha de fer. La Llei de Dependència és una llei que els polítics socialistes 

de les diferents administracions han fet servir  per fer-se autopropaganda. El Govern 

espanyol i el català van generar falses expectatives sobre el que representava. Des 

del 14 de desembre del 2006, data de l’aprovació de la Llei de Dependència, fins al 

setembre del 2008 s’han presentat a l’Ajuntament de Mataró 1.608 sol·licituds de 

reconeixement de grau de dependència. D’aquestes 1.608 al mes de juliol del 2008 

s’havien realitzat 996 valoracions, de les quals 605 persones tenien el grau 3 i 43 eren 

del grau 2. El problema arriba quan se sap que a la nostra ciutat, de les 648 persones 

que s’han reconegut amb algun grau de dependència i, per tant, tenen dret al Pla 

Individual d’Atenció (PIA), només fins al juliol, 352 n’han estat beneficiades. Això 

demostra una gran lentitud en el procés. Tot i reconèixer el gran esforç i el volum de 

feina feta per els funcionaris, no deixa de ser un pèl desmoralitzador el ritme de 

resolucions finsael dia d’avui, i més, tractant-se d’un col·lectiu amb tanta necessitat.  

Altres aspectes que no expliquen són les pèrdues que algunes persones gran 

dependents han sofert amb l’aplicació d’aquesta llei. Per exemple: una persona de 

gran dependència que necessita una residència i no la pot pagar, abans, sense la 

nova llei, li donaven un total de 1.704 euros al mes. Ara, amb aquesta llei, se li 

pagaran 1.308 euros al mes. És a dir, 396 euros menys que abans. Quan es donava 

el cas que una persona pensionista de gran invalidesa, amb una pensió mitjana per 

incapacitat entre tots els ajuts rebia 1.751 euros, ara és reduirà a 1.510 euros. Amb 

aquests exemples volem desmentir els polítics de l’Estat espanyol que fan 

declaracions dient que abans de la Llei de Dependència no hi havia res de res. Les 

situacions esmentades són persones reals que necessiten una llei ben feta, que no els 

desempari i els ajudi a tirar endavant. Amb situacions tan delicades no s’hi pot jugar. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que el seu grup ja ha denunciat que amb aquesta política de la Llei 

de Dependència ha estat un fracàs total. Són necessitats que existeixen, s’han creat 

falses il·lusions, s’ha fet una política de fum que, a la pràctica, s’ha traduït en què 

aquella gent que ara està reclamant, i que està esperant uns serveis als quals creia 

que es podia acollir, ara es troben fotuts. Això és greu.  



Aquest és un exemple pel que la gent acaba desconfiant de la classe política. En 

campanyes electorals es fan promeses sense tenir en compte les possibilitats reals 

d’un govern. Ara ens trobem que no tenim recursos per fer oferir aquests serveis i, per 

altre costat, tenim les demandes de la gent. Nosaltres donarem suport a la moció, en 

tant que el primer que ha de fer el govern de la Generalitat és reclamar. Ho farem des 

del municipi. 

 
 

La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, 

anuncia que l’equip de Govern votarà que no a aquesta moció. Estic d’acord amb el 

grup del Partit Popular en què aquesta és una llei que ens preocupa a tots i que hem 

de demanar més finançament. Les administracions i aquest ajuntament, en concret, 

són la porta d’accés a aquesta llei, perquè ens trobem les demandes reals que tenen 

els ciutadans. Aquesta és una llei molt complicada i hem volgut començar ara, ja que 

és un desplegament llarg fins al 2015.  

Com a administració local responsable hem anat a demanar a la Generalitat que 

financi i que hi posi els recursos. D’aquestes converses hem obtingut el que està fent 

ara la Generalitat: demanar els recursos a l’administració de l’Estat i al consell 

territorial del SAS, que és qui posa els criteris, que no són equitatius perquè hi ha una 

economia més cara en unes comunitats que en d’altres, perquè estan aflorant més 

d’un 50% d’usuaris que no estaven controlats. Que aflori gent que no estava atesa és 

bo. Però això fa que les previsions inicials no siguin les que s’han donat. Ara mateix 

no toca aquesta moció perquè s’està fent el que toca, és a dir, demanar els recursos 

necessaris i posant de la seva butxaca tots els recursos residencials per a 

discapacitats, gent gran, que en tenim molts a Catalunya. I també necessitem temps 

per anar posant en marxa tots aquests esforços. 

Per tant, donem un vot de confiança i esperem a veure com acaba aquest treball que 

està fent la Generalitat.  

En contesta al grup de CiU, ja sé que vostès no han cregut mai en aquesta llei, només 

han fet que exigir i exigir, fins i tot, ni hi van votar a favor. Però el que hem de fer és 

anar tots a una, i, com diria un president de vostès, ara no toca! 

 

 

 

El senyor José Manuel López agraeix als grups de la CUP i CiU que se sumin a la 

moció presentada.  



Jo estic bastant d’acord amb el que ha dit la Sra. Esteban, però em deixa una mica 

fred, perquè dir que ara no toca això, quan tenim aquest problema sobre la taula, quan 

s’han generat unes expectatives tan importants entre la gent, quan sindicats tan poc 

sospitosos com la UGT estaven parlant de manca de seriositat i de manca de rigor en 

l’aplicació d’aquesta llei...  Podem donar la confiança que vulguem, però és que s’ha 

errat de bon principi en les previsions d’aquesta llei.  

El legislador, quan legisla, ha de ser seriós i tenir un cert rigor. Ara dir d’aquesta llei, 

quan fa un any que s’ha aprovat, que les expectatives són més grans, no és seriós. El 

problema no és un vot de confiança, perquè ja portem un any i pico esperant. Estic 

d’acord en què és una llei important i és complicada fins a cert punt, però al final el 

problema és l’incompliment d’una llei. Entenc que els ajuntaments són els ens que 

estan donant la cara però, precisament per això, s’ha de tenir cert to reivindicatiu. 

 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin contesta a la Sra. Esteban que el seu president, quan 

es tractava de persones, mai deia: “ara no toca”. El seu president tampoc ho ha dit 

perquè és qui ho està movent tot a Madrid amb la Llei de Dependència. Ara sí que 

toca. Si ara no toca li ho ha de dir vostè a les 300 i escaig persones que estan ja 

dictaminades i que no estan cobrant. I després, a les del grau dos, que en són molts, 

també els diu vostè que ara no toca.  

 

 

 

La senyora Carme Esteban aclareix al Sr. Garcia Caurin que quan es referia a què no 

tocava, no volia dir que no tocava a les persones perquè, primer i davant de tot, són 

les persones.  

Quan dic que ara no toca és que ara mateix no toca fer aquesta moció. Perquè 

nosaltres ja estem reclamant això des de fa mesos, i perquè ens estan fent cas. Per 

tant, si ens estan fent cas, no podem dir ara “escolta” un altre cop per escrit. Hem de 

donar un vot de confiança. Estan cobrant més de 31.000 persones amb una mitjana 

de gairebé 600 euros d’increment en la seva prestació en un any. Les persones que 

tenen el PIA ho cobraran, i amb caràcter retroactiu. És una de les coses que va dir el 

President Montilla. No és una fal·làcia, és una realitat.  

En el cas de José Manuel, continuo dient que el que és important són les persones i el 

que estem reclamant, com a administració, és sempre per a les persones.  

 



 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

Vots en contra: 15,  corresponents als membres del grup municipal 
Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4, 8 i 10 i 

del grup municipal de la CUP “in voce”, per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

4  -  PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA I 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  SOBRE LA 

MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL.  

 
El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la proposta 

següent : 

 
“Després de 30 anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, tot i els 
avenços que s’han produït en aquest període de temps, els municipis catalans encara 
arrosseguem moltes mancances pel que fa al finançament. 
 
Entre les moltes millores que s’han viscut aquests anys, hi ha la transformació dels 
nostres pobles i ciutats, mancats com estaven de serveis bàsics. Des dels ajuntaments 
s’ha treballat en la consolidació d’un enorme ventall de serveis als nostres ciutadans i 
ciutadanes, que inclouen matèries diverses com l’ordenació del territori o l’habitatge 
públic en sòl municipal; els serveis bàsics comunitaris i els seus equipaments; la 
seguretat i la protecció civil; l’educació infantil; el transport urbà; la promoció de 
l’ocupació; la protecció del medi; l’atenció social i un llarg etcètera. 
 



Algunes d’aquestes matèries, que els ajuntaments hem anat assumint sense tenir-ne 
la responsabilitat, han estan recollides com a competències pròpies dels municipis a 
l’article 84 del nou Estatut. 
 
Però els avenços socials d’aquests 30 anys i la seva plasmació estatutària no han 
obtingut el mateix reconeixement financer. Els ajuntaments estem suportant una 
situació financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als ciutadans i 
ciutadanes dels municipis que representem. 
 
És per això que afirmem que si no millora el finançament dels ajuntaments no podrem 
seguir suportant l’esforç econòmic i social que representa destinar bona part del 
pressupost municipal a partides que no ens són pròpies. 
 
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real del 
paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l’actual 
estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa participació de la 
despesa local respecte del total de la despesa de les administracions públiques. 
 
Les entitats municipalistes de Catalunya, reunides el pasta 10 de setembre, van 
constatar  que continua vigent la principal reivindicació del II Congrés de Municipis de 
Catalunya, celebrat al 2001, on es va demanar obtenir una participació més gran en 
els ingressos i la despesa pública. 
 
A aquesta situació cal sumar l’absència d’una planificació concertada de recursos 
entre els tres nivells d’organització territorial de l’estat. En canvi, hem viscut un 
constant increment d’activitats i serveis, alguns d’ells no obligatoris, el que hem 
anomenat competències impròpies, demandades pels ciutadans i ciutadanes i 
essencials per millorar la seva qualitat de vida.  
 
El cost d’aquests serveis de suplència ha desestabilitzat els pressupostos municipals. 
Uns pressupostos que també han patit l’impacte financer de nombroses disposicions 
generals de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en la prestació de serveis propis de 
les entitats locals. Un dels moles exemples és el desplegament de la Llei de la 
dependència, ampliant molt significativament les necessitats de despesa local sense 
establir mecanismes de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat 
institucional. 
 
En aquest context s’està desenvolupant el procés d’aplicació de les disposicions del 
nou Estatut d’Autonomia que defineixen el model de finançament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’ajuntament de Mataró, en la línia del que defensen les entitats municipalistes 
catalanes –FMC i ACM- considerem que el nou finançament local ha de donar 
resposta als problemes de suficiència financera dels ajuntaments.  
 
Per aconseguir-ho, creiem imprescindible que es replantegi el model de finançament 
de les administracions locals. El nostre objectiu final ha de ser que es faci realitat una 
reforma estructural del sistema de finançament dels ens locals que proveeixi de 
recursos suficients per garantir el compliment del marc competencial real de les 
corporacions locals que ens permeti continuar prestant els serveis que ens demana la 
ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol, 
més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena 
integració de la immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles 
necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats. 
 



És per això, que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Donar suport a les dues associacions municipalistes de Catalunya –FMC i 
ACM- en totes les actuacions que portin a terme en defensa d’un millor finançament 
dels ajuntaments catalans. 
 
SEGON.- Donar suport a les negociacions que la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una 
resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament per als ajuntaments. 
 
TERCER.- Instar al Govern espanyol a què, l’any 2008, a més de l’establiment d’un 
nou model de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament 
adequat per als ajuntaments.  
 
QUART.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació 
amb el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el 
model de finançament autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta 
Generalitat - Governs Locals per tractar de manera específica el finançament dels ens 
locals. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern espanyol a què reconsideri la proposta de congelar 
l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, que considerem clarament 
inassolible, tot just en un període en el qual caldria incrementar la despesa social de 
proximitat en tots els municipis. 
 
SISÈ.- Sol·licitar al Govern espanyol que, mentre no s’acordi un nou model, estudiï 
com a mesures transitòries una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles 
administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una 
suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un 
nombre limitat d’exercicis; i també la creació d’un fons específic que permeti retornar 
l’IVA pagat per les inversions fetes pels ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los 
en nous projectes. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP), el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament 
de Catalunya, el Congrés de Diputats i el Govern Espanyol. “ 
 
 

8  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER LA MILLORA DEL 

FINANÇAMENT LOCAL I PEL IMPULS DE LA SEGONA 

DESCENTRALITZACIÓ. 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta la moció següent: 



“L’actual crisis econòmica evidencia, de nou, els desequilibris en el model de 
finançament local que pot afectar greument a la forma i la qualitat de la prestació dels 
serveis que els ajuntaments presten als veïns. La situació financera de molts municipis 
és difícil i s’ha agreujat considerablement en els darrers mesos. 
 
Per això, la negociació i execució d’un nou model de finançament local ha de ser 
immediat i alhora que s’impulsa la reforma del finançament autonòmic.  
 
Davant d’aquesta situació, les xifres que ha avançat el Ministeri d’Economia i Hisenda 
per la Participació dels Ens Locals en els ingressos de l’Estat de 2009 són molt 
preocupants i posen les finances locals en una situació desesperada ja que els 
ingressos fiscals s’estan reduint sensiblement així com per la venda de sòl i el recurs a 
l’endeutament és molt més inaccessible per les corporacions locals que per l’Estat i la 
Generalitat. 
 
Si es fa realitat aquesta previsió, les Entitats Locals perdran finançament per un import 
de 700 milions d’euros (uns 690 milions) per la pràctica congelació dels lliuraments a 
compte en 2009, atès que l’IPC es pot situar probablement entorn el 4%. 
 
A més, cal afegir el problema estructural del finançament local a Espanya en els 
darrers 30 anys, causat en part als serveis que es presten des dels Ajuntaments, 
malgrat no ser de la seva competència, per ser l’administració més propera als 
ciutadans i sensibles a la seva demanda. Per això, es fa imprescindible iniciar de 
forma immediata reformes institucionals i en l’àmbit del finançament que permetin 
donar solució a aquest problema. El Govern de l’Estat i de la Generalitat han de 
reconèixer en aquest sentit, l’important tasca i esforç econòmic que en l’àmbit de la 
dependència estan desenvolupant els municipis actualment. 
 
Entre tots, hem fet possible la descentralització de les competències de l’Administració 
General de l’Estat envers les Comunitats Autònomes amb la finalitat de millorar els 
serveis públics que reben els ciutadans. 
 
Ara, hem de continuar aquest procés fent arribar aquesta descentralització als nostres 
municipis, tant des de l’àmbit de l’Administració de l’Estat com des de la pròpia 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’anomenada segona descentralització comporta la necessitat de dotar als governs 
municipals del conjunt de competències necessàries per satisfer les necessitats dels 
ciutadans amb serveis de qualitat i eficaços i d’un nou sistema de finançament que 
permeti el seu exercici. Cal garantir que qualsevol ciutadà, amb independència del lloc 
on visqui, gaudeixi dels mateixos drets, prestacions i serveis públics de qualitat. 
 
En aquest sentit, s’ha d’establir les bases del Pacte Local pel traspàs de competències 
i finançament des de les Comunitats Autònomes als ens locals. 
 
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
1.- Instar al Govern d’Espanya a: 
 

a) Arribar a un acord amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per la reforma 
urgent del finançament local, paral·lel al finançament autonòmic, i per establir 
les bases del Pacte Local amb la finalitat que els Ens Locals puguin disposar, 
abans que finalitzi l’any, d’unes normes clares i precises que s’adeqüin a les 



seves necessitats reals de finançament, els doti de major capacitat normativa i 
solucioni el dèficit generat per la prestació de serveis impropis. 
 

b) Que en la futura reforma de la Llei de Bases del Règim Local s’abordi 
definitivament el finançament i la delimitació precisa de les competències dels 
Ajuntaments  amb la finalitat d’evitar la situació actual d’assumpció de 
competències impròpies. 

 
c) Reformar la Llei d’Hisendes Locals per tal d’establir un nou sistema de 

finançament local que s’ha de basar en els principis d’autonomia municipal, 
suficiència financera, corresponsabilitat fiscal, transparència i eficiència. 

 
d) La creació urgent d’un Consell Local de Política Financera, que es reunirà 

trimestralment amb l’Administració General de l’Estat i en el que participaran la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, els sis municipis més grans 
d’Espanya i una representació dels municipis mitjans i petits per tractar temes 
d’interès bilateral: actualització del cadastre, transferències estatals, gestió dels 
convenis i cooperació administrativa. 

 
e) Un increment en la Participació en els ingressos de l’Estat per part dels Ens 

Locals per l’exercici 2009. 
 
2.- Sol·licitar als Presidents de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la celebració de las assembles de les seves entitats per tal que 
reivindiquin la reforma del finançament local, la seva estabilitat pressupostària i el 
sanejament de les hisendes locals, de forma que els Ens Locals puguin garantir als 
ciutadans els serveis que necessiten en condicions d’igualtat i per assolir el pes polític 
i institucional que correspon als Ens Locals com administració més propera.” 
 
 

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RECLAMAR UN 

MILLOR FINANÇAMENT LOCAL.  

 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, retira la 

seva proposta i s’adhereix a la proposta presentada pel Govern Municipal. 

 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ “IN VOCE” QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) 
ALTERNATIVA A LES PROPOSTES QUE PRESENTEN PER SEPARAT 
ELS GRUPS DEL GOVERN, CiU i PP SOBRE LA MILLORA DEL 
FINANÇAMENT LOCAL 
 



El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“L'Ajuntament de Mataró gasta més diners dels que ingressen a la caixa municipal. 
Aquesta situació no és pas un caprici, ja que l'ajuntament, com a administració més 
propera a la ciutadania, assumeix cada cop més compromisos (i és lògic que així sigui) 
amb la millora de la qualitat de vida i el benestar social.  

Ara bé, si no hi ha prou diners ens podem trobar, tal com passa, davant de situacions 
que fan perillar l'execució de polítiques socials, centrades en l'atenció a les necessitats 
dels sectors i classes populars de la nostra ciutat. La qual cosa es tradueix en: 

a) Deixadesa i desatenció (pràctica que afavoreix situacions de clientelisme). 

b) Augment de la fiscalitat indirecta (en comptes de gravar les rendes més altes). 

c) Privatitzacions i/o externalització de la gestió de serveis públics (la qual cosa no és 
cap garantia de bon servei i estableix la base de futures exclusions). 

d) Accions urbanístiques destinades a generar plusvàlues immediates, directes o 
indirectes (dos exemples clars d'això que estem dient són les operacions urbanístiques 
del sector del Rengle -amb l'excusa d'un Tecnocampus, que ja veurem en què queda- i 
del carrer Biada). 

Amb la situació actual, en el context d'una economia municipal en recessió, sense 
nord, no escapa a ningú que correm el perill de limitar encara més la ja minsa 
capacitat d'intervenció de l'Ajuntament de Mataró, deixant que les decisions més 
importants (i que afecten més la ciutadania de Mataró) estiguin cada cop més a les 
mans dels interessos del Capital. 

Ara bé, aquest problema el pateixen tots els municipis dels Països Catalans i està 
estretament lligat al secular espoli fiscal i al dèficit d'inversions a què ens sotmet l'Estat 
espanyol, mani el PP o mani el PSOE, que en aquest punt no difereixen pas massa.  

El model de finançament vigent, malgrat les reformes estatutàries de 2006 no ha variat 
pas massa: marca una redistribució de 59 % per l'Estat, 27 % per a les CCAA i del 14 
% municipis. Si prenem per bones les aproximacions fetes pels economistes crítics de 
l'Observatori del Finançament de Catalunya, l'any 2005 (i sense que això hagi millorat 
amb l'Estatut reformat el 2006) la Comunitat Autònoma de Catalunya tenia un dèficit 
fiscal amb l'Estat espanyol de 19.177M €, és a dir 2.704 €/per habitant de la CAC. Si 
ho traslladéssim a Mataró, estaríem parlant d'una xifra considerable, que deixa 
entreveure les raons profundes de l'actual precarietat de les arques municipals.  

Si als Països Catalans no patíssim la situació d'espoli que vivim, no hi ha dubte que 
també milloraríem sensiblement la capacitat dels nostres ajuntaments per fer les 
inversions en equipaments i serveis socials que tan necessitem. En les condicions 
actuals, és de rigor recordar i tenir present que, si acceptem les actuals regles del joc 
(Estatuts d'autonomia, LOFCA i Constitució espanyola) continuarem depenent de la 
caritat dels governs de l'Estat espanyol.   

 Per tots aquests motius i des del convenciment que ja és hora d'aparcar el model de 
dependència vigent, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) 
proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró els següents  

 

ACORDS 

 



1.- Exigir als governs autonòmics de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears 
subsidiarietat i un finançament més just per als ens locals. 

2.- Emplaçar els governs i tots els representants polítics dels actuals governs 
autonòmics de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears perquè subscriguin un acord 
per la sobirania fiscal dels Països Catalans, en el qual es contempli la recaptació 
íntegra i la gestió sense interferències del 100 % dels impostos. 

3.- Donar suport a les iniciatives ciutadanes i acadèmiques que reclamen 
transparència en les balances fiscals i treballen a favor de la sobirania fiscal dels 
Països Catalans.” 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que ell no té costum 

d’intervenir en l’apartat de declaracions institucionals, perquè correspon als grups 

municipals, però, en aquest cas, si ho deixés passar, podria quedar com que és veritat 

el que s’ha dit.  

Vostè, Sr. Safont-Tria, ha dit dues coses que són absolutament falses. En primer lloc, 

cal dir que el conjunt del municipalisme català i espanyol, més enllà de les sigles 

polítiques dels ajuntaments, hem reivindicat històricament un millor finançament per 

als ajuntaments. Vagi a les hemeroteques o vagi a les actes de les assemblees de la 

Federació Catalana de Municipis i a la Federación Española de Municipios y 

Provincias, així com de les diputacions. Veurà com històricament aquesta reivindicació 

ha estat present en el conjunt del municipalisme, més enllà del color polític dels 

ajuntaments. Ha estat un clam històric en tots els fòrums possible. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró no gasta més diners dels que ingressa, perquè 

tancaríem amb dèficit, i hem tancat en superàvit en els darrers anys; la qual cosa no 

vol dir que algun any es pugui tancar amb dèficit, tal com ens ha passat alguna 

vegada. Però, en aquest moment i en els darrers deu anys, des del 93, aquest 

Ajuntament ha tancat amb superàvit. 

 
 

 

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, agraeix la posició de 

CiU, que ha entès quin era l’esperit de la proposta: justament donar valor al gran acord 

polític que hi ha al darrere de l’expressió que es posa en aquesta resolució de les dues 

grans entitats municipalistes de Catalunya. Va ser expressada en to solemne davant 

del President de la Generalitat, que el va assumir, i va ser refrendada per la intervenció 

d’alcaldes de totes i cadascuna de les forces polítiques parlamentàries.  



Agraeix que CiU s’hi hagi sumat, més enllà de la preocupació del grup. En el nostre 

cas, pel tema de l’endeutament, encara tenim recorregut i, per això, no ens afectaria; 

malgrat clama al cel, en alguns casos, que la Llei Pressupostària no pugui assolir 

objectius que l’Ajuntament en si mateix pot assolir. 

És una llàstima que no hi haguem pogut sumar el consens del PP, tenint en compte 

que no hi ha diferències substancials respecte a això, i perquè, com dic, els alcaldes 

del PP de Catalunya també van recolzar aquesta proposició i acords que em semblen 

històrics per al municipalisme en aquests moments. 

Tots excepte la CUP, que probablement no ha entès de què anava aquesta qüestió. 

És veritat que vam oferir la possibilitat que es presentessin esmenes prèviament a la 

presentació d’aquesta proposta i no en vam rebre cap. 

Hi ha dues actituds davant d’aquesta qüestió del finançament: una és la que expressa 

el seu representant, una mica de ploramiques i proposant una solució maximalista. I 

l’altra, que és la que expressem la majoria de les forces polítiques de Catalunya. Es 

pot ser ferm reivindicant i, alhora, resolutiu, aprofitant tots els mecanismes que tenim a 

l’abast per fer un bon municipalisme. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, comença dient al Sr. Bassas que potser són altres grups els que potser no 

entenen bé les coses.  

Dir al Sr. Alcalde que estic veient que últimament està replicant moltes de les meves 

intervencions, però també veig que no acaba d’entendre o no escolta bé el que jo li 

estic exposant: jo he dit textualment que el municipalisme aquí als Països Catalans 

amb la boca petita està reivindicant unes coses que ara sembla ser que es comencen 

a dir amb la boca gran. 

Mirin, ploramiques, res de res. Nosaltres no anem a plorar, anem a demanar. Jo estic 

parlant de maduració política, de construcció nacional, d’assumir els reptes, les 

responsabilitats i les virtuts que ha d’encarrilar un país per agafar el comandament. 

Això és el que vostès no volen fer. Vostès es dediquen a anar a reclamar, a plorar... i 

nosaltres no anem per aquí.  

Si vostès això ho han reclamat tan fort, com és que havent-hi un Govern central del 

PSOE el que es demana encara no s’ha aconseguit? Tenint en compte que el PSC i el 

PSOE tenen una importància molt gran en el nostre municipalisme. Si haguessin 

cridat, demandat... aquestes necessitats amb una forma molt més clara i contundent, 



això estaria solucionat. El que ha passat és que ho han dit amb la boca petita i aquesta 

és la realitat. Cal contundència en aquest aspecte. 

 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

recull les paraules del Sr. Alcalde quan deia que una llarga reivindicació del 

municipalisme és la millora del finançament local, sens dubte. En això ens uneix uns 

elements de base comuns molt amplis.  

El que passa és que les coses tampoc no són tan fàcils. Rere les propostes també hi 

ha altres coses. 

Nosaltres mantenim la reserva en els punts 4t i 6è de la proposta dels grups del 

Govern i també mantenim la reserva en un parell de punts de la proposta de CiU, que 

són el 6è i el 7è. Si s’estigués disposat a jugar amb aquests elements, podríem arribar 

a una base comuna. 

De totes maneres, jo vull fugir de tot sectarisme. No m’agrada massa defensar de 

manera sistemàtica i demagògica i tancada els posicionaments del meu partit, només 

pel fet que siguin del meu partit. Però és evident que en aquest tema si bé ha estat 

una reivindicació llarga del municipalisme, la veritat és que també ha estat sotmès a un 

problema de fons que hi ha hagut en l’evolució política d’aquest país durant aquests 30 

anys, en què hi ha un marc i unes regles de joc que no s’han acabat de definir del tot. 

Aquesta ambigüitat fins i tot pot emanar de la pròpia Constitució.  

D’altra banda, el meu company Jose Manuel López abans, en relació amb la moció de 

la Llei de Dependència, deia que no volia pensar que per part de la Sra. Esteban que 

hi hauria un altre discurs en cas que el Govern de l’Estat fos un altre. Jo afirmo que 

això ha estat així moltes vegades; i no vull acusar ningú concret. Suposo que és un 

error en què hem incorregut tots. Però això passa. 

Sento molt dir que una de les coses que ens separa de la proposta del Govern és una 

clara voluntat de no parlar d’allò que pugui molestar el Govern de la Generalitat o no 

reclamar res al Govern de la Generalitat que no estigui disposat a donar. 

És a dir, el que vostès estan fer és cobrir l’esquena al Govern de l’Estat i rentar la cara 

a tota la feina que no s’ha fet per part del Govern espanyol en aquests anys, des que 

governa el PSOE. No diré que el PP anteriorment no hagi incorregut en errors 

semblants... no m’atreviré a dir això. Però és veritat que no podem fer demagògia i dir 

que els problemes del municipalisme s’acabaran i a partir d’ara el finançament se 

solucionarà. Ara tenim una situació de crisi econòmica que és la que és. És evident 



que el panorama que se’ns ve a sobre és molt complicat. 

Tinc la sensació que vostès creuen que tot aquest procés, al qual supediten, per cert, 

el finançament local —cosa que no entenc—, serà un fracàs absolut. I com que això 

serà així, ja s’estan vostès cobrint les esquenes amb aquesta actitud que no deixa de 

ser dòcil respecte al Govern de l’Estat.  

Per tant, reiterant aquestes diferències respectes als punts esmentats, nosaltres 

anunciem que ens abstindrem respecte a les propostes del Govern i de CiU, i votarem 

en contra de la proposta de la CUP, ja que el trànsit cap al centre del Sr. Safont-Tria 

encara no és prou visible. 

Vull fer notar que la crisi de les hisendes locals té molt a veure darrerament amb l’oblit 

i maltracte que hi ha hagut cap als ajuntaments. S’ha estat primant, durant molts anys, 

tot el que ha estat transferències amb les comunitats autònomes, en detriment dels 

ajuntaments. El Govern, en aquest sentit, Sra. Esteban, el que ha fet ha estat convidar 

gratis a dinar a tothom i passar després la factura a qui no tocava, és a dir, a les 

comunitats autònomes i als ajuntaments. 

 

 

 

El senyor Ramon Bassas manifesta que el seu grup s’ha abstingut de fer això que ha 

fet el Sr. Mojedano, és a dir, intentar buscar qui ha estat més o menys municipalista. 

Justament el valor que ens semblava destacable d’aquesta proposta era el seu 

consens, el del conjunt del municipalisme català, i a la qual s’hi han sumat també els 

alcaldes del PP. No ens pensàvem que el seu grup tingués problemes per subscriure-

la.  

Dir també que vostè parla que la nostra proposta supedita el finançament local a 

l’autonòmic, però no és així. El punt 3r diu: “Instar al Govern espanyol a què, l’any 

2008, a més de l’establiment d’un nou model de finançament autonòmic, es defineixi 

un nou marc de finançament adequat per als ajuntaments.” És paral·lel. I el que vam 

pretendre amb aquest acte conjunt, solemne, és unir les reinvidicacions municipals de 

Catalunya amb el finançament autonòmic, perquè es tracta de parlar de finançament 

de Catalunya, que som tant la Generalitat com els ajuntaments, i no hi ha diferència 

amb la reinvindicació, i és aquest també el valor simbòlic que té fer aquesta 

reinvindació en el Palau de la Generalitat. 

El que es diu és que un cop definit aquest model de finançament autonòmic, els 

ajuntaments haurem de parlar amb la nostra administració autonòmica sobre quines 

competències ens són finançades per aquest Govern autonòmic, perquè estem 

exercint competències autonòmiques. 



Per acabar, demanaria que es doni valor al consens que hi ha hagut i que es recolzi 

aquesta proposta, perquè no pretén ni atacar ni amagar, sinó posar al màxim aquests 

mínims amb què ens hem posat d’acord el conjunt d’ajuntaments catalans. 

  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza al Sr. Mojedano que els extremismes potser 

són pretendre que els ciutadans paguin dues administracions públiques. Però tard o 

d’hora la gent de les classes populars d’aquest país se n’adonaran que només un 

procés en el qual el nostre país tingui capacitat per gestionar els seus impostos pot 

garantir que realment el finançament és el que ens pertoca. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano diu al Sr. Bassas que el PPC tenen tota la voluntat de 

consens, només hi ha dos punts amb què discrepen: especialment el punt 4t. Des del 

moment en què vostè demana la creació d’una comissió mixta Generalitat-Governs 

locals i parla de donar suport al Govern de la Generalitat amb el seu procés de 

negociació amb el Govern espanyol per al nou finançament de Catalunya, jo crec que 

això s’insereix clarament en el que diu l’Estatut d’Autonomia, que el que fa és deixar 

en mans de la Generalitat la distribució dels recursos cap als ens locals. 

 

 

 

El senyor Alcalde ha entès el que ha dit el Sr. Bassas. El punt 3r recull: “Instar al 

Govern espanyol a què, l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou model de 

finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat per als 

ajuntaments.” Paral·lelament, per als ajuntaments, els catalans i els no catalans. Per a 

tots els ajuntaments d’Espanya. I un cop resol el tema del finançament del Govern de 

Catalunya, ens haurem d’asseure amb la Generalitat per negociar aquelles 

competències que els ajuntaments estem desenvolupant i que correspondrien a la 

Generalitat, a fi que les financin de manera adequada. És una cosa que és subsidiària 

de l’altra, ve a continuació. Per tant, no entenc què hi ha en el punt 4t que no els 

permet de sumar-s’hi. És una petició que hem de fer davant de la Generalitat de 

Catalunya, parlant de tu a tu mirant de defensar els interessos dels ajuntaments, 

perquè també tenim conflictes amb la Generalitat, ara i abans, i els tindrem en el futur, 



com els tenim i els hem tingut amb el Govern de l’Estat. En definitiva, es tracta d’un 

joc de competències. 

Sense voler entrar en polèmiques, Sr. Safont-Tria l’última lectura que li recomanaria 

és les actes del 2n. Congrés Municipalista de Catalunya. Amb un to més solemne i 

més alt ja no es poden dir les coses, i s’han dit. 

 

 

 

 

 

El senyor Alcalde posa a votació la proposta presentada pel Govern Municipal : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 21,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6).  

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  

 
 
 
 
A continuació el senyor Alcalde posa a votació la moció presentada pel Partit 
Popular de Catalunya: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya 
Vots en contra: 16, corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal 
de Candidatura d’Unitat Popular (1). 



Abstencions: 6,  corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió. 

 
 
 
Per últim el senyor Alcalde posa a votació la proposta presentada “IN VOCE” per 
la Candidatura d’Unitat Popular : 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
Vots en contra: 19, corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4). 

Abstencions: 6,  corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió. 

 
 
 
5  -  PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA I 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  EN FAVOR DE LA 

DELEGACIÓ DEL VOT, COM A MESURA PER POSSIBILITAR 

ELS PERMISOS DE MATERNITAT I PATERNITAT DELS 

CÀRRECS ELECTES. 
 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, presenta la proposta següent : 

 

“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha 
suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones 
que composem la societat en que vivim, amb independència del nostre gènere. 

Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d’altres 
situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal 
d’aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, 
no permeten assolir l’objectiu d’una forma immediata. 



Una d’aquestes situacions és a la que fa referència la Disposició Final setena de la LO 
3/2007, quan assenyala que “a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la 
legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de 
las personas que ostenten un cargo electo”. 
 
A hores d’ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en 
d’altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu 
Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no 
puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un 
altre diputat o diputada (article 84). 
 

A l’àmbit de l’Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o 
condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix 
l’article 99.5 del Reglament d’’’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, per tal de permetre una solució similar. 

És per tot això que  proposem al Ple de l’Ajuntament  l’adopció dels següents  acords: 
 

Primer.-   Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb allò que disposa la llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord 
per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a permisos de 
maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les 
Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d’altres membres del Consistori. 

Segon.-   Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres 
legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens 
suficient per assolir aquell objectiu. 

Tercer.-   Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal vigent a Mataró, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, 
per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret. 

Quart.-   Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i a la  Presidència del Parlament de Catalunya. “ 

 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

se suma a la proposta i manifesta el seu vot favorable. 

 

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, confirma 

que el seu grup també s’hi sumarà. 

Només un comentari: crec que hauríem de treballar tots, i estic convençuts que hi 

estaríem d’acord, en aquells casos en què hi ha regidors i regidores que poden tenir 

un cas de malaltia greu i no poden delegar el seu vot. 

 



 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, se suma a la iniciativa. És positiu que en situacions de maternitat i paternitat 

els regidors puguin exercir el seu vot a través de la delegació. 

D’altra banda, fóra bo fer una reflexió entorn al sistema de votacions que exerceixen la 

majoria de regidors del país i que sembla més aviat una disciplina de partit que marca 

unes directrius molt direccionades des dels òrgans de cada partit. Penso que potser 

això coacciona una mica la pluralitat que segur que existeix en tots els grups 

municipals. 

Ja sé que en el cas de la CUP això no pot passar, perquè estic solet, però m’he adonat 

que, amb el temps que fa que estic aquí, la disciplina de partit és contundent i 

m’agradaria que tard o d’hora poguéssim també veure diverses expressions del que 

defensa cadascú. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 
6  -  PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA I 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  PER A L’ADHESIÓ 

A LA CANDIDATURA DE BARCELONA A LA SEU DEL  “PROCÉS 

DE BARCELONA: UNIÓ PEL MEDITERRANI”. 

 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, retira la proposta, perquè ja no té 

sentit, tot i que sí em sembla que és moment de felicitar la ciutat de Barcelona per 

haver aconseguit ser la seu d’aquesta cita tan important internacionalment. 

 

 

7  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA CREACIÓ 

D’UN JUTJAT MERCANTIL A LA CIUTAT DE MATARÓ. 



 
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la proposta següent : 

 
“En el Ple municipal  del mes de desembre de 2002, aquesta Corporació va aprovar 
recolzar la pretensió de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró per tal que la ciutat de 
Mataró fos designada com a seu d’un jutjat mercantil amb jurisdicció en el seu partit 
judicial. 

Concretament, es va acordar sol·licitar al Govern de l’Estat la implantació d’un jutjat 
mercantil a la ciutat de Mataró, amb jurisdicció en tot l’àmbit del partit judicial de 
Mataró i també en el d’Arenys de Mar, i que es prengués en consideració l’esmentada 
demanda en la propera modificació de la Llei de Demarcació i Planta Judicial. 

Així mateix, també es va acordar comunicar l’adopció d’aquell acord al Ministeri de 
Justícia del Govern de l’Estat, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i al Col·legi d’Advocats i al Col·legi de Procuradors de Mataró. 

Malgrat això, i després de l’entrada en vigor de la nova Llei Concursal l’any 2004, 
només es van crear jutjats mercantils a la ciutat de Barcelona com a capital de 
Província. 

Altrament, la Llei 39/1988 de 28 de desembre de Demarcació i Planta judicial, i 
concretament el seu article 19 bis (modificat per la Llei Orgànica 19/2003 de 23 de 
desembre), permet l’establiment de jutjats mercantils en poblacions distintes de la 
capital de província quan criteris poblacionals, industrials o mercantils així ho 
aconsellin. 

Mataró, amb una població a principis de l’any 2008 de gairebé 120.000 persones, amb 
un total de 4.294 empreses el desembre de 2007, la majoria constituïdes com a 
societats mercantils, amb un total de 9.041 persones autònomes i 34.665 assalariades 
també segons dades de desembre de 2007, és indubtablement una ciutat amb una 
important dinàmica industrial i mercantil. S’ha d’afegir que el partit judicial de Mataró 
engloba un total de 275.000 habitants, i que tot aquest partit presenta una dinàmica 
industrial i mercantil molt similar a la de la ciutat de Mataró, amb aproximadament 
9.400 empreses. 

D’altra banda, i d’acord amb el que disposa l’article 19 bis a) 2n, “in fine” de la Llei de 
Demarcació i Planta Judicial, es permet crear jutjats mercantils en un o varis partits 
judicials. Per tant, el partit judicial d’Arenys de Mar, amb unes  4.300 empreses i una 
població de més de 130.000 persones, es podria perfectament integrar a efectes de 
jurisdicció mercantil al jutjat mercantil que es pogués crear a la ciutat de Mataró. 

Estem parlant doncs, d’una densitat de població de més de 400.000 habitants, molt 
superior a moltíssimes províncies de l’Estat espanyol. 

Cal considerar també que, degut a la greu crisi econòmica que ens afecta i a la 
consegüent desacceleració, dissortadament, estan augmentant de forma molt 
considerable els concursos de creditors i en general tots els procediments sotmesos a 
la competència dels jutjats mercantils. Així mateix, també és prou conegut que els 
jutjats mercantils de la Ciutat de Barcelona estan absolutament col·lapsats i acumulen 
retards importants que perjudiquen els drets dels justiciables i l’eficàcia de la justícia, 
absolutament necessària per a donar confiança al tràfic mercantil. 

També cal tenir en compte que avui dia, atesa la inexistència de cap Jutjat mercantil a 
la comarca, els litigis d’aquesta jurisdicció a què es veuen afectes les empreses del 
Maresme han de ser coneguts a Barcelona, amb la consegüent pèrdua de temps i 
d’immediatesa judicial que això suposa i els inevitables desplaçaments que comporta.  



La voluntat d’acostar la justícia als justiciables ja va comportar que anys enrere es 
constituïssin a Mataró dos jutjats socials. És obvi, doncs, que la importància humana i 
mercantil de la comarca del Maresme, el seu dinamisme i la seva vida empresarial, 
exigeixen també ara la constitució d’un Jutjat mercantil a Mataró, tal i com possibilita la 
Llei i com requereix la correcta i eficaç prestació del servei jurisdiccional.  

Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent 
proposta d’ACORD: 
 
PRIMER-  Reiterar la sol·licitud al govern de l’Estat d’implantació d’un Jutjat Mercantil 
a la ciutat de Mataró, amb jurisdicció, si és el cas, en tot l’àmbit del partit judicial de 
Mataró i del partit judicial d’Arenys de Mar. 

 
SEGON- Comunicar l’adopció del present acord al Ministeri de Justícia del Govern de 
l’Estat, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal 
del Maresme, al Col·legi d’Advocats de Mataró i al Col·legi de Procuradors de Mataró.” 
 

 
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, se suma a la proposta de CiU, amb la qual estan absolutament d’acord. És 

un clam i una necessitat molt important de la ciutat de Mataró perquè les dilacions 

judicials són un pes terrible per al desenvolupament econòmic de la ciutat. Tot allò que 

vagi dirigit a un major dinamisme de l’actuació de la justícia tindrà una repercussió a 

nivell general molt positiva. 

 

 
La senyora Alícia Romero, regidora del grup municipal Socialista, expressa que els 

grups del Govern també es volen sumar a aquesta proposta de resolució de CiU. És 

important que tinguem servei en el nostre territori a les empreses i ciutadans i que 

acostem aquests recursos a la ciutadania. En aquests moments tenim jutjats 

provincials i és veritat que el territori d’influència de Mataró supera els 400.000. D’altra 

banda, també recolzarem la proposta perquè va adreçada al Ministeri, que és qui té 

les competències per poder atorgar jutjat a aquests partits judicials que comentem a la 

proposta.    

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta el seu suport a la iniciativa. 

 

 



 

El senyor Marcel Martinez agraeix la unanimitat de tots els grups i espera que 

l’Ajuntament lideri, juntament amb els altres operadors jurídics i altres persones que hi 

puguin participar, aquest esforç per tal de sol·licitar el que nosaltres demanem. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 

8  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER LA MILLORA DEL 

FINANÇAMENT LOCAL I PEL IMPULS DE LA SEGONA 

DESCENTRALITZACIÓ. 

 
Aquesta Moció ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 4 de l’ordre del dia. 

 
 

9  - PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA I 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER UN TREBALL 

DIGNE. 

 
La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta : 

 
 “La confederació Sindical Internacional (CSI), ha declarat el dia 7 d’octubre Dia 
Mundial per un treball digne. El paper històric assignat al sindicalisme, i que segueix 
constituint la seva missió, és millorar les condicions de treball i de vida dels 
treballadors i treballadores i les seves famílies, i esforçar-se per defensar els drets 
humans, la justícia social, la igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia. 
 
Més que mai en la seva història, confrontat a una globalització capitalista sense fre, 
l’internacionalisme efectiu resulta essencial per al futur reforçament del sindicalisme i 
la seva capacitat per a realitzar aquesta missió. 
 



Avui en dia al nostre planeta la meitat de la força laboral guanya menys de 2$ al dia, 
12 milions de persones treballen en condicions d’esclavatge, 200 milions de nens i 
nenes treballen i 2,2 milions de persones moren a causa d’accidents i malalties cada 
any. 
 
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte dels drets de les 
persones, consagrats als Convenis de les Nacions Unides i de la Organització 
Internacional del Treball (OIT ) poden posar fi a  aquesta tendència. Exhortem als 
nostres governs a que implementin aquests convenis, els apliquin de forma urgent i 
facin dels treball digne un element central de les seves polítiques. 
 
Es per això que, els sotasignants presenten els següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una ocupació estable i 

de qualitat, amb uns ingressos justos.     
                                                                                                    
SEGON.- Volem eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat d’organització, 

d’expressió i el dret a la no discriminació. 
 
TERCER.-  Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que assegurin unes 

societats justes i inclusive i que protegeixin especialment la protecció 
davant de la pèrdua o reducció d’ingressos a causa de l’atur, una 
incapacitat, la maternitat, paternitat o la vellesa. 

 
QUART.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els treballadors 

tinguin dret a estar representats i tinguin dret a establir organitzacions. 
La cooperació i el diàleg social són les bases de la estabilitat social, el 
creixement permanent sostenible. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la Unió General de Treballadors, a la 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya i a la Unió Sindical Obrera 
Catalana.” 

 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta des de la CUP que podríem subscriure fil per randa tot el que es 

diu en aquesta proposta de resolució. Però deixin que els expliqui que un cop vaig 

llegir per primera vegada la proposta, la sensació que vaig tenir va ser d’indignació. 

Senyors, això és un pamflet, és un brindis al sol: “volem, volem...”; jo també vull la 

independència, posats a demanar. Podríem fer la llista molt més llarga. Però aquí no hi 

ha ni una sola acció. Aquí no es concreta res. 

Els demano més seriositat en els plens municipals. Vostès són el Govern, no són una 

entitat veïnal que reclama, ni un sindicat. Vostès tenen la capacitat de gestionar i tirar 

endavant accions, i això és el que la gent els demana. Tornin a presentar aquesta 

proposta en un proper ple municipal, en què puguem incloure algunes accions. Aquest 

tipus de pamflet no és el que aquí pertoca. 



 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda al Sr. Safont-Tria que 

aquestes són declaracions institucionals que presenten els grups municipals, no el 

Govern. El Govern aquí no hi pinta res.  

 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

expressa que aquesta és una d’aquelles propostes òbvia i de sentit comú. Ja avanço 

que ens hi sumarem. 

En aquest cas estem parlant del treball digne, que és un dret fonamental de la persona 

i justament en el marc europeu on ens trobem és on aquests drets són més 

reconeguts, i podríem dir que és una mica el paradigma, amb tots els defectes que 

pugui tenir el sistema. Però, és clar, crec que en aquesta proposta hi ha concretament 

una referència, que és la cullerada de sempre, al capitalisme, que entenc que no ve a 

tomb. La Sra. Guirao té encara uns certs clixés “progres” i ho entenc, però, és clar, 

justament estem parlant del marc europeu i d’Occident, que és el lloc del món on estan 

més reconeguts els drets dels treballadors. Justament perquè hi ha un règim econòmic 

capitalista, Sra. Guirao. Sinó digui’m vostè a quin lloc del món on no hi hagi una 

economia de mercat els drets de les persones estan reconeguts. Li agrairia si m’ho pot 

contestar. Per la resta, ja ho hem dit, ens sumarem a la proposta.  

 

 

 



El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, creu que ja 

s’ha dit. La posició nostra, vagi per davant, és d’acord absolut, perquè al capdavall es 

tracta de quelcom pel qual hem lluitat tots: treballadors, empresaris i tots els col·lectius, 

la societat... Això ho tenim.  

Desgraciadament, això, fora d’Europa i dels països desenvolupats, està passant, però 

no ens podem oblidar que som nosaltres, els occidentals, els que ens estem aprofitant 

moltes vegades de tot això. Hauríem d’aprofundir en determinades accions, perquè 

massa sovint els governs ho acaben recollint en un brindis al sol i passant-hi per 

sobre.  

Crec que fóra bo, quan presentéssim propostes d’aquestes, ser capaços d’anar una 

mica més enllà i tenir més compromís. Estic convençuts que vostès el tenen i, per tant, 

votarem en favor de la proposta.  

 

 
La senyora Quiteria Guirao aclareix que estava dient que presentàvem aquesta 

proposta de resolució fent-nos ressò d’una declaració que han fet els sindicats 

internacionals, a favor del treball digne. Ens fem ressò del contingut d’aquesta. 

D’altra banda, recordo que en la legislatura passada, aquest ple, amb una composició 

diferent, va votar els objectius del mil·leni, i també va ser una declaració genèrica, 

però amb la qual ens sumàvem en aquesta lluita. Per tant, no és ni un brindis al sol, ni 

res. Ens fem ressò d’una “moguda” que s’està produint a nivell mundial. 

Pel que fa a la pregunta del Sr. Mojedano, la resposta li ha donat el Sr. Mora. Sempre 

el sistema capitalista, ho estem veient, acaba tenint problemes. Però allà on es fa més 

cruel és en els països en vies de desenvolupament i al Tercer Món. Aquesta és una 

consciència política i social que hem de tenir i estendre arreu del món. 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza que el seu és un sí crític. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 



10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RECLAMAR UN 

MILLOR FINANÇAMENT LOCAL.  

 
Aquesta Proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 4 de l’ordre del 

dia. 

 

 

11  -  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS 

ELS GRUPS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.  

 
La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la 

següent Declaració Institucional : 

 

“El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència 
masclista. 
 
La violència masclista adopta formes molt variades, un exemple d’aquesta  són totes 
les formes de discriminació cap a la dona a diferents nivells: l’assetjament sexual, la 
violència econòmica, la violació, la utilització del cos femení com a objecte de consum i 
totes les formes de maltractament físic, psicològic i sexual que pateixen les dones en 
qualsevol context.  
 
Aquesta violència atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a 
la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones i impedeix que es pugui avançar 
cap a una societat més justa  i democràtica per a dones i homes 
 
L’existència en la nostra societat d’aquesta relació de poder i les seves tràgiques 
conseqüències,  fan necessari que els poders públics adoptin mesures  per garantir 
l’equitat de gènere. 
 
A  Mataró, l’Ajuntament té com a objectiu prioritari en les seves actuacions,  treballar 
de forma transversal per aconseguir una ciutat amb un model de convivència basat en 
el respecte, la igualtat i la solidaritat entre homes i dones.  
 
Al municipi existeix un Protocol d’atenció i derivació en casos de violència contra les 
dones,  i una Comissió multidisciplinar per coordinar i millorar l’atenció a les dones 
maltractades de la nostra ciutat. Així mateix,  des del Centre d’Informació  i Recursos 
per a les dones s’ofereix informació, atenció i suport a les dones víctimes de violència. 
 
En l’àmbit judicial , des de l’any 2007 Mataró també compta amb un jutjat exclusió de 
violència.  



 
Malgrat els avenços legals cap a la igualtat, encara és necessari que tota la societat 
faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació de la violència 
contra les dones. 
 
Per a tot això, els grups municipals sotasignants proposem al ple l'adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Expressar el nostre total i absolut rebuig contra qualsevol tipus de violència 
exercida contra les dones. Així com, el nostre compromís de continuar treballant 
conjuntament amb tots els agents implicats en el tema,  a fi i efecte de  millorar la 
coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència 
masclista per tal d’eradicar-la.  
 
SEGON. Posar de manifest que com administració pública  no defugirem la nostra 
responsabilitat  per invertir els esforços i els recursos necessaris per assolir la seva 
eradicació garantint l’atenció, l’assistència, la protecció i la reparació integral de les 
dones que es troben en situacions de violència. 
 
TERCER.  Fer evident que la prevenció,  entesa com una acció transversal,  s’ha 
d’iniciar des de la primera infància . És important que tots i totes les agents 
socialitzadores i educatives participin  en aquestes accions preventives. 
 
QUART .  Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a 
aquest tema,  per sobre dels interessos polítics i electorals. 
 
CINQUÈ Adherir-nos al manifest institucional “la violència masclista: un problema de 
tots i totes” que,  amb motiu del dia Internacional contra la violència masclista,  
elaboren conjuntament la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de les 
Dones, la Diputació de Barcelona i la resta de Diputacions catalanes, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el qual 
consta unit a aquesta declaració institucional. 
 
SISÈ. Donar trasllat del present acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
president del Parlament de Catalunya, a la presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
al president de la Diputació de Barcelona, al president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i al president de l’Associació Catalana de municipis i comarques.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

DICTÀMENS 
 

-Alcaldia-  
 



12  -  DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA 8117/2008 DE 8 

D’OCTUBRE DE MODIFICACIÓ APARTAT NOVÈ DEL DECRET 

5433/2007 DE 16 DE JUNY.  

 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte del següent Decret : 

 
“DECRET 
8117/2008 de 8 d'octubre 

Assumpte: Modificació Decret d'Alcaldia de competències d'atorgament de llicències de guals 
a la via pública. 
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
 

En data 1 d’octubre de 2008 la Cap  de l’Àrea de Serveis Territorials ha proposat la 
modificació de l’atribució de competències en l’atorgament, modificació i revocació de 
llicències de guals, que en l’actualitat pertany al regidor delegat d’Urbanisme en virtut del 
Decret d’Alcaldia núm. 5433/2007 de 16 de juny. La proposta consisteix en traspassar 
aquesta competència delegada a favor del regidor de Via Pública i Mobilitat per tal de 
millorar l’eficàcia i transparència de les autoritzacions. 
 
En virtut de les atribucions que m‘atorga la legislació vigent,  
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Modificar l’apartat novè del Decret d’Alcaldia núm. 5433/2007 de 16 de juny en el 
sentit següent : 
 
“La competència general per a atorgar, modificar i revocar llicències de guals a la via pública 
correspondrà al regidor delegat de Via Pública .” 
 
Segon.-  Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de 
l'origen delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 8 d’octubre de 
2008,  RESOLC:" 
 
Tercer.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 
 

 

13 -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA EN EL  CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL. 



 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 
“El Ple municipal de data 1 de juny de 2006 acordà aprovar definitivament l’Entitat 
Pública Empresarial Mataró Audiovisual. Segons els Estatuts aprovats pel Ple 
municipal, els òrgans de govern, de gestió i de control de Mataró Audiovisual són la 
Presidència, la Vicepresidència, el Consell d’Administració i la Gerència. 

 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el 
Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies 
d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i 
vot, que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de 
l’Ajuntament de Mataró; el President  és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de 
nomenar-se d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions 
Informatives. En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest 
mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els 
esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres 
d’acord amb la proporcionalitat anterior. 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a 
nomenar els nous membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual.   
 
En data 3 d’octubre de 2008 el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual.  
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal del 
PPC, es proposa per aquesta Alcaldia al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords : 
 
Primer.-  Designar a la Sra. Marta Teixidó Clavero com a representant del grup 
municipal del Patit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del 
Sr. Carlos Súnico Batchilleria. 
 
Segon.- Agrair al Sr. Carlos Súnico els serveis prestats com a membre del Consell 
d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província.   “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

14  -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA EN EL  CONSELL 



D’ADMINISTRACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA DE MATARÓ. 

 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró té constituït l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró, Organisme Autònom de gestió directa que té encomanades les tasques 
relatives a la matèria de promoció econòmica, promoció de ciutat, mercats, empresa i 
ocupació i universitat. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el 
Consell, integrat pel President de l’Institut, 8 vocals designats lliurement pels grups 
municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament, així com 6 vocals més 
representants de sectors ciutadans.  
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a 
designar els membres del Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró de representació municipal.  
 
En data 6 d’octubre de 2008 el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
comunica un canvi de representant al Consell de l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró.  
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal del 
PPC, es proposa per aquesta Alcaldia al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords : 
 
Primer.-  Designar a la Sra. Débora Reyes López com a representant del grup 
municipal del Patit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell de 
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, en substitució del Sr. Antonio 
de Gea Abril.  
 
Segon.- Agrair al Sr. Antonio de Gea els serveis prestats com a membre del Consell 
de l’IMPEM. 
  
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’IMPEM.” 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del 

grup municipal de Convergència i Unió.  

 



15  -  APROVACIÓ DEL CANVI DE CONDICIONS FINANCERES 

DEL PRÉSTEC PER AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ 

DEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 

 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, 

presenta la proposta següent :  

 
“Relació de fets 
 
El Consell  d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró de 23/07/2008 va 
aprovar la concertació d’un préstec sindicat amb les entitats financeres següents: 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), Banco Santander, SA, Dexia 
Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya, SA, Instituto de Crédito Oficial, per finançar les 
obres de la construcció del Parc Tecnocampus, per un import màxim de 30.000.000,00 
€. 
 
L’Ajuntament de Mataró en el Ple celebrat el 04/09/2008 va autoritzar a l’EPE Parc 
Tecnocampus de Mataró a la concertació d’aquesta operació de crèdit. 
 
Les condicions financeres estipulades, que regien fins el 30/09/2008, eren les 
següents: 
 
 
 

Data oferta 02/07/2008  
Data validesa 30/09/2008  

 
Import màxim 30.000.000,00 €
Entitats financeres acreditants Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"

Banco de Santader, SA
Dexia Sabadell, SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Instituto de Crédito Oficial

Termini 28 anys (3 de carència +25 d'amortització) 
Tipus d'interès Euribor trimestral +0,60%
Comissió d'obertura 0,50%
Comissió de disponibilitat Exempta
Comissió de cancel.lació anticipada Exempta
Garanties Contracte-Programa entre l'Ajuntament i l'EPE Parc TCM  
 
En l’oferta indicativa de préstec sindicat remes a l’EPE Parc TecnoCampus Mataró per 
part de les entitats financeres oferents, s’especifica de manera expressa que l’oferta és 
indicativa, no pressuposa compromís de finançament i queda condicionada a la 
preceptiva aprovació dels Òrgans de Govern de les Entitats signants i, en qualsevol 
cas és vàlida fins al 30/09/2008. 
 
L’òrgan de Govern de l’Instituto de Crédito Oficial va acordar retirar la seva oferta de 
finançament, la setmana prèvia a la finalització de la vigència de l’oferta. 
 



A més resulta que, des de la sol·licitud d’autorització per part de l’EPE Parc 
TecnoCampus Mataró el 15 de juliol fins a la data, les condicions del mercat financer 
s’han alterat significativament, i la volatilitat dels mercats ha comportat  que les entitats 
financeres restants hagin introduït canvis en les condicions sobre la concertació de 
l’operació de crèdit sindicat. 
 
Conseqüentment,  els termes de l’oferta presentada s’han modificat i han quedant com 
segueix:  
 
Import màxim 24.000.000,00 €
Entitats financeres acreditants Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"

Banco de Santader, SA
Dexia Sabadell, SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Termini 28 anys (3 de carència +25 d'amortització) 
Tipus d'interès Euribor trimestral +1,25%
Comissió d'obertura 1,00%
Comissió de disponibilitat 0,25%
Comissió de cancel.lació anticipada Exempta
Garanties Contracte-Programa entre l'Ajuntament i l'EPE Parc TCM  
 
L’import màxim del crèdit es redueix en la quantitat que aportava en l’oferta anterior l’ 
Instituto de Crédito Oficial, que era  de 6 milions d’euros. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró perquè concerti el crèdit 
sindicat amb les entitats: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”), Banco 
Santander, SA, Dexia Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb destí a 
finançar  les obres de la construcció del Parc Tecnocampus, per un import màxim de 
24.000.000,00 €, i amb les condicions financeres següents: 
 
Termini màxim:   28 anys(3 de carència +25d’amortització) 
Tipus d’interès:             Euríbor trimestral+ 1,25% 
Comissió d’obertura:   1 % 
Comissió de disponibilitat:   0,25% 
Comissió cancel·lació anticipada:  Exempta 
 
Segon.- Deixar sense efectes l’autorització del préstec acordada en el Ple de data 4 
de setembre 2008 per aquesta mateixa finalitat.” 
 



 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa 

que efectivament si hom es pren el tema des de la perspectiva d’algú que es troba en 

una situació desesperada i ha d’acceptar les condicions que li posin, tot el discurs de 

la Sra. Romero és correcte. Però, és clar, nosaltres, el que primer hem de dir és que ja 

vam tenir una certa urgència a negociar aquest crèdit sindicat de 30 milions en el seu 

moment, perquè les condicions ja es veien que podien anar d’una determinada 

manera. Aleshores també es va córrer. 

Davant del fet que un cop això ja ha estat aprovat pel Ple, encara que no hagi estat 

signat, perquè segurament aquestes entitats, pel que fos, estaven esperant el millor 

moment, cosa que és legítima, el que no ens esperàvem és que l’Institut de Crèdit 

Oficial, que en definitiva depèn del Ministeri d’Economia, es retirés d’un projecte com 

aquest. Nosaltres podem entendre que l’Institut de Crèdit Oficial decideixi no invertir o 

no aportar aquest finançament que nosaltres li haguéssim retornat amb els interessos i 

condicions que ells mateixos ens havien ofert, però ara els ciutadans hem de veure 

com amb els diners de tots s’està parlant d’injectar diners a la banca, la mateixa banca 

que en aquests moments ha aprofitat per encarir-nos el préstec.  

És a dir, per un costat retirem diners —l’ICO es retira del projecte—, els injectem a la 

banca i la banca ens els deixa però el doble de cars. Perquè aquesta puja que ens fan 

en el tipus d’interès, del 0,60 a l’1,25%, pot representar al final del projecte uns 

2.500.000 d’euros. Així, perquè sí! Puc entendre que em digui que les institucions 

financeres passen dificultats, no seré jo qui ho negui, però els mataronins també en 

tenim de dificultats. I les entitats financeres que se’ls arreglin ells, però nosaltres no. 

En tot cas, no han pogut anar a negociar res més amb ningú més? Estem d’acord en 

què hi ha una certa pressa per pagar les obres... però no sé què hagués passat si 

haguéssim pogut aturar una part de les obres i renegociar d’aquí a 6 mesos, potser les 

circumstàncies haguessin tornat al seu lloc i haguéssim pogut trobar un finançament 

en unes circumstàncies diferents. Potser podrem renegociar, potser sí. Però permetin-

me que els digui que nosaltres no hi votarem en contra, tot i que sí que ens hi 

abstindrem. Nosaltres diem sí al TCM, a la vessant empresarial, a l’auditori, a 

l’atractivitat d’empresa, a la prosperitat econòmica, però aquí també invertim 25 milions 

d’euros en un nou edifici per a l’EUM, per posar-hi entre 1.000 i 1.200 alumnes, quan, 

en canvi, en els edificis que ja tenim hi cabien l’any 95 1.500 alumnes a l’EUPMt i 

1.200-1.300 a l’EUM. Per tant, segurament, si haguéssim fet bé els números, potser 

aquest crèdit no hagués estat necessari o ho hagués estat per a una altra prioritat. 

 



 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

recull les paraules del Sr. Mora que ha dit que això ens pot suposar un cost afegit de 

2,5 milions d’euros. Com a curiositat, també podríem pensar que aquest préstec 

s’amortitzarà quan el regidor més jove d’aquest Ajuntament, que crec que és la Sra. 

Barrera, es jubili, tot i que espero que des de l’oposició i no des del Govern. 

No és una bona notícia aquesta. Ja ho ha dit la Sra. Romero, encara que a la premsa 

van sortir declaracions d’algú de la Fundació dient que era per celebrar-ho el fet 

d’haver obtingut un préstec. No, no és una bona notícia i més quan és sorprenent que 

l’ICO adopti decisions com aquesta, perquè és un organisme públic que no té 

problema de diners.  

Jo no sé si vostès han gestionat bé això o no, i si es podia haver fet d’alguna altra 

manera, i és per això que el nostre posicionament serà d’abstenció. Tampoc volem 

donar la sensació que es volen posar pals a la roda, en un projecte en què nosaltres 

no hi crèiem fa 10 anys però que ara, amb el temps i arran del replantejament que s’hi 

va donar, amb la col·laboració també del nostre representant, hi vam començar a 

creure.  

També perquè era un projecte que finalment es diferenciava d’altres projectes 

semblants que s’havien dut a terme a altres ajuntaments de Catalunya, 

majoritàriament socialistes, i que bàsicament eren projectes clònics que, darrere d’un 

projecte amb una vestimenta de potenciar les noves tecnologies i la societat de la 

informació, amagaven realment operacions urbanístiques que pretenien la creació de 

nous barris amb edificis macos destinats a oficines d’aquest ram, però que estaven 

abocats al fracàs. Per què? Pel que ja hem dit moltes vegades, perquè ni hi havia 

empreses potents de referència al darrere, ni un model universitari de referència al 

darrere, no s’aconseguia tampoc la suficient inversió pública o privada per crear la 

massa crítica suficient i, al final, de la mateixa manera que naixien clònics, morien 

clònics i es quedaven en un no-res o en operacions urbanístiques clòniques, també. 

Vam creure que aquesta redefinició del projecte del TCM era certa i encara hi creiem, i 

estem convençuts que la Sra. Romero s’ho creu. Jo tinc els meus dubtes que tot el 

Govern s’ho cregui, i li dic francament, perquè de vegades no dóna aquesta sensació. 

De totes maneres, avui no es tracta de fer una dissertació del TCM, sinó que estem 

parlant d’aquest canvi de condicions en aquest préstec.  

Però permetin-me que els faci una reflexió important: 

Al TCM cal donar-hi més contingut. Això ja els ho he dit moltes vegades. Si no volem 

veure aquest projecte abocat al fracàs, cal donar-hi més contingut, molt més enllà del 



que inicialment s’hi volia donar.   

En primer lloc, ja que es crea la nova universitat, tal com va proposar en el seu 

moment CiU, es podria fer una universitat internacional. Nosaltres també vam proposar 

la creació d’un campus universitari. Continuo mantenint que aquestes idees són bones 

per vàries raons: perquè nosaltres, tant en el marc del PDES com en el de diverses 

reflexions que s’han fet en el si municipal, estem d’acord en què aquesta ciutat ha 

d’anar cap a una ciutat que sigui trilingüe —anglès, castellà i català— i perquè Mataró 

s’ha d’internacionalitzar. Per això, tant la creació d’un campus universitari com la 

possibilitat de la instauració d’una universitat internacional són idees bones que es 

poden recollir i adaptar a les possibilitats que tenim a Mataró, que són il·limitades si 

vostès s’ho creuen. 

En segon lloc, la inevitable referència al projecte marítim. Aquest és un projecte 

transversal i una de les potes més importants és justament la pota del coneixement, a 

part de la creació d’una nova indústria. El fet que aquí es pugui instal·lar una facultat 

de Ciències relacionades amb el mar, el fet que això pot permetre que Mataró es 

converteixi en un clúster no només d’indústria, aprofitant el nostre teixit social i 

industrial, sinó també un marc on les empreses que innovin en aquest sector tinguin 

interès a venir. Però tot això ha d’anar directament relacionat amb la universitat, amb 

el coneixement. Per tant, són dos fronts a treballar que poden donar un contingut 

interessant i d’atracció a aquest projecte que, no ho dubti, tots desitgem que surti bé. 

 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, reconeix l’habilitat del Sr. Mojedano per colar el projecte del Front Marítim 

amb  qualsevol excusa. És exemplar. 

La senyora regidora deia que no li agradava aquesta proposta i a la CUP tampoc i 

penso que encara menys als ciutadans d’aquesta ciutat, que, en definitiva, són els qui 

acabaran de pagar aquests augments de les condicions del préstec. El Govern ens 

haurà d’explicar molt millor els motius pels quals es fa això. I més en un context 

econòmic en què el Govern estatal sembla ser que vol injectar molts diners però a qui 

potser més els necessita els deixen amb el “cul a l’aire” que es diu. 

No s’entén. No ho entenem nosaltres, i menys aquestes polítiques financeres que fan 

que els bancs no deixin de guanyar diners i els contribuents cada cop estiguem més 

enganxats, i, en aquest cas, els governs locals. 



També és sorprenent veure com en un projecte com aquest la Caixa Laietana no hi 

sigui. I no hi és quan també està present a la Fundació Tecnocampus. Alguna cosa 

passa aquí o bé aquest projecte no se sap explicar prou bé... però aquí hi ha tot un 

seguit de coses que nosaltres veiem que no funcionen. 

El nostre vot serà en contra, no pel projecte del TCM, sinó perquè considerem que les 

condicions que ara se’ns posen sobre la taula són abusives. 

 

 
La senyora Alícia Romero respon ràpidament a les intervencions dels regidors. 

D’una banda, ja he dit que no és una bona notícia i no m’agrada haver de 

portar aquesta proposta de resolució, pels aspectes negatius que comporta. 

Però també els he dit que hem de ser ambiciosos i que aquests canvis de 

condicions es donen també en altres projectes. El Govern ha prioritzat el 

Projecte TCM i, per tant, malgrat tot, tirem endavant i volem lluitar perquè 

aquest sigui una realitat. 

És veritat que ens trobem davant d’una crisi financera molt greu i els bancs 

ens donen 24 milions d’euros. Aquest també és un element que cal tenir en 

compte. No defensaré l’ICO, perquè és un organisme oficial de l’Estat, i que jo 

sàpiga a qui ni som l’Estat ni ens hi assemblem… i, per tant, ja li preguntarem 

a l’ICO per què no ha acceptat això. Estem davant d’una crisi financera i els 

bancs ens atorgat, tot i així, aquest finançament. 

D’altra banda, també és veritat que aquest crèdit es podrà renegociar i, per 

tant, en la renegociació que es pugui fer segurament millorarem les 

condicions. També és cert que hi ha una crisi immobiliària i el sector està en 

una situació difícil i això ens pot afavorir en el sentit que els concursos i obres 

del TCM es poden veure beneficiades per les baixes que provoquin. Per tant, 

una cosa per l’altra finalment ens pot ajudar o pot no ser tan negativa.  

Esperem poder renegociar el deute o liquidar-lo en tot cas, perquè la comissió 

de cancel·lació és zero i es podria liquidar amb un altre préstec en millors 

condicions quan el panorama financer s’estabilitzi una mica. Per això ho hem 

tirat endavant, Sr. Mora, i no ho hem deixat 6 mesos en recés. Creiem que el 

projecte s’ha de posar en marxa com abans millor. 

Sr. Mojedano em sorprèn que digui això dels continguts, perquè m’ha sonat a 

un ple d’ara fa sis anys… com si això fos fum. Em sembla que el projecte del 

TCM clarament és un projecte amb cada vegada més contingut, cada vegada 

estem treballant més a fons els elements que han de conformar-lo, 



evidentment a l’entorn de la universitat. Si aquests dos dies que hem estat 

amb l’Alcalde a Galícia a l’Assamblea de Parcs Tecnològics d’Espanya una de 

les coses que ens ha quedat clara és que el TCM està en la línia encertada, 

perquè està entorn de la universitat i el coneixement, que és el que genera 

innovació i l’afavoreix a través de tots aquells agents que hi estan al voltant: 

investigadors, estudiants, emprenedors, capital… i, per tant, un parc científic 

com el de Mataró serà cada vegada més recolzat. Com ha dit recentment el 

Secretari d’Estat d’Universitat, Mario Rubiralta, s’apostarà més pels parcs que 

incloguin universitat. Aquesta és una proposta en què tots creiem i seguirem 

apostant-hi. 

És veritat que 21 milions d’euros és una xifra considerable per un edifici del 

coneixement, però està clar que els agents han de compartir l’espai, a fi de 

generar sinergies en un mateix espai i les universitats amb un model únic 

basat en l’emprenedoria, la internacionalització i la professionalització han 

d’estar units, han de sumar i han d’estar al costat d’agents com el centre 

tecnològic, les empreses, els emprenedors, el coneixement… 

Sr. Mojedano no pateixi perquè estem treballant en aquesta línia, amb 

l’emprenedoria dins de les titulacions per fomentar-la i generar més creació 

d’empresa en el TCM i en el nostre territori. Però també a nivell universitari, 

sap que tenim dobles titulacions amb universitats del país de Gales i estem 

treballant amb universitats americanes… El dissabte hi ha una delegació que 

se’n va a la Xina perquè hem fet contactes amb universitat xineses. Aquesta 

banya en l’àmbit internacional també la tenim posada i serà un dels elements 

claus de la nostra universitat. 

Els recordo que la nostra universitat d’Enginyeria és, per exemple, una de les 

poques universitats que t’obliga a fer anglès en la titulació; no és opcional, 

justament per fomentar aquest intercanvi internacional i visió global. 

Crec que estem en la línia i ens ho han dit en l’Assamblea de Galícia. Hem de 

treballar molt, però tota la gent que està en el projecte TCM, tant des del punt 

de vist universitari, com empresarial o del coneixement, estem treballant 

fortament perquè quan es posi en marxa aquest edifici ja hi hagi molts 

elements en marxa i només calgui escalar el model en el TCM per anar 

generant aquesta riquesa i aquests llocs de treball que tant necessita el nostre 

territori per donar-li valor afegit i millorar la qualitat de la nostra economia. 

Estem en la línia i estem donant a aquest parc tots els continguts. Evidentment 

aquesta és una pedra que ens hem trobat en el camí, però continuarem 

endavant, ens en sortirem i això ho farem per a la millora de la qualitat de vida 



dels ciutadans i del nostre model de desenvolupament econòmic. En aquest 

camí ens agradaria trobar-los i, evidentment, a nosaltres ens hi trobaran. 

 

 

 
El senyor Joan Mora diu a la Sra. Romero que sí que ens trobarem en aquest 

camí. Que ens en sortirem, no hi tindrem més remei.  

Vostè ha viatjat una mica i ha vist altres campus universitaris. La distància que 

hi ha avui entre la Politècnica, l’EUM i on vostè situa el TCM és tan curta que 

podríem dir que formen part del mateix campus. La relació entre la universitat i 

l’empresa no està tant en el fet que estiguin al mateix edifici, perquè si estan a 

1 km també estan properes. Per tant, això és una justificació per aquesta 

inversió que vostès fan de 25 milions d’euros d’unes instal·lacions noves per 

una universitat que crec que és on nosaltres els mataronins podríem haver 

tingut una oportunitat d’invertir en una altra línia. Perquè això no vol dir que no 

invertim i no creiem en la universitat, com demostren les propostes que els 

hem fet i el de parlar-los de la Xina l’any passat o tampoc els estaríem 

aportant idees constantment des de l’oposició.  

Miri, en el tema del TCM, parlant de la vessant empresarial, jo encara no els 

he vist el pla de negoci. En canvi, aquestes idees de revertir el que és una 

pedra en el camí amb la negociació amb un crèdit com aquest, al final suposa 

un problema, i el que sí que han fet és contractar un cap de premsa nou, quan 

no tenim encara ni els edificis, ni el pla de negoci. Aquí la comunicació 

funciona i la comunicació està al servei de justificar les pedres en el camí que 

est troba el Govern municipal.  

Això del TCM serà una realitat d’aquí a 2-3 anys. L’haurem de pagar durant 

molts anys, però esperem tots que això reverteixi si com a Govern municipal 

saben entendre que aquestes coses no es poden tirar endavant com una 

estratègia de construcció d’edificis, sinó que el que interessa és el contingut. I 

en el contingut crec que ens podem posar molt d’acord si vostès tenen una 

actitud més conciliadora i treballen molt més amb la gent de l’oposició. A l’hora 

de treballar amb els projectes cal ser més curosos i convé fer-hi participar 

tothom. 

 
 



La senyora Alicia Romero confirma que li agradaria trobar-los a tots en aquest camí 

cap al TCM. La meva actitud i la voluntat és sempre de parlar-ne, de trobar-nos, de 

comentar els temes...  

Respecte a afirmacions com aquesta de si hem fitxat un cap de premsa però, en canvi, 

no tenim encara un pla de negoci, convé dir que vam presentar l’organigrama del TCM 

en el darrer patronat i una de les figures que sortia era el responsable de comunicació, 

igual que el responsable d’empresa, però per motius professionals de la persona que 

s’ha d’incorporar en el tema d’empresa vindrà el 22 de novembre, tot i que ens hagués 

agradat que arribés al setembre, com el cap de comunicació. No és que ens interessi 

més la comunicació del TCM que el pla de negoci, l’empresa... Pensin que el pla de 

negoci és el primer encàrrec que té aquesta persona a desenvolupar. 

En tot cas, la línia per la que aposta el Govern —malgrat és cert que ens tocarà pagar 

durant un temps— és perquè aquest projecte sigui el màxim d’ambiciós. Tinc la mà 

estesa, Sr. Mora, i vostè em trobarà en totes les taules que vulgui per poder parlar 

sobre els continguts del TCM. Cada vegada més això s’anirà concretant, perquè també 

va creixent l’equip del TCM més enllà de la pota universitària. Espero que si vostès 

tenen aquesta voluntat, ens hi puguem trobar. 

 

 

 

El senyor Joan Mora constata que és una llàstima que fem aquesta inversió 

tan important i haguem de contractar algú que vingui el 22 de novembre a fer-

nos el pla de negoci. Escolti, nosaltres estem disposats a treballar-hi i ens 

agradaria que els propers patronats tinguessin més contingut i poguéssim 

discutir més. En el patronat tenim gent amb molta vàlua que els podria ajudar i 

donar-los moltes idees que fins avui encara no hem vist.  

 
 

La senyora Alicia Romero confessa que no entén massa el Sr. Mora de vegades. Però, 

en tot cas, necessitem professionals que facin la feina. Sap molt bé que el patronat de 

la Fundació Tecnocampus —que es reuneix tres cops l’any— o el consell 

d’administració de l’EPE —que es reuneix tres més— hagi de fer la feina. La feina 

l’han de fer els professionals. Evidentment, això no treu que dins del patronat estiguem 

oberts a què vostè i els altres membres puguin fer aportacions interessants, com les 

que ja ha fet en altres ocasions. El professional que ha de venir s’encarregarà de tota 

aquesta pota empresarial que és tan important i que evidentment hem de 



desenvolupar per a la generació de més empreses o per l’atracció de més empreses 

cap al TCM. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7).   

 
 
 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

16  - DONAR COMPTE DEL DECRET 7879/2008, D’1 

D’OCTUBRE, ON S’APROVAVA LA CONCESSIÓ D’UN AJUT DE 

CAIXA A LA SOCIETAT MUNICIPAL PUMSA PER UN IMPORT DE 

4.000.000,00 €.  

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, dóna compte 

del següent decret : 

 

“DECRET 
7879/2008 d'1 d'octubre 

Assumpte: Sol•licitud d’ajut de caixa de la Societat Municipal PUMSA a l’Ajuntament 
de Mataró. 
Òrgan: GESTIÓ ECONÒMICA 
 
 
Vist l’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2008 que disposa que 
l’Ajuntament podrà concedir ajuts de caixa reintegrables a les Societats Municipals, si 



l’òrgan competent de la Societat efectua l’oportuna sol•licitud formal, indicant-ne la 
causa i l’import 
 
 Vista la previsió de tresoreria de l’Ajuntament de Mataró i les condicions financeres de 
les operacions de tresoreria contractades per l’Ajuntament durant aquest exercici 2008. 
 
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim 
Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d’Alcaldia de data 16 de 
juny de 2007 de delegació. 
                              
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA, per 
un import de 4.000.000 € per un termini d’un any i amb les següents condicions 
financeres: 
 
a) fins al 31 d’octubre de 2008: euríbor a 3 mesos + 0,15, amb liquidació trimestral. 
b) a partir de l’1 de novembre: el tipus es fixarà en funció de les condicions financeres de 
les operacions a curt termini que contracti l’Ajuntament amb les diferents entitats 
financeres. 
 
SEGON.- Aprovar el contracte que adjuntem com Annex I, i facultar a l’Alcalde per a la 
seva signatura. 
 
TERCER.- Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri.” 
 
 

 

17  -  DESAFECTACIÓ D'UN SOLAR DE PROPIETAT MUNICIPAL 

SITUAT A LA RONDA FREDERIC MISTRAL, CANTONADA 

CARRETERA DE CIRERA, DE MATARÓ, I CONSTITUCIÓ D'UN 

DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA 

SALUT. 

  
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la finca de 1.029 metres quadrats, qualificada 
d’equipaments, situada a la ronda Frederic Mistral, 2, de Mataró, per segregació, 
segons certificat del Secretari General de l’Ajuntament de Mataró, de 3 de maig de 
2004.  
 
El Servei Català de la Salut ha proposat a l’Ajuntament la constitució d’un dret de 
superfície al seu favor en relació a la finca abans descrita, per tal de construir-hi un 



edifici per a l’ampliació i reforma del centre de Salut “Cirera-Molins”, amb la finalitat de 
millorar la prestació de l’assistència sanitària a Mataró, en l’àmbit del marc 
competencial autonòmic. 
 
Procedeix posar el referit terreny a disposició del Servei Català de la Salut, per tal que 
es pugui fer realitat l’ampliació del servei sanitari. Es proposa instrumentar aquesta 
cessió mitjançant la constitució d’un dret de superfície.  
 
D’altra banda, resulta oportú desafectar la finca municipal, atès que s’utilitzarà per a la 
prestació d’un servei públic que no és de competència local. Aquesta desafectació, a 
la seva vegada, permetrà el tràfic patrimonial de la finca.  
 
Resulta competent per a aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns 
municipals el Ple de l’Ajuntament, tal com disposa l’article 52.2.l) 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, amb majoria absoluta segons disposa l’article 114.3.m) del mateix 
cos legal, segons el procediment previst a l’article 20 i següents del Decret 336/1988, 
pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya. 
 
En relació al dret de superfície, resulten d’aplicació el Decret legislatiu 1/2005 (text 
refós de la Llei d’Urbanisme), la Llei 5/2006, de 10 de maig, per la qual s’aprova el 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, i el Decret 336/1988, i normativa concordant. 
 
Per tot l’anterior, PROPOSO al Ple municipal l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Desafectar inicialment el solar situat a la Ronda Frederic Mistral, 2, de 
Mataró, la descripció del qual es consigna a continuació, fins ara qualificat de bé de 
domini públic afecte al servei públic, per tal que passi a gaudir de la qualificació 
jurídica de bé patrimonial: 
 
URBANA: PORCIÓ DE TERRENY situada a la confluència de la carretera de Cirera, 
amb la Ronda Frederic Mistral, de Mataró, a les quals afronta, amb una superfície de 
mil vint-i-nou metres quadrats. LIMITA al nord, amb finca de mil quatre-cents noranta-
dos metres quadrats, a on es troba situat el centre d’atenció sanitària de Cirera, que se 
segrega de la major finca (registral 4.743), junt amb aquesta; al sud, amb la carretera 
de Cirera; a l’Est, amb la Ronda Frederic Mistral; i a l’Oest, amb la finca cadastral 
3002302. Es destina a equipament públic. La descrita finca se segrega de la registrada 
amb el número 4.743, al foli 20, del tom 2.995, llibre 62 de Mataró.  
Referència cadastral: Forma part de la finca amb referència 
3002303DG5030S0001BL. 
CARREGUES: Lliure. 

Es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex I. 
DADES REGISTRALS: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al Volum 
3578, Llibre 348, Foli 88, Finca 22.697, inscripció 1a. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini de 
vint dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones 
interessades puguin comparèixer en l’expedient i formular les al·legacions i 
reclamacions que estimin oportunes. De no formular-se al·legacions ni reclamacions 
durant el tràmit d’informació pública, la desafectació que aquí s’acorda inicialment 
s’entendrà aprovada definitivament, i es disposarà l’anotació de la corresponent 
modificació en l’inventari de béns municipal. 



 
TERCER.- Constituir a favor del SERVEI CATALA DE LA SALUT (CATSALUT), amb 
NIF S-5800006-H, un dret de superfície sobre la finca municipal, que es descriu a 
continuació, un cop hagi estat desafectada definitivament: 
URBANA: PORCIÓ DE TERRENY situada a la confluència de la carretera de Cirera, 
amb la Ronda Frederic Mistral, de Mataró, a les quals afronta, amb una superfície de 
mil vint-i-nou metres quadrats. LIMITA al nord, amb finca de mil quatre-cents noranta-
dos metres quadrats, a on es troba situat el centre d’atenció sanitària de Cirera, que se 
segrega de la major finca (registral 4.743), junt amb aquesta; al sud, amb la carretera 
de Cirera; a l’Est, amb la Ronda Frederic Mistral; i a l’Oest, amb la finca cadastral 
3002302. Es destina a equipament públic. La descrita finca se segrega de la registrada 
amb el número 4.743, al foli 20, del tom 2.995, llibre 62 de Mataró.  
Referència cadastral: Forma part de la finca amb referència 
3002303DG5030S0001BL. 
CARREGUES: Lliure. 

Es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex I. 
DADES REGISTRALS: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al Volum 
3578, Llibre 348, Foli 88, Finca 22.697, inscripció 1a. 
VALORACIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE: 531.235,66 euros 
 
QUART.- Sotmetre la concessió del dret de superfície sobre la referida finca al 
següent règim:   
FINALITAT: Aquest dret es constitueix per a l’ampliació i reforma del centre d’atenció 
sanitària primària, Centre de Salut “Cirera-Molins”, situat a la finca col.lindant, que és 
la finca registral 22.698, del Volum 3578, Llibre 348, Foli 91, del mateix Registre. 
 
PREU: La concessió del dret es fa amb caràcter gratuït, atès que la destinació efectiva 
de la finca és atendre necessitats públiques sanitàries. No s’imposa al superficiari que 
hagi de satisfer cap cànon a la propietat. 
 
DURADA DEL DRET DE SUPERFICIE: S’atorga per 99 anys, a partir de la data de 
signatura del document públic de constitució del dret, que tindrà els efectes de la 
tradició de la finca. Al extingir-se aquest dret, l’Ajuntament farà seva la propietat de tot 
l’edificat a la parcel·la objecte de la cessió, sense que el superficiari tingui dret a cap 
indemnització. 
 
CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LA CONSTRUCCIÓ FUTURA I TERMINI 
D’EXECUCIÓ: S’aixecarà un edifici amb una superfície aproximada de 1.517 metres 
quadrats construïts, que constarà de lavabos i diverses dependències, destinades a 
l’atenció sanitària i activitats complementàries.  
La construcció de l’edifici haurà d’haver començat en el termini màxim de tres anys 
des de la data d’atorgament del document públic de constitució del dret, i haurà 
d’haver finalitzat en el termini màxim de cinc anys a comptar de la mateixa data 
d’atorgament del document públic.   
S’entendrà per inici de la construcció l’aixecament de l’acta de replanteig, i per 
finalització de l’obra, l’expedició del certificat final de l’obra.  
 
DISPONIBILITAT: Aquest dret no serà transmissible ni gravable més enllà del seu 
termini de vigència. Per tant, l’extinció del dret de superfície per decurs del termini 
haurà de comportar la dels drets reals o personals imposats pel superficiari a la finca. 
Qualsevol acte de disposició del dret que vulgui fer el superficiari requerirà prèvia 
autorització de l’Ajuntament de Mataró. 
 



FORMALITZACIÓ: El dret de superfície que s’atorga s’haurà de formalitzar en 
document públic i s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat. 

 
CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL DRET: Constitueix condició resolutòria del dret de 
superfície el canvi d’ús d’aquesta finca, com a centre d’assistència sanitària pública, 
així com l’incompliment dels terminis per iniciar i/o finalitzar la construcció de l’edifici. 
 
DESPESES: El superficiari o qui es pugui subrogar en la seva posició, assumirà totes 
les despeses de qualsevol naturalesa que es generin per la formalització, 
perfeccionament i execució de la constitució d’aquest dret de superfície, i, en el seu 
cas, de la reversió del dret. 
 
CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es 
puguin formular reclamacions i al·legacions que s’estimin adients. Si no es formulen 
al·legacions ni reclamacions durant el tràmit d’informació pública, aquest acord es 
considerarà aprovat definitivament. 

 
SISÈ.- Autoritzar el/la conseller/a delegat/da de Serveis Centrals d’aquest Ajuntament, 
per tal que signi el document públic de constitució del dret, i qualsevol altra 
documentació necessària per a la formalització,  perfeccionament i execució d’aquest 
acord. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord al Servei Català de la Salut, al Servei de Salut 
Pública i Consum i al Servei d’Ingressos. 
 
VUITÈ.- Suspendre l’executivitat d’aquest acord fins a l’aprovació definitiva de la 
desafectació de la finca i a la superació del tràmit d’exposició pública. Un cop la 
desafectació sigui definitiva i s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, es podrà 
executar aquest acord. “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

18  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 

L’EXERCICI 2008 DE L’AJUNTAMENT. 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
Inicialment, el pressupost del 2008 es va confeccionar amb les premisses conegudes 
en aquell moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als 
previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat 



de dotar de nou crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats 
exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o 
anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases 
d'execució del pressupost. 
 
D’acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les  
necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l’exercici 2008, el 
Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present expedient de modificació de crèdit 
del pressupost 2008. 
 
1. Modificació de crèdit 
 
Fonaments de dret  
1. Article 177 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
 
En virtut de tot això, la sotasignant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
1. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en els termes que es detallen a 

continuació: 
 

Crèdit extraordinari: 
 

Partides a augmentar:  
      
Org. Func. Econ. Descripció partida Import   
      
30610 121000 13100 Aplicacions corporatives 14.866,48  
30610 121000 16001 Aplicacions corporatives 4.650,00  
30000 451290 22601 Atencions protocol.entitats culturals 10.000,00  
30000 451820 48901 Aportació Patronat Sagrada F. 1.693,47  
40543 43311C 61300 Inversió reposició enllumenat-Eixample est 14.117,00  
30401 46342K 62500 Mobiliari pla integral Rocafonda 4.476,11  
40543 45232K 63200 Inversió equipaments esportius 100.000,00  
   TOTAL 149.803,06  

 
 
Baixes per anul.lació   
      
Org. Func. Econ. Descripció partida Import   
      
20200 222000 12000 Policia Local 1.693,47  
30610 121310 21600 Manteniment aplicacions informàtiques 19.516,48  
30000 121110 22706 Contract.serveis i estudis S.Centrals 10.000,00  
40220 46342K 60100 Pla integral Rocafonda 4.476,11  
40220 51111B 60100 Inversió nova urbanització Eixample Oest 40.099,49  
40220 51112Z 61100 Millores urbanes 34.017,51  
40220 51113Z 61100 Millores urbanes 40.000,00  
   TOTAL 149.803,06  

 
 Suplement de crèdit: 
 
Partides a augmentar:  



      
Org. Func. Econ. Descripció partida Import   
      

30821 463260 20200 Lloguer P.Picasso, Berguedà i València 8.526,00  
10120 463420 21300 Senyalització llei de barris Rocafonda 161,67  
30610 432210 21600 Mant.aplicacions cartografia 9.740,00  
10004 111110 22601 Atencions protocolàries 1.354,00  
10004 121910 22602 Divulgació imatge de la ciutat 3.022,34  
10120 463420 22602 Divulgació llei de barris Rocafonda 4.250,00  
40403 511140 22706 Assistència tècnica obres i manteniment 12.000,00  
60550 313130 22706 Contractació de serveis 5.865,00  
10110 463720 22706 Empreses externes comunicació 1.812,69  
20220 222120 22707 Contracte externalització classes e.viària 5.000,00  
60000 800110 41001 Aportació PM Cultura 25.366,00  
60000 800110 41002 Aportació PM Esports 235.500,00  
70000 800110 41003 Aportació IMPEM 24.000,00  
31002 121120 46200 Aportació perfil de la ciutat 150,00  
10010 451950 46700 Aportació al CNL 10.000,00  
30600 521110 46700 Aportació Consorci Localret 393,52  
60540 313330 48000 Ajuts individualitzats 18.479,93  
60550 313230 48000 Ajuts individualitzats de Serveis Socials 18.000,00  
20300 445110 48900 Conveni col·laboració amb la Creu Roja 9.000,00  
60300 313120 48900 Convenis i subvencions lleure infantil 662,66  
60300 462130 48900 Convenis i subvencions lleure juvenil i assoc. 1.456,28  
10020 460110 48900 Aportació entitats sense afany de lucre 2.500,00  
10200 463310 48901 Subvencions a entitats ciutadanes (voluntariat) 300,00  
10020 460110 49000 Aportació països subdesenvolupats 3.331,30  
40553 44224Z 60500 Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 45.712,28  
40543 51112Z 61100 Inversió reposició via pública 375.000,00  
20220 22213Z 62330 Inversió maquinària i utillatge 800,00  
60000 800110 71001 Transferència PM Cultura 33.860,00  

   TOTAL 856.243,67  
Baixes per anul.lació   
      
Org. Func. Econ. Descripció partida Import   
      
20200 222000 12000 Policia Local 118.479,93  
10200 463000 12000 Pariticipació ciutadana i territori 8.000,00  
30821 313310 20200 Lloguer casal Gent Gran Havana 8.526,00  
30821 451160 20200 Lloguer local Fons Miralles 21.924,00  
30401 222130 21300 Manteniment trunking digital 14.800,00  
30610 121310 21600 Manteniment aplicacions informàtiques 9.500,00  
30610 121310 21600 Manteniment aplicacions informàtiques 633,52  
10020 460110 22300 Despeses de transport de cooperació 1.046,36  
10020 460110 22602 Divulgació cooperació internacional 4.784,94  
10120 222130 22602 Divulgació via pública 600,70  
31002 121120 22602 Difusió estudis 150,00  
30901 611210 22706 Estudis i treballs tècnics servei ingressos 12.000,00  
60300 462120 22706 Contractació i serveis de suport als joves 2.118,94  
60000 460310 22706 Contractació de serveis 18.000,00  
10200 463310 22706 Contracte empreses Participació 10.300,00  
60000 800110 41004 Aportació IME 5.865,00  
70000 800210 44900 Aportació Parc Tecnocampus Mataró 24.000,00  
10100 463720 47000 Premi Lluís Lligoña 10.000,00  
40533 43411Z 60300 Inversió nova jardineria 300.000,00  
40533 43511Z 61300 Inversió reposició jardineria 75.000,00  
40543 45116Z 63200 Inversió reposició edificis culturals -ciutat- 37.302,00  
60000 80011Z 71002 Transferència PM Esports 127.500,00  
40553 442310 85300 Participació Consorci brossa 45.712,28  
   TOTAL 856.243,67  



 
 
 
2. Modificació de les Bases d’Execució 
 
Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions 
 
AJUNTAMENT 

 
• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació de Familiars de malalts 

d’Alzheimer del Maresme per import de 450,00 €, partida 40310 445230 48900. 
 

• Incorporar la subvenció nominativa a la Creu Roja per import de 30.000,00 €, 
partida 10020 463420 48900. 

 
• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns i Veïnes del Pati de 

Can Marchal i enton per import de 300,00 €, partida 10200 463310 48901. 
 

• Incrementar la subvenció nominativa a la Fundació Grup Tercer Mon-Mataró en 
2.500,00 €, partida 10020 460110 48900. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Lleure i Cultura 

Enlleura’t en 662,66 €, partida 60300 313120 48900. 
 

• Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Lleure i  Cultura 
Enlleura’t en 1.456,28 €, partida 60300 462130 48900. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa al Foment de Terrassa, S.A. en 150,00 €, 

partida 31002 121120 46200. 
 

• Incrementar la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Maresme per 
import de 17.851,09 €, partida 60550 313410 46500. 

 
 
INSTITUT D’ESPORTS 
 

• Incorporar la subvenció nominativa al Centre Natació Mataró (celebració del 
75è aniversari) per import de 3.000,00 €, partida F0100 452220 48900. 

 
• Incorporar la subvenció nominativa al Club Hoquei Mataró (participació copa de 

la CERS) per import de 8.000,00 €, partida F0100 452220 48900. 
 
 
3. Ratificar el Decret 6234/2008, de 16 de juliol.” 
 
 
 

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia el vot negatiu del seu grup en aquest punt. 

Un dels motius principals és per coherència, perquè nosaltres ja vam votar en contra 

del pressupost 2008 i, segon, perquè si féssim bé les coses no s’haurien de fer 

aquests augments ni canvis de partides, com ara justificar una despesa de 10.000 



euros d’un pagament d’una factura de la qual ja hem sentit a parlar durant aquestes 

últimes setmanes. 

 

 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

també anuncia el seu vot contrari. 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que la CUP sí que entén que els pressupostos es puguin modificar 

en tant que durant l’any hi ha esdeveniments que fan que això hagi de ser així. Ara bé, 

el nostre vot serà contrari per coherència amb el nostre posicionament contrari en el 

pressupost de l’exercici 2008. 

 

 

La senyora Montserrat López explica a la Sra. Soler que un pressupost quan s’aprova 

és tan sols una previsió de despeses i ingressos i, per tant, justament quan comença 

a executar-se és quan es veuen si aquestes previsions són encertades o no, si es 

confirma la realitat en funció de les circumstàncies que hi ha.  

Per tant, un pressupost és una eina viva que s’adapta a la realitat del nostre municipi i, 

per tant, ha de patir modificacions per adaptar-s’hi. 

 
 

La senyora Carolina Soler respon a la Sra. López que ella només ha comentat que el 

seu vot contrari era per cohèrencia amb el posicionament mostrat en la votació del 

pressupost 2008.  

No hem parlat en cap moment del tema de la gestió, i sé que és una previsió 

d’ingressos i despeses. El que nosaltres hem criticat és que aquesta eina del 

pressupost s’ha de fer servir bé i no per justificar una despesa de 10.000 euros que 

acaba comportant canvis. 

 

 

 

La senyora Montserrat López replica a la Sra. Soler que no li justifiqui aquesta 

modificació de 148.000 euros, d’una banda, i de 857.000, de l’altra, per una factura de 

10.000 euros que, en tot cas, no ve en aquest projecte a compte de res, perquè és 

una modificació que està ben tramitada: una factura de la qual s’ha donat compte en 



la comissió informativa i que es produeix per una aportació respecte a la qual, quan es 

va fer el pressupost, el projecte no existia. No emboliqui la troca amb coses que no 

tenen res a veure. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 
 

19  - APROVACIÓ LA CONCERTACIÓ D'OPERACIONS DE 

TRESORERIA PER IMPORT DE 13.300.000,00 EUROS 

 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vist l’informe emès pel Servei de Tresoreria i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
Aprovació pel Ple de l’ajuntament de les següents operacions de tresoreria que   
ascendeixen a un total de 13.300.000,00 euros: 
 
Primer.-  Concertar una operació de Tresoreria de DOS MILIONS D’EUROS 
(2.000.000,00€) amb l’entitat Banc de Bilbao Vizcaya amb un tipus d’interès Euríbor a 
3 mesos+0,60,  i amb la resta de condicions especificades a la seva oferta. 
 
Segon.-   Concertar una operació de Tresoreria de DOS MILIONS D’EUROS 
(2.000.000,00€) amb l’entitat Banc de Crédito Local amb un tipus d’interès Euríbor a 3 
mesos+0,60, i amb la resta de condicions especificades a la seva oferta. 
 



Tercer.-   Concertar una operació de Tresoreria de TRES MILIONS D’EUROS 
(3.000.000,00€) amb l’entitat Caixa Laietana amb un tipus d’interès Euríbor a 3 
mesos+0,50, i amb la resta de condicions especificades a la seva oferta. 
 
Quart.-  Concertar una operació de Tresoreria de TRES-CENTS MIL EUROS 
(300.000,00€) amb l’entitat Caixa de Catalunya amb un tipus d’interès Euríbor a 
3mesos+1,00, i amb la resta de condicions especificades a la seva oferta. 
 
Cinquè.-  Concertar una operació de Tresoreria de CINC MILIONS D’EUROS 
(5.000.000,00€) amb l’entitat La Caixa amb un tipus d’interès Euríbor a 3mesos+0,85, i 
amb la resta de condicions especificades a la seva oferta. 
 
Sisè.-  Concertar una operació de Tresoreria de UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000,00€) 
amb l’entitat Caja del Mediterráneo amb un tipus d’interès Euríbor a 3mesos+0,75, i 
amb la resta de condicions especificades a la seva oferta.” 
 
 
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta l’abstenció del seu grup, perquè aquest decret que s’aprova aquí 

va juntament amb el Decret d’Alcaldia 8441, en què el propi Alcalde aprovava una 

operació de tresoreria per 13.900.000. Nosaltres, tot aquest nivell d’endeutament, 

creiem que és preocupant. L’Ajuntament està tendint cap al límit màxim 

d’endeutament, cosa que no vol dir que ho hagi d’utilitzar, però és un fet.  Considerem 

que encara que no hi estem en contra radicalment, però sí que és cert que a tota la 

ciutadania ens preocupa aquest nou paper que està assumint l’Ajuntament de ser el 

banc de les EPE de les empreses públiques de la ciutat. Estem aprovant una nova 

partida que pot tenir moltes implicacions en el futur i, per això, no ens hi tanquem del 

tot, però sí que ens hi abstindrem.   

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta la seva abstenció en aquest punt. 

Nosaltres sí creiem que un ajuntament ha de tenir capacitat per endeutar-se. 

Tanmateix, veiem que les situacions que ens estan imposant els bancs són abusives. 

Sí que és el mercat que hi ha actualment i difícilment hi ha marge de maniobra per a 

les entitats locals. Però precisament per això caldria alguna altra mena d’acció per 

capgirar aquesta tendència, perquè al final són els ciutadans qui hi acaba pagant. 

 

 
 

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia la seva abstenció. 

 

 



La senyora Montserrat López recorda que la tresoreria no computa en l’endeutament a 

llarg termini de l’Ajuntament. No estem ni de bon tros en el topall màxim 

d’endeutament, perquè els recordo que estem al voltant del 75%, molt lluny del 110% 

que ens permet la Llei. Recordo també que aquesta va ser una mesura que el Govern 

va posar sobre la taula quan vam estar discutint les mesures d’austeritat i contenció, 

perquè en aquestes circumstàncies actuals això va en favor de l’eficiència de la gestió 

i els recursos públics.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: Cap. 
Abstencions: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular 
(1) . 

  

 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya i la Sra. Montserrat López, regidora del 

grup municipal Socialista. 

 

20  - AUTORITZAR A PUMSA LA CONCERTACIÓ D’UN 

PRÉSTEC HIPOTECARI CONVINGUT, D’IMPORT MÀXIM 

4.100.000,00 €, PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DE 30 HPO I 

30 PLACES D’APARCAMENT, I UN PRÉSTEC HIPOTECARI 

LLIURE, D’IMPORT  MÀXIM 350.000,00 €, PER FINANÇAR LA 

 CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL I 14 PLACES D’APARCAMENT, 

TOT AL SECTOR DE CAN GASSOL. DEIXAR SENSE  EFECTE 



L’AUTORITZACIÓ APROVADA PEL PLE DE 3 D’ABRIL 2008 PER 

AQUESTA FINALITAT. 

 
El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta 

següent : 

“El Ple de 3 d’abril 2008 va autoritzar a la Societat Municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró SA, a concertar dues operacions de crèdit amb les següents 
condicions financeres: 

 
 Préstec hipotecari convingut, d’import màxim 3.062.105,00 € pel finançament 

de la  construcció de 12 habitatges de protecció oficial al Sector de Can 
Gassol. 

 
Capital PROMOTOR Màxim 3.062.105,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 25 anys, amb tres de carència (ampliable 

fins a 4 anys) 
Interès 4,35%(*) 
Garantia  Hipotecària 

  
 Préstec hipotecari lliure, d’import màxim 755.027,00 € pel finançament de la 

construcció  de 1 local i 44 places d’aparcament al Sector de Can Gassol. 
 

Capital PROMOTOR Màxim 755.027,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Límit préstec s/valor taxació El 70% 
Termini 12 anys +3 anys de carència (durada 

màxima préstec 15 anys) 
Interès Període de carència: Euribor a un 

any (BOE) + 0,60 
Període d’amortització: Euribor a un 
any (BOE) + 0,75 

Comissió d’obertura 0,05% 
Garantia  Hipotecària 

 
Degut a que PUMSA va decidir canviar el règim d’ús dels pisos de protecció oficial que 
havia previst inicialment i que les condicions financeres de les operacions vigents 
també han canviat, el seu Consell d’administració de data 22 de juliol va autoritzar la 
formalització de dos nous préstecs per a finançar el sector de Can Gassol en 
substitució dels préstecs aprovats en el Ple de data 3 d’abril 2008. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
1. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA perquè 

concerti l’operació de préstec hipotecari convingut, d’import màxim 4.100.000,00 € 
per  finançar la  construcció de 30 habitatges de protecció oficial i 30 places 
d’aparcament al Sector de Can Gassol, amb les següents condicions financeres: 



 
Capital  màxim 4.100.000,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 
Interès 
Comissió d’obertura 

Condicions segons Reial Decret 801/2005 d’1 de 
juliol, pel qual s’aprova el Pla Estatal 2005 

Garantia  Hipotecària 
 
 
2. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA perquè 

concerti l’operació de préstec hipotecari lliure, d’import màxim 350.000,00 € per 
finançar la construcció  d’un local i 14 places d’aparcament al Sector de Can 
Gassol, amb les següents condicions financeres: 

 
 

Capital  màxim 350.000,00€ 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 12 anys +3 anys de carència 
Interès Període de carència:  Euribor a un any (BOE) +0,60 

Període d’amortització: Euribor a un any (BOE)+0,75 
Comissió d’obertura 0,05% 
Garantia  Hipotecària 

 
 
3. Deixar sense efectes, el préstec hipotecari convingut d’import màxim 3.062.105,00 

€,  i  el préstec hipotecari lliure d’import màxim 755.027,00 €, autoritzats per 
finançar la construcció d’HPO, un local i 44 places d’aparcament al Sector de Can 
Gassol mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2008. 

 
4. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de 

Mataró.” 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

anuncia l’abstenció del seu grup en tots dos punts. 

 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia 

també la seva abstenció sobre els dos punts. També deixa clar que és únicament i 

exclusiva per motius de la situació financera de l’empresa municipal, que si bé és cert 

que l’Ajuntament de Mataró està en un endeutament, en aquests moments o per a 

l’any 2009, de 84 milions d’euros, que seran gairebé un 75%, l’empresa municipal 

PUMSA en aquests moments té un endeutament de 74 milions d’euros. Per tant, tot i  

que l’objecte d’aquests crèdits l’entenem com a correcte, preferiríem que els 21 pisos 

que estaven a lloguer continuessin a lloguer, en lloc de canviar-se’n la tipologia, i en tot 

cas per això ens hi abstindrem. 

 



 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que el sentit del seu vot serà diferent per a cada punt.  

Pensem que en el punt núm. 20 el vot serà contrari, perquè ja vam anunciar en el seu 

moment que no veiem positiu el canvi en el règim d’ús d’aquests HPO. En canvi, des 

de la CUP donarem suport al punt 21. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (3) i corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7).   

 
 

21  - AUTORITZAR AL PUMSA LA CONCERTACIÓ D’ UN 

PRIMER PRÉSTEC HIPOTECARI CONVINGUT, D’IMPORT 

MÀXIM 958.286,58 €, PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DE 12 

HPO, I UN PRÉSTEC HIPOTECARI LLIURE, D’IMPORT MÀXIM 

1.554.403,00 €,  PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN 

LOCAL COMERCIAL I 48 PLACES D’APARCAMENT, TOT AL C/ 

NÚÑEZ DE BALBOA,12. DEIXAR SENSE EFECTE 

L’AUTORITZACIÓ APROVADA  PEL PLE DE 13 DE DESEMBRE 

2007 PER AQUESTA FINALITAT. 
 
 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta 

següent : 



“El Ple del 13 de desembre de 2007 va autoritzar a la Societat Municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró SA, a concertar dues operacions de préstec amb les 
següents condicions financeres: 
 
 

 Préstec hipotecari convingut, d’import màxim 916.483€ pel finançament de la  
construcció de 12 habitatges de protecció oficial al Carrer Núñez de Balboa, 
12. 

 
Capital màxim 916.483,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 25 anys, amb tres de carència (ampliable 

fins a 4 anys) 
Interès 4,35%(2007), aquest interès es revisa el 

primer trimestre de cada anys d’acord amb 
el que estableix el Reial Decret 801/2005, 
de 1 de juliol, pel que s’aprova el Pla 
Estatal 2005-2008, per afavorir l’accés a la 
vivenda 

Comissió d’obertura Exempta 
Garantia  Hipotecària 

 
 

 Préstec hipotecari lliure, d’import màxim 1.554.403€ pel finançament de la 
construcció  de 1 local i 48 places d’aparcament al Carrer Núñez de Balboa, 
12. 

 
Capital màxim 1.554.403,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Límit préstec s/valor taxació El 73% 
Termini 15 anys +1,5 

anys de carència 
Interès Euribor + 0,30 
Comissió d’obertura 0,10% 
Garantia  Hipotecària 

 
 
Degut a que entre la data d’autorització d’aquests préstecs (PLE de 13 de desembre 
2007) i la data en que es van voler formalitzar per part de PUMSA les condicions 
financeres  inicialment acceptades per Caja Madrid han canviat, es fa necessari dur a 
terme una nova aprovació amb les noves condicions financeres. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
1. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA perquè 

concerti l’operació de préstec hipotecari convingut, d’import màxim 958.286,58 € 
per  finançar la  construcció de 12 habitatges de protecció oficial al Carrer Núñez 
de Balboa, 12, amb les següents condicions financeres: 

 
 

Capital  màxim 958.286,58 € 



Entitat financera Caja Madrid 
Termini 
Interès 
Comissió d’obertura 

Condicions segons Reial Decret 801/2005 
d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla 

Estatal 2005 

Garantia  Hipotecària 
 
 
2. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA perquè 

concerti l’operació de préstec hipotecari lliure, d’import màxim 1.554.403,00€ per 
finançar la construcció  d’un local comercial i 48 places d’aparcament al Carrer 
Núñez de Balboa, 12, amb les següents condicions financeres: 

 
 

Capital màxim 1.554.403,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 15 anys +1,5 

anys de carència 
Interès Euríbor + 0,50 
Comissió d’obertura 0,10% 
Garantia  Hipotecària 

 
3. Deixar sense efectes, el préstec hipotecari convingut d’import màxim 916.483,00 €, 

i el préstec hipotecari lliure d’import màxim 1.554.403,00 €, autoritzats per finançar 
la construcció de 12 HPO, un local comercial i 48 places d’aparcament al c/ Núñez 
de  Balboa mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de desembre de 
2007. 

 
4. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de 

Mataró.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal 
de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (3) i corresponents als membres del 
grup municipal de Convergència i Unió (7).  

 
 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat López, regidora del 



grup municipal Socialista. 

 
-Servei de Recursos Humans- 

 
22  - PROPOSTA DE PLA DE DESENVOLUPAMENT PER A 

SERGENTS I SOTSINSPECTORS DEL COS DE POLICIA LOCAL 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 
“Fets 
 
En data 25 de setembre de 2008,  va tenir lloc a la seu de l’Ajuntament de 
Mataró, una reunió de la mesa negociadora en la que van participar els 
representants de les seccions sindicals i del comitè d’empresa de l’Ajuntament 
de Mataró, i els representants de la Corporació. 
 
L’objecte de la reunió va ser l’aprovació d’un preacord per a la creació d’un Pla 
de desenvolupament professional de sergents i sotsinspectors de l’Ajuntament 
de Mataró, d’acord amb el que preveia l’apartat quart de l’annex I de l’acord 
aprovat pel ple de l’Ajuntament de Mataró el dia 19 de juliol de 2007.  Aquest 
preacord va ser sotmès a assemblea dels treballadors municipals, el dia 14 
d’octubre de 2008, essent aprovat per majoria absoluta.  
 
La signatura de l’esmentat acord es va formalitzar a les dependències 
municipals el passat dia 24 d’octubre de 2008. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 37 apartat d) de la Ley 7/2007 de 12 d’abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, estableix la possibilitat que les administracions públiques i 
les organitzacions sindicals amb capacitació a cada organització, puguin 
arribar a acords i pactes per la determinació de les normes que fixin els criteris 
i mecanismes generals en matèria d’avaluació del desenvolupament 
professional. 
 
Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el pla de desenvolupament de carrera professional de 
sergents i sotsinspectors de l’Ajuntament de Mataró amb el document que 
s’adjunta com Annex. 
 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades.” 

 
 

 



El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia la seva abstenció en aquest punt. 

En primer lloc, perquè no acabem d’entendre perquè avui només se’ns porta la part 

que parla dels treballadors de la Policia municipal, per què aquestes condicions no 

inclouen el conjunt dels treballadors de la casa? 

En segon lloc, no veiem clar les grans diferències que hi ha en els imports del nou 

complement entre els diferents professionals de la Policia. 

 

 
 
La senyora Montserrat López recorda que tot això s’ha treballat amb tots els sindicats 

de l’Ajuntament i que també en aquesta negociació s’ha posat sobre la taula que 

aquesta sigui la base per continuar treballant amb la resta de treballadors. És obvi que 

aquest pla de desenvolupament professional ja estava més desenvolupat perquè 

prové de l’any 2007, i el que hem de començar a partir d’ara és una feina molt 

important i intensa, que requereix tota la participació de tot el personal de la casa que 

en aquests moments no estem en disposició de fer, perquè encara no l’hem començat 

a definir. Sí que estem en condicions de treballar, però, amb tots els sindicats i la resta 

de treballadors per poder desenvolupar-hi un pla de desenvolupament.  
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (3) i  
corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (7). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 



 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 
23  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ 

LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA 

CONCESSIÓ PER A LA CONSERVACIÓ, INSTAL•LACIÓ I 

EXPLOTACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES I PART DEL 

MOBILIARI URBÀ, I CONVOCAR LICITACIÓ.  
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“Mitjançant escrit de data 24 d’octubre de 2008, el cap del Servei de Mobilitat 
d’aquesta Corporació sol·licita l’inici del corresponent expedient administratiu per a  
l’atorgament de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques 
publicitàries i part del mobiliari urbà, mitjançant procediment obert. 

 

Consten a l’expedient informe de data 24/10/2008 de la secretària acctal. d’aquesta 
Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules econòmic administratives 
particulars que regirà el contracte, així com de l’interventor de fons municipal, tal i com 
al respecte preveu l’art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Els arts. 6, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic contenen la regulació del procediment obert en els contractes 
administratius. 
 
En virtut de les competències delegades per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny 
de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm. 
Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.-  Iniciar l’expedient per a la concessió de la conservació, instal·lació i 
explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà. 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques 
particulars que regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant 
procediment obert. 
 
Tercer.-  En compliment del que disposa l’article 232.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, sotmetre els esmentat plecs a 
informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini de 30 dies, durant 
el qual es podran examinar els plecs i s'hi podran formular les al·legacions que 



s'estimin pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran 
definitivament aprovats.  
 
Quart.-  Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a 
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva 
d’aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de 
Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats, si bé la licitació 
s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra els plecs 
aprovats.” 

 
 
 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia l’abstenció del seu grup. 

D’entrada, nosaltres creiem que són molt optimistes amb els cànons que proposen: un 

de 110.000 euros i l’altre de 125.000, però no és només això, perquè a més hi ha el 

manteniment, la instal·lació i proposta de noves ubicacions. Si només fos això, només 

citaríem el risc que correm que això quedi desert.  

Però, a més, aquest és un expedient que neix en el Dpt. de Mobilitat i no ens consta 

—perdonin si em falla la memòria— que se n’hagi donat compte. El decret que 

aprovem comença dient que “mitjançant escrit amb data 24 d’octubre el Cap de Servei 

de Mobilitat d’aquesta corporació sol·licita inici del corresponent expedient...”. A més, 

pel lligam que això té amb el tema del Mataró Bus, nosaltres creiem que hagués estat 

oportú poder-ho, si més no, portar-ne les línies d’actuació  a la comissió informativa de 

Via Pública. 

Més enllà de tot això, encara hi ha un altre argument que ens fa decantar cap a 

l’abstenció, i és que en el plec de condicions que vostès ens porten avui citen una 

ordenança que encara no ha estat aprovada per aquest consistori, l’ordenança de 

Publicitat Exterior. Una ordenança que tenim sobre la taula per a estudi, tot i que 

també és veritat que aquest grup municipal fa anys que la reclama. Per tant, ens 

hauria semblat més oportú que haguéssim aprovat primer l’ordenança i que, després, 

haguéssim posat ordre a això, cosa que ja ens sembla bé, especialment pel que fa a 

posar ordre a la part corresponent a les tanques, ja que l’altra, en definitiva, és la 

prolongació d’una bona acció que es va fer en el Mataró Bus.  

  

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta el seu vot contrari al plec de clàusules, per la clàusula núm. 4, 



que estableix el termini de 10 anys prorrogable a 10 anys més.  

Considerem que és un termini excessiu, que hipoteca el futur de la ciutat i que ens fa 

assumir un contracte, tenint en compte que poden existir canvis profunds en el 

sistema de publicitat, suports, o bé que l’empresa concessionària, en el temps, acabi 

fent un servei deficitari, que els suports o el sistema de publicitat no sigui el més 

pertinent o el més positiu...  

D’altra banda, considerem que la clàusula 10, que no estableix sistemes de rescissió 

de contracte, simplement parla de rescissió per interès públic, cosa que pot ser un 

tema que fàcilment es presta a litigi jurídic per recuperar la concessió. Pensem que 

s’haurien d’establir més clàusules de rescissió de contracte, en què es contempli que 

el contracte pot ser rescindit si el servei és francament millorable. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, confirma, com el Sr. Fernàndez, que també els sembla bé posar ordre a totes 

aquestes tanques que té la ciutat. Ara bé, no veiem coherent que es gestioni aquest 

espai destinat a la publicitat privada quan hi ha una reclamació, des de fa molt de 

temps, per tal que les entitats locals puguin també manifestar i expressar i publicitar 

les seves activitats. Veiem que les prioritats no són les que haurien de ser. Primer 

hauríem de pensar en la gent de la ciutat, en les entitats, i després començar a 

gestionar aquests espais perquè les empreses privades en puguin fer ús. Per aquest 

motiu el nostre vot serà contrari. 

  

 

 

La senyora Montserrat López comença explicant que es va donar compte del decret a 

la comissió informativa de Serveis Centrals i perquè aquest expedient ha estat liderat 

des de l’àrea de Serveis Centrals. Això no treu que s’ha format un equip de treball 

entre diferents serveis de l’Ajuntament, on juga un paper destacat Via Pública, així 

com el Servei de Manteniment. Per tant, entre tots hem aportat la nostra mirada, 

experiència, en aquest plec de condicions, a fi d’enriquir-lo. 

Vostès han parlat de l’ordenança publicitària i tenen raó. En aquests moments, s’està 

treballant per a la definició de la nova ordenança de publicitat. En tot cas, en tenim 

una i els treballs han de continuar. Malgrat tot, el plec de condicions ve coordinat per 

aquesta ordenança, però ve justificada l’antelació en presentar aquest projecte, 

perquè, com vostès saben, el nou servei de Mataró Bus ha d’entrar en funcionament a 



mitjan gener i pensàvem que, donat que un dels elements que s’hi incorporen són les 

marquesines, justament havíem d’intentar que aquestes ja estiguessin a punt quan 

entrés la nova xarxa del Mataró Bus. Per això hem avançat aquest projecte, malgrat 

l’altre també s’està treballant. 

Diuen vostès que el termini és excessiu i que el risc per obtenir el cànon que hem fixat 

és molt alt, però val a dir que aquesta feina l’hem fet a partir de l’experiència que 

tenim als serveis municipals, però també hem contractat una consultora externa que 

ens ha ajudat a definir tot això i ens ha portat l’experiència d’altres municipis. Pensem 

que aquestes dades són assolibles. Aquest termini ha de ser aquest, perquè sinó no 

sortiria a compte. 

Vostè apuntava també el risc que el servei no fos l’adequat o deficitari... Li dic que 

l’incompliment del contracte és una raó de pes per desfer qualsevol contracte en 

qualsevol moment. La Llei ens avala. Quan entri en vigor aquest contracte, això sí, 

mantindrem l’equip de treball per fer el seguiment acurat de la seva execució. En 

aquesta comissió en farem el seguiment per veure si l’empresa compleix amb tot això 

que determina el plec de clàusules. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez opina que, de tota manera, les línies d’actuació s’han 

de tractar allà on estan afectades. 

El que sí, per deixar-ho clar, és que nosaltres pensem que les coses tenen un ordre, i 

vostès no ens poden negar a nosaltres que portem anys amb propostes de resolució, 

preguntes als plens i en comissió informativa sobre aquesta ordenança. Entenem de 

la complicitat. El Sr. Melero i els tècnics del seu departament han explicat abastament 

la complicitat de l’ordenança, però això no treu que el temps que fa hi és i que l’ordre 

hauria d’haver estat a la inversa. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando respon a la Sra. López que ja sap que un 

incompliment de contracte és causa de la seva rescissió. Però aquí no parlem d’un 

incompliment de contracte, sinó d’un contracte que s’allarga molt en el temps i que, 

potser no durant el primer o el segon any, però més endavant pot fer que l’empresa 

concessionària ofereixi un servei francament millorable. I el fet de no tenir instruments 

jurídics francament millorables en el contracte de concessió per rescindir el contracte 

fa que en cas de voler-lo rescindir ens veiem abocats a litigi. Crec que és bo sempre 



preveure aquest tipus de situacions i dotar-se dels instruments necessaris a través de 

les clàusules. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 5,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.  

 
 
 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

-Servei d’Urbanisme- 
 
24  -  ENCÀRREC A PUMSA DE LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

MILLORA URBANA PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 

DOTACIONALS PÚBLICS EN EL SOLAR DE FIGUERA 

MAJOR/JOSEP M. DE SEGARRA/JOAN OLIVER. 

 
El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta 

següent : 

“El 20 de desembre de 2006, el Conseller de Política Territorial i obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, va aprovar definitivament amb prescripcions, la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació municipal, per tal d’incloure en el Sistema de 
Dotacions d’Habitatge Públic (DHp), set solars qualificats fins ara de sistema 
d’equipaments comunitaris de Mataró. El text refós incorporant les prescripcions de 
l’aprovació definitiva, es va aprovar el 10 de maig de 2007 i la publicació d’ambdues 
resolucions es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’1 de juny 
de 2007,  esdevinguent des d’aquest moment executiu el planejament modificat. 

Entre els set solars afectats per la modificació del pla general, hi figura el sòl públic 
situat a Riera de Figuera Major, entre els carrers Josep M. de Segarra i Joan Oliver. 



En aquest solar, d’una superfície de 3.378 m2, es preveu que s’hi construirà i 
desenvoluparà un projecte d’habitatges públics, amb equipament i aparcament públic. 

El sòl en el que s’ha de portar a terme aquest projecte, es de propietat municipal i una 
vegada executat, es convertirà, com tots els altres solars amb aquesta mateixa 
qualificació, en un nucli d’habitatge públic. 

El primer tràmit a realitzar es la redacció d’un pla de Millora Urbana que demostri la 
viabilitat urbanística del projecte i marqui els paràmetres urbanístic bàsics per a la 
seva posterior execució.  

L’Ajuntament de Mataró disposa de l’empresa municipal PUMSA i el seu grup, per tal 
que juntament amb la política marcada pel Govern Municipal, esdevingui l’instrument  
de desenvolupament urbanístic  dels sectors o àmbits  que el Ple Municipal li 
encomani. 

L’article 2 dels estatuts fundacionals de PUMSA estableix: 

 “La societat té per objecte, sempre que siguin d’interès públic, s’ofereixin dins del  
terme municipal de Mataró i en benefici dels seus habitants: 

 
a) Creació del sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d’equipaments. 
 
b) Remodelació o reforma de zones urbanes. 
 
c) Redacció de plans d’ordenació, projecte d’urbanització i obres i quants instruments 

i documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació 
urbanística. L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i 
renovació o remodelació urbanes, com a la realització d’obres d’infraestructura 
urbana i dotació de serveis per a l’execució dels plans d’ordenació. 

 
d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a 

serveis i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials. 
 
e) Realització de les funcions d’àmbit municipal que se li encomanin per l’Ajuntament 

de Mataró, relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures, la política 
de sòl i la gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini 
públic. 

 
A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències municipals 
delegables a la Gerència d’Urbanisme, que alhora siguin delegables i susceptibles 
de gestió en forma de societat mercantil, de conformitat amb la legislació 
urbanística, prèvia delegació expressa, en el seu cas, del Ple de l’Ajuntament de 
Mataró. 

 
f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats 

tècniques relacionades amb l’habitatge i l’urbanisme. 
 
g) Promoció, construcció i explotació d’aparcaments i altres serveis logístics 

relacionats amb la circulació i transport. 
 
h) Configurar-se com una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 

23 de la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de març, i en aquesta condició, si així ho 
acorda l’Ajuntament, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, 
formular, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, 
fer el seguiment de la gestió dels particulars, o bé executar el planejament 
directament o indirectament, i rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta 



corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació corresponent, si així ho acorda també l’Ajuntament.” 

 

Per tot el que s’ha exposat, a la vista de l’informe de la cap de l’Àrea de Serveis 
territorials i de conformitat amb el que disposa l’article 2 dels estatuts fundacionals de 
la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, PROPOSO al Ple 
municipal l’adopció, si s’escau, dels següents  ACORDS: 
 

PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA 
-PUMSA- la redacció d’un Pla de Millora Urbana que reguli els paràmetres bàsics del 
projecte d’habitatges dotacionals públics, a construir en el sòl de propietat municipal 
situat a la Riera de Figuera Major entre els carrers Josep Maria de Segarra i Joan 
Oliver.  

SEGON.-    Facultar al President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis 
Territorials, i Regidor Delegat d’Habitatge, per tal que pugui complementar i ampliar, si 
es necessari el  present encàrrec a  PUMSA donant-ne posteriorment compte al Ple. 

TERCER.- Notificar el present acord a PUMSA i al Servei de Gestió Econòmica, així 
com a altres serveis municipals que puguin resultar afectats per raó de la matèria.” 
 
 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, afirma que a la CUP els sembla molt mala notícia que al 2006 es modifiqués 

el Pla General i que aquelles zones que en aquell moment es destinaven a 

equipaments ara sembla que també allotjaran habitatges. Tenim molt clar que un 

habitatge, encara que sigui HPO, no és un equipament, i per tant no hi haurien d’anar 

a llocs que estaven previstos per a equipaments. Per aquest motiu, la CUP hi votarà 

en contra.  

És una iniciativa que s’està produint a d’altres llocs i així perdem el conjunt de la ciutat, 

perquè diverses zones que, en principi, havien de donar resposta a necessitats 

d’equipaments i infraestructures ara sembla que aniran retallades perquè d’una forma 

com bolets ens hi van col·locant pisos, encara que siguin de protecció oficial. El lloc 

que els pertoca és el lloc on estaven predestinats al seu inici, en el Pla General, a 

zones d’habitatges. 

 
 

El senyor Francesc Teixidó recorda que en el mateix 2006 el Parlament de Catalunya 

va aprovar una llei permetent la construcció d’habitatges sobre els equipaments. 

Estem tots d’acord en què hi ha una necessitat peremptòria d’habitatge en preu 

assequible per a un percentatge de població elevat. La llei ens dóna aquesta 

possibilitat de considerar útils els equipaments públics de la ciutat per construir-hi 

habitatges al damunt. Nosaltres utilitzem aquesta possibilitat, que donarà servei a 90 



famílies que segurament estaran molt contentes de poder accedir a un habitatge de 

lloguer a un preu assequible pel període que finalment es decideixi. Quin problema hi 

ha? 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria respon que vostès no només estan situant pisos al 

damunt dels equipaments sinó també estan ocupant espai i sòl que estava destinat a 

equipaments.  

D’altra banda, en el moment en què situem pisos sobre els equipaments impedim que 

aquests puguin tenir ampliacions futures. També estem sobredimensionant una ciutat 

que, al nostre entendre, ja ha creat els seus límits. Potser hem de començar a donar 

resposta a aquestes necessitats que encara no s’han satisfet. 

 

 
El senyor Francesc Teixidó insisteix en què la prioritat del Govern és donar servei a 

aquelles persones que tenen greus dificultats per trobar habitatge a preu assequible. 

En aquest cas, l’equipament podria ser en planta baixa o podem aixecar-lo cap amunt 

tot el que vostè vulgui. No entenc francament el discurs. A qui ens devem? A tot un 

seguit de persones que necessita habitatge com a necessitat bàsica, primordial, i 

utilitzem tots els recursos que ens permet la llei per donar-los cobertura. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents 
als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).  

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: Cap.  

 
 
 



 

25  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, QUE AFECTA ÀMBIT 5-

07 “SECTOR MADOZ-ANTONI PUIGBLANCH. 
 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta 

següent : 

“Els serveis tècnics del Servei de Desenvolupament Urbà, han elaborat un document 
de modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal  que afecta l’àmbit del 
Sector 5-07 “Madoz-Antoni Puigblanc”. Aquèst es un sector de remodelació definit en 
el Pla General de 1996 amb la finalitat de transformar-lo a usos bàsicament 
residencials mitjançant un pla especial d’ordenació.  

El règim transitori establert en el Pla General per l’autorització de noves activitats en 
les edificacions existents en el sector 5-07 és restrictiva, a l’hora de preveure la 
implantació de nous establiments que dificulten la regeneració productiva del teixit 
actual. Les previsions del planejament general vigent  no facilita els tràmits per la 
remodelació del mateix, atesa la desproporció entre les edificacions preexistents i el 
nou teixit residencial previst. En concret el sostre consolidat actual és de l’ordre dels 
6000 m2 construïts, enfront els 2936 m2 permesos pel sector 5-07 del Pla general. La 
fàbrica Minguell, catalogada recentment, haurà d’integrar-se volumètricament en 
l’ordenació del sector, ocupant més de 800 m2 de sòl i assolint una part important de 
sostre de l’àmbit, quan en canvi, inicialment es podia enderrocar. Algunes de les 
edificacions mantenen actualment activitats en funcionament  i estan subjectes a 
indemnització si son incompatibles amb el planejament. En termes de gestió, el sector 
ha de garantir les cessions de sòl, urbanitzar el sòl públic, reurbanitzar els contactes 
amb l’entorn i garantir a més la cessió del 10% d’aprofitament mig i la reserva per 
habitatge protegit i assequible en un 20% i 10% respectivament. 

 

Tots aquests aspectes, difícilment es poden assumir en termes econòmics, per la 
desproporció existent entre les despeses globals de la transformació del sector, 
altament consolidat per un teixit terciari productiu, en relació a l’aprofitament teòric 
residencial que preveu el Pla general. 

 

Per tots aquests motius, es proposa donar alternatives per canviar la regulació 
urbanística de l’àmbit així com el seu desenvolupament i execució. Es proposa 
modificar els paràmetres  actuals definits en el planejament general vigent, basat amb 
la substitució del teixit existent per la implantació d’habitatge, partint dels nous 
objectius següents: conservació de l’edifici industrial catalogat, recuperació de l’edifici 
de l’anterior empresa Secopal en la cruïlla Madoz-Puigblanc, conseqüentment, els 
usos terciaris actuals es podran conservar, sense necessitat de crear residència, 
mantenint-se així l’equilibri del barri que manté els usos terciaris; es mantenen altres 
objectius com els de millorar la naturalesa  de l’espai urbà actual, amb l’oportunitat 
d’obrir el passatge San Bonaventura i comunicar-lo amb la nova plaça que es crea, 
donant-li continuïtat a l’altre costat del carrer Madoz. En definitiva doncs, es tracta 
d’una actuació de remodelació que  planteja reconstruir l’àmbit, únicament enderrocant 
i substituint les edificacions que fan nosa per complir els objectius de ciutat i a la 
vegada poder justificar les reserves legals de sòl públic. L’edificabilitat proposada, 



vindrà donada per la que en resulti de la nova ordenació, que es situarà en xifres, 
entre la plantejada en el sector de planejament vigent i la consolidada per les 
edificació.  

Així doncs, sintèticament els objectius bàsics de la modificació puntual del Pla General 
que ara es planteja es concreten de la forma següent: 

 Mantenir els usos productius actuals, els terciaris i comercials, 
sense residència, amb una operació de remodelació que integrarà les edificacions 
principals preexistents en una ordenació respectuosa amb l’entorn. 
 

 Conservar el patrimoni arquitectònic industrial del sector amb la 
recuperació de la fàbrica Minguell, de nivell de protecció A, assignant-li uns usos 
terciaris apropiats a la condició tipològica. 
 

 Obrir el passatge Sant Bonaventura per crear un itinerari per a 
vianants que connecti fins l’espai lliure de l’altre costat del carrer Madoz, amb la 
projecció  d’una plaça de 421 m2 en continuïtat amb la plaça de l’altre sector. 
 

 Dimensionar i regular els nous volums amb unes condicions 
d’edificació, i definició d’alternatives, que permetin una correcte integració amb les 
preexistències. 
 

 Buscar la viabilitat del sector proposant l’aprofitament proporcionat 
i necessari per afrontar les despeses de la transformació incloses  indemnitzacions, a 
partir del manteniment de la nau i  la conservació parcial de l’edificació. 
 

 Proposar una edificabilitat resultant de l’aplicació dels objectius 
preferents de 4.800 m2st, amb un índex brut de 2,45 m2st/m2s (en el que el sostre 
catalogat és de l’ordre de 0,75 m2st/m2s), que es situa entre l’1,5 m2st/m2s previst en 
el PG96 per aquest sector i el 3,05 m2st/m2s corresponent a la superfície construïda 
actual del sector amb vàries activitats encara en funcionament. 
 

 Definir el desenvolupament i la gestió pel sector, amb la 
delimitació d’un polígon d’unitat d’actuació UA-86 “Madoz-Antoni Puigblanch”, 
d’ordenació detallada i directe, que agilitzarà la gestió i a la vegada determinarà els 
criteris per la reparcel·lació i la urbanització, garantint les cessions de sòl públic i del 
10% de l’aprofitament privat a l’ajuntament i l’equilibri de beneficis i càrregues pels 
propietaris del polígon.    
 

Pel que fa al sistema d’actuació previst per aquesta unitat d’actuació de nova creació, 
s’estableix que la gestió i execució de l’àmbit  s’efectuarà mitjançant el sistema 
d’actuació de reparcel·lació amb la modalitat de Compensació bàsica, per tant a 
proposta i càrrec dels propietaris del sector, que hauran de redactar, tramitar i executar 
els projectes de reparcel·lació i urbanització. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent i el que disposen els 
articles  83, 94, 95 i 98,4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2005, de 26 de 
juliol,  PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS : 
 



PRIMER.-  Aprovar inicialment la  modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal 1996, Sector 5-07 “Madoz-Antoni Puigblanc”, redactat pel servei municipal 
de Desenvolupament Urbà. 
 

SEGON.-  Suspendre, les tramitacions i  llicències en l’àmbit de la modificació puntual 
del Pla General de  Sector 5-07 “Madoz-Antoni Puigblanc”, de conformitat amb el que 
disposen els arts  71 i 72 del Text refós de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, DL 
1/2005, de 26 de juliol, llevat els supòsits que siguin compatibles ambdós 
planejaments. 
 
TERCER.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació dels 
acords precedents a través d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai 
web, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions. 
 
QUART.- Sol·licitar informe i/o notificar el present acord,  als serveis municipals que 
correspongui per raó de llurs competències i en especial al servei d’Habitatge 
(Llicències) al Servei de Ciutat Sostenible (Llicències) i al Servei d’Ingressos 
(Cadastre). 
 
CINQUÈ.- Notificar els precedents acords als interessats segons es deriva de 
l’expedient. “ 
 
 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

manifesta que el Sr. Bassas deia que els usos previstos pel Pla General són inviables i 

jo voldria fer una reflexió al respecte: per què aquesta reflexió que vostès es fan en el 

si del Govern i que ara comporta que el dictamen vingui al ple no s’ha fet com seria 

lògic de manera oberta i comptant amb la participació de tothom? Jo sé el perquè. 

Perquè realment no hi ha hagut una estratègia darrere la política urbanística i s’ha anat 

adaptant en funció dels béns. Ara convé bé una modificació en el sentit de passar un 

sòl industrial a residencial i terciari, i ara convé fer el contrari. No acabo d’entendre per 

què vostès s’han negat sistemàticament a una cosa que té tot el sentit comú, que és 

que quan s’ha reconegut d’una manera de facto que el Pla General havia estat superat 

per moltes coses i que el model que preveia en algunes zones de la ciutat era inviable, 

com és que no s’ha acceptat anar a una revisió oberta i participativa d’aquest? I, en 

canvi, vostès aquest debat l’oculten i constantment estan fent el que estan fent avui. 

No té cap lògica, perquè el que no podem fer és deixar passar les oportunitats i que 

arribin en un moment certament inoportú. No diré que sigui aquest el cas concret, però 

insisteixo en què em resulta difícil d’entendre aquesta política urbanística seva, perquè 

ha obeït a successives modificacions que han atès només a una necessitat d’habitatge 

i no pas a la consecució d’un model de ciutat adaptat als temps que el propi Pla 

General ja no és capaç de cobrir.  



 

 
El senyor Ramon Bassas respon que transparent i participatiu ho serà, perquè 

d’aquest inici de modificació en continuarem parlant amb els veïns, al Consell 

Assessor Urbanístic, a tot arreu… 

Abans li he explicat en quin context es produïa aquesta modificació i no hauríem de 

ser tan deterministes com per no poder fer canvis a aquesta escala a partir de les 

grans estratègies que no es modifiquen. Una de les grans estratègies és la de refer 

els teixits urbans. És a dir, aquells teixits que estan morts o relativament improductius, 

a fi de tornar-los productius per a l’activitat econòmica però també per la vida social. 

Nosaltres hem optat, i crec que és bo, per no fer créixer els límits del Pla General i els 

límits físics del Pla General, i per a no fer això cal regenerar aquests teixits i fer-los de 

manera que no siguin d’un sòl ús, i tinguin aquests usos mixtos que els fan més 

competitius i agradables, segurs. 

La segona estratègia correspon a aquest gran eix que se situa des de Can Gasol, és a 

dir, des dels barris de Rocafonda, El Palau, L’Escorxador, fins al centre de la ciutat. 

Aquest és un altre dels grans projectes, el d’unir la ciutat allà on hi ha buits urbans que 

no ens podem permetre. Aquesta és una gran estratègia que s’ha anat desenvolupant 

al llarg del temps i vostès ho han vist: Can Gasol, Eix Herrera, Madoz Quintana... és 

una de les peces que podem modificar d’aquesta manera, justament perquè s’ha anat 

aconseguint aquesta estratègia anterior amb èxit.  

Finalment, nosaltres no plantegem cap tabú respecte a la modificació del Pla General. 

De fet, vam arribar a un acord que és important: un cop s’acabin els treballs del Pla 

Territorial Metropolità, que poden canviar la ciutat en alguns aspectes amb noves 

oportunitats, potser serà el moment de revisar el Pla General. Ja en parlarem. Però no 

cal ser tan deterministes de moment. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (7).  



Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 5,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 
 

26  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, RELATIVA A LA 

REORDENACIÓ DE L’ÀREA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS 

D’HABITATGE PÚBLIC “CARRER JOAN MARAGALL-RONDA 

RAMON TURRÓ” I ENCÀRREC A PUMSA PER LA SEVA 

EXECUCIÓ. 

 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta 

següent : 

“L’àmbit, objecte de la present proposta de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Mataró, es situa a la zona d’equipaments del barri de Cerdanyola 
compresa, de nord a sud, entre la Ronda Ramon Turró i l’escola dels Salesians i, de 
llevant a ponent, entre la urbanització Sant Salvador i el carrer Joan Maragall. 
 
Dins de marc de les últimes lleis urbanístiques promulgades pel Parlament de 
Catalunya contingudes en el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, que estableix 
diversos preceptes per tal de fomentar la disposició de sòl per a la construcció 
d'habitatge assequible i en particular amb la creació del  nou sistema urbanístic 
anomenat d'habitatges dotacionals públics,  l’Ajuntament de Mataró, va impulsar i 
tramitar una modificació puntual del Pla General, aprovat definitivament en data 
29/12/04, creant l’indicat “Sistema de Dotació d’Habitatge públic DHp” diferenciat del 
sistema d’equipament, amb règim propi definit, i en terrenys de titularitat pública. 
 
D’acord amb aquests antecedents, la proposta de modificació de Pla general que ara 
es planteja, preveu, que una part de la zona d’equipaments descrita anteriorment, es 
destini a sistema de Dotació d’habitatge públic amb l’objectiu de dotar al barri de 
Cerdanyola d’aquest servei públic.  
 
Per altra banda, en sintonia amb el criteri ja establert al Pla Especial d’assignació 
d’usos a diversos equipaments, aprovat definitivament 16 de novembre de 2005, que 
definia per aquest àmbit de Cerdanyola un equipament amb doble qualificació, 
educatiu i assistencial, la proposta de modificació  preveu la implantació d’una escola 
bressol, tal com determinava el Pla Especial, i substitueix l’ús assistencial pel 
d’habitatge dotacional.  
 
A més, l’ordenació proposada també preveu la implantació d’un Centre d’Educació 
Infantil i Primària, CEIP. Aquestes dues actuacions a nivell educatiu s’efectuen per 



adequar l’oferta de places escolars públiques a les necessitats del barri de Cerdanyola 
Nord. 
 
Sintetitzant doncs, la present proposta de modificació puntual de Pla General 
d’Ordenació de Mataró de 1996 que es proposa tramitar, consisteix en la reordenació 
de la zona d’equipaments limitada pels carrers Ronda Ramon Turró, Joan Maragall, 
l’escola existent dels Salesians i la urbanització San Salvador, per assolir els següents 
objectius encaminats a millorar els serveis i equipaments del barri: 

 

1. Establir la qualificació combinada com a usos dominants de 
sistema de dotació d’habitatge públic (DHp) / Sistema d’equipament educatiu (Eed) i el 
complementari d’aparcament (Ca), als sòls situats a la banda del carrer Joan Maragall, 
definint uns criteris i paràmetres d’ordenació amb l’objectiu d’implantar una escola 
bressol,  42 habitatges dotacionals i els aparcaments necessaris per aquest usos. 
Aquests sòls contemplaran una servitud de pas per garantir l’accés a l’edificació 
existent situada a la parcel·la d’equipaments veïna. 
 

2. Assignar l’ús docent (clau Eed) als sòls de sistema 
d’equipaments de titularitat municipal situats entre la Ronda Ramon Turró i l’escola 
dels Salesians, i determinar els criteris d’ordenació per poder implantar un Centre 
d’Educació Infantil i Primària de dues línies, CEIP 2L. 
 

3. Reordenar els límits, que actualment fixa el Pla general en 
aquest àmbit, entre els sistemes d’equipaments i d’espais lliures per tal d’adaptar-los 
adequadament als usos i ordenacions que es proposen. 
 

4. Establir la qualificació d’Equipament educatiu clau Eed als sòls 
de l’escola privada existent compresos dins de l’àmbit de la modificació, on es reconeix 
l’edificació existent i s’estableixen uns criteris d’ordenació que permetran una petita 
ampliació i a on es preveuen les servituds de pas necessàries per garantir la seva 
accessibilitat i la de l’equipament veí corresponent al nou CEIP. 
 

5. Assignar l’ús complementari d’aparcament, clau Ca, als sols 
d’equipaments docents privats Eed corresponents al camp de futbol per permetre la 
creació d’un aparcament soterrat pel servei del barri. 
 
Esmentar finalment, que el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró de 1999 
(aprovat definitivament l’11/12/2002) estableix en l’àmbit de la present modificació de 
Pla General, una àrea d’expectativa arqueològica de grau de protecció G, respecte a la 
qual s’hauran de realitzar totes aquelles actuacions previstes en el Pla especial, en el 
moment que pertoqui.  
 
Els objectius previstos en aquest document de modificació puntual del Pla General, 
donen compliment a les previsions del Programa d’Actuació Municipal (PAM 2008) que 
preveuen les actuacions prèvies i necessàries per endegar els projectes previstos en 
el barri de Cerdanyola – Zona Salesians- relatius a la construcció de la nova escola 
bressol, així com el de construcció d’un aparcament  i el de construcció d’habitatge 
com sistema dotacional per a col·lectius amb necessitats especials, sobretot els 
formats per grups de joves i de gent gran. 

 



La primera d’aquestes actuacions (acció 1.1.2.7 del PAM 2008), la compra del solar 
per a ubicar les citades construccions a la Congregació dels Salesians, va ser 
formalitzada el 14 de març de 2008. L’altre actuació prevista per aquest projecte és la 
relativa a preparar el planejament urbanístic que permeti l’assignació concreta d’usos 
al solar per fer  a les actuacions previstes, a la que es dona compliment amb l’inici del 
present tràmit.  

 

La societat municipal PUMSA, conjuntament amb les societats també municipals, 
GINTRA i PROHABITATGE tenen per objecte la construcció d’aparcament i habitatge 
així com la urbanització dels sectors relacionats que se li encomanin. Es per aquest 
motiu que es proposa l’encomana a Pumsa de la redacció i execució dels projectes 
que s’hauran de portar a terme en aquesta zona.  

 
        Per tot el que s’acaba d’exposar, vistos els informes precedent i el que disposen 
els articles  83, 94, 95 i 98,4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2005, de 26 
de juliol i  de conformitat amb el que disposa l’article 2 dels estatuts fundacionals de la 
societat municipal  Promocions Urbanístiques de Mataró, SA,  PROPOSO    al Ple de 
la Corporació l’adopció, si  s’escau, dels següents   A C O R D S : 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la  modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal 1996,  de reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge públic 
“carrer Joan Maragall-ronda Ramon Turró”, redactat pel servei municipal de 
Desenvolupament Urbà. 
 

SEGON.-  Suspendre, les tramitacions i  llicències en l’àmbit de la modificació puntual 
del Pla General d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació municipal, relativa a la  reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions 
d’habitatge públic “Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró”, de conformitat amb el 
que disposen els  arts  71 i 72 del Text refós de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, DL 
1/2005, de 26 de juliol, levat els supòsits que siguin compatibles ambdós 
planejaments. 
                               
TERCER.-  Obrir un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació dels 
acords precedents a  través d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels 
diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai 
web, a fi de que es pugui aportar per  qui interessi els suggeriments o al·legacions. 
 
QUART.- Sol·licitar informe i/o notificar el present acord,  als serveis municipals que 
correspongui per raó de llurs competències i en especial al servei d’Habitatge 
(Llicències) al Servei de Ciutat Sostenible (Llicències) i al Servei d’Ingressos 
(Cadastre). 
 
CINQUÈ.- Encarregar a la Societat municipal PUMSA la redacció d’avantprojectes 
arquitectònics i projectes executius i  la completa construcció i urbanització d’aquest 
conjunt de sistemes públics i equipament, com a conjunt consistent en l’aparcament,  
sistema d’habitatge dotacional i escola bressol en el solar del carrer Joan Maragall. En 
la redacció i execució d’aquest projectes es tindran en compte els pactes del conveni 
signat entre l’Ajuntament de Mataró i la “Sociedad de San Francisco de Sales” i altres 
aspectes previstos en el document de modificació del Pla General que ara es tramita. 
      
SISÈ.-  Es delega al Regidor d’Urbanisme per tal que complementi i/o amplii l’encàrrec 
a PUMSA previst  en el punt anterior, donant-ne compte al Ple Municipal.   
 



SETÈ.-   Notificar el present acord a PUMSA, GINTRA I PROHABITATGE. 
 
VUITÈ.-  Notificar els precedents acords als interessats segons es deriva de 
l’expedient. “ 
 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que en aquest punt es torna a tractar la mateixa problemàtica que al 

punt 24: en un espai en què inicialment estaven previstos equipaments, hi tornen a 

posar pisos. Jo crec que en el fons, quan el Sr. Teixidó em contestava, el que passa 

és que vostès no han sabut endegar una política d’habitatges que donés resposta a 

les necessitats i ara ens volen fer creure que l’única manera de cobrir-les és construir 

habitatges precisament allà on hi anaven destinats equipaments.  

Mirin, això no va així. Facin els HPO si us plau, però facin-los allà on pertoquen, no en 

zones per a equipaments. I si aquesta zona és d’interès per a obrir els barris, uns 

barris molt densificats que no necessiten més densificació, aleshores obrin aquest 

espai, però obrim perquè hi tinguem els equipaments que es mereixen barris com 

Cerdanyola, La Llàntia o Peramàs. 

 

 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el 

seu vot positiu. 

 
És cert que Cerdanyola està molt densificat i, per tant, és necessari. Sr. Safont-Tria, 

crec que als mataronins també els hem de dir que si no es fa així, no els hi podríem 

fer. Per això crec que en aquest aspecte hem de donar el nostre recolzament al 

Govern. 

Una altra cosa és que hi ha altres inversions que sí que es fan i es podrien multiplicar 

les accions en aquest aspecte d’habitatge de protecció oficial.  

 

 



El senyor Ramon Bassas respon al Sr. Safont-Tria dient que la política d’habitatge del 

Govern es defineix a través del Pla de l’Habitatge, que no només inclou l’habitatge 

dotacional. Miri de tornar-se’l a llegir, perquè hi ha moltes mesures, la construcció 

d’HPO a través d’altres figures urbanístiques i a través d’altres mesures que ara no 

passaré a explicar. 

L’habitatge dotacional és fonamental i el legislador va entendre que una de les coses 

que demanava Mataró és que s’entengués que una part de l’habitatge va destinat a 

uns col·lectius que poden necessitar fer ús d’un determinat equipament per poder-hi 

fer habitatge. En una ciutat com la nostra que no té extensió, no hi ha d’haver cap 

problema perquè pugui treballar més amb intensitat no amb extensió. Sinó, 

l’alternativa seria l’extensió. A més es tracta d’habitatge de lloguer i no de compra, 

adreçat a col·lectius que tenen equipaments molt lligats a aquests col·lectius. 

Vostè fa servir arguments que em recorden molt als d’algunes al·legacions que 

s’havien tractat aquí dels propietaris del sòl en què s’hi havia hagut de fer habitatge 

dotacional i que deien : si vostès hi fan habitatges per què no me’l compraven a preu 

d’habitatge? Aquest discurs que fan vostès acaba coincidint amb els discursos 

d’aquells que en volien treure més rendiment, tot i que els jutges finalment no els van 

donar la raó.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular . 

Abstencions: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  

 
 
27  - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA 

URBANA PMU-05  “ÀMBIT ILLA 1A – TORRE BARCELÓ. 

 



El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta 

següent : 

“El Ple municipal, per acord de 5 de juny de 2008, va acordar aprovar provisionalment 
el Pla de millora urbana PMU-05  “Àmbit illa 1a – Torre Barceló”, redactat pels serveis 
tècnics municipals. Així mateix acordà trametre el document tècnic aprovat 
provisionalment, a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per 
la seva aprovació definitiva. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 24 de juliol de 2008, 
va acordar el següent: 

“1. Suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana PMU-005, a l’àmbit  illa 
1a.- Torre Barceló de Mataró, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins a la presentació 
d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 

1.1. Cal ajustar la consideració dels cossos sortints a allò establert en l’article 107 de 
les normes urbanístiques del Pla general de Mataró pel que fa a la definició d’un cos 
sortint obert, semitancat i tancat, computant a efectes d’edificabilitat els cossos sortints 
resultants de l’ordenació proposada o bé modificant-los per tal que s’adeqüin a la 
definició de cossos sortints oberts. 

1.2. Cal establir que la reserva mínima de places d’aparcament és de 319  i que en tot 
cas haurà de complir amb el mínim establert per l’article 142.11 del text normatiu del 
Pla general d’ordenació. 

......”  

Per donar compliment a les prescripcions establertes per la Comissió, l’Ajuntament 
procedeix a corregir el document del Pla de Millora PMU-05 “Illa 1a - Torre Barceló”, 
en tots aquells aspectes de la memòria de l’ordenació i de la normativa afectats 
directament o indirecta per les dues prescripcions abans descrites. La correcció es 
realitza de la forma següent: 

a). Es concreta i/o aclareix en el redactat del document del Pla de millora, així com a 
tota la documentació gràfica, que els “cossos sortints” que es projecten en la façana de 
l’edifici torre, tenen una regulació pròpia i només podran ser cossos sortints oberts, 
idèntics als definits en l’article 107.3a de les normes urbanístiques del Pla General. 

b). Pel que fa a la segona prescripció relativa a la reserva d’aparcament, s’estableix  
normativament la regulació dels usos d’aparcament per a cada subzona, d’acord amb 
els articles 140 a 143 de la normativa urbanística del Pla general, tot garantit el mínim 
de 319 places establert en el Pmu-01d “Ronda Barceló-Fàbregas i de Caralt”. 

 

El Text refós del Pla de millora que ara es tramita, ha adaptat també el nombre 
d’habitatges a l’avantprojecte d’edificació de la torre, proposant ara 10 habitatges més 
dels 140 establerts en l’aprovació provisional del document. Tot i els 150 habitatges 
proposats en aquest text refós, el nombre total d’habitatges es manté molt per sota 
dels 204 permesos com a màxim, en el planejament vigent del Pmu-01d “Ronda 
Barceló-Fàbregas i de Caralt”. 

 

Per tot el que s’ha exposat, vist l’informe precedent PROPOSO al Ple municipal 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 



PRIMER.-  Aprovar el text refós del “Pla de millora urbana PMU-05 àmbit de l’illa 1a.-
Torre Barceló”, que incorpora al contingut del document aprovat provisionalment del 
Ple Municipal el 5 de juny de 2008, les prescripcions de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 24 de juliol de 2008 i augmenta en 10 
habitatges més, els  140 previstos en el document de l’aprovació provisional (total 
150), mantenint-se aquesta previsió per sota dels 204 habitatges permesos com a 
màxim  en el planejament vigent del Pmu-01d “Ronda Barceló-Fàbregas i de Caralt”. 

 

SEGON.- Trametre tres exemplars i suport informàtic del text refós del Pla de millora 
urbana, junt amb la fotocòpia de l’expedient administratiu, perquè es procedeixi a la 
seva aprovació, aixecant la suspensió de l’executivitat de la Resolució de 24 de juliol 
de 2008,  per la qual s’aprovà definitivament el Pla de Millora Urbana, procedint a la 
seva publicació al DOGC. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord als interessats segons resulti de l’expedient.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que en el seu moment nosaltres vam advertir que el projecte no 

complia els requisits que la Generalitat demanava.  

El que ara nosaltres no acabem d’entendre és que vostès senzillament dient que això 

són cossos sortints, sense fer cap modificació del projecte, quedi igual, sobretot quan 

la Generalitat els va dir que tal com es presentava el projecte allò no eren cossos 

sortints sinó cossos tancats. Tampoc acabem d’entendre com s’ho fan per encabir-hi 

encara 10 habitatges més. Nosaltres hi votarem en contra. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el 

seu vot en contra. 

En definitiva, el problema és que aquí estem fent una edificació, com deia el Sr. 

Bassas: “estem en la fase més constructiva”, però la fase constructiva serà el dia que 

s’aixequi la torre, i precisament serà el punt més important de la Ronda Barceló. 

Tindrem una torre de 23 o 25 pisos i, per tant, és una alçada considerable i nosaltres 

sempre hem estat en contra de tenir aquestes alçades al Front de Mar i, per tant, 

aquest és el motiu de la nostra negativa en aquest procés. 

 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

diu que aquell àmbit ja ha patit diverses modificacions, perquè no respecta el projecte 



inicial, i el seu grup ja n’ha mostrat els dubtes a les posteriors modificacions, és a dir, a 

la manera de gestionar del Govern, improvisadament, i a la ubicació de la torre en 

aquell àmbit. En coherència amb el que sempre hem dit, ens hi abstindrem. 

 

 
El senyor Ramon Bassas se sorprèn perquè el Sr. Safont-Tria no entengui el tema, 

donat que ja li ha explicat vàries vegades. Es tracta senzillament d’això que acabo de 

dir i, per tant, crec que la Generalitat acceptarà la proposta, perquè és exactament el 

que ens han dit que cal fer. I no són 10 habitatges més, són 60 menys del que permet 

el planejament. Es tracta d’una cosa perfectament possible en aquesta zona. 

Respecte al Sr. Mora, dir-li que el debat al seu dia era si amb aquesta torre hi anàvem 

a alçada o hi anàvem a amplada. És a dir, si aquesta alçada ens podia permetre 

també ser més generosos en l’amplitud dels carrers, de les places... i de tot el que 

s’aconsegueix amb aquesta intervenció a la Ronda Barceló. No els facin por les 

alçades (a mi me’n fan una mica), que són pròpies també de les ciutats modernes que 

combinen aquesta arquitectura. 

Pel que fa al Sr. Mojedano, recordar-li que no hem fet cap modificació respecte al Pla 

de Millora Urbana. Hem fet estrictament el que diu el tràmit (aprovació inicial, 

provisional, definitiva i text refós), però com que cada vegada ve aquí sembla que ho 

estiguem modificant. Això sí, millorant cada vegada aquesta darrera part del redactat 

del que s’havia portat a l’aprovació inicial.  

 

 

 

El senyor Joan Mora se sorprèn per les floritures verbals del Sr. Bassas sobre que li 

fan por les alçades. A qui tingui els 6.000 euros metre quadrat útil per pagar si 

finalment s’arriba a construir la torre, segurament no li faran por. 

Ara bé, el problema aquí és que són vostès els qui ens empenyen en aquest 

creixement. Mataró és una ciutat mediterrània i no hem de canviar el nostre model de 

ciutat per convertir-la en una ciutat de gratacels o de mini-gratacels. Sinó, discutim-ho 

aquí en el ple. És l’únic que els demanem. 

 

 

 



El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza que és cert que ells no ho entenen, però fins 

ara la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat tampoc ho entenia, tal com el Govern 

municipal ho estan plantejant.  

 

 
El senyor Ramon Bassas aclareix que la Generalitat finalment ho ha entès i espera 

que la CUP també ho entengui. 

És a dir, no convertim Mataró en una ciutat de gratacels... mirin el Pla General i les 

modificacions que hi ha. Estem dient que a Mataró hi puguin conviure diferents formes 

arquitectòniques que facin possible justament preservar la ciutat mediterrània. És a 

dir, generar espai públic, que és el que s’ha fet a la Ronda Barceló. 

 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 8, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: 4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  

 
 
 
 
 
28  - RESOLDRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

PER LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA A LA COMARCA 

DEL MARESME, CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 

REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC DE 

MATARÓ (CAUM). 



 
 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta 

següent : 

“Per acord de 5 de juny de 2008 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 
Reglament del Consell d’Assessorament Urbanístic de Mataró (CAUM) i es donava 
resposta a les al·legacions presentades durant la informació pública entre d’altres, per 
la Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca del Maresme, concretament en el 
següent sentit: 
 
“El Sindicat presenta un escrit d’al·legacions sense signatura i fora del termini per 
efectuar-les. La notificació, rebuda el 8 d’abril de 2008 dona 30 dies hàbils per 
presentar al·legacions i aquestes s’han presentat el dia 15 de maig per correu 
administratiu, un dia després d’haver finalitzat el termini.  
El contingut de les al·legacions es refereix exclusivament a la composició del Consell i 
per reclamar la representativitat d’altres agrupacions, a part de la seva, que de 
conformitat amb la Llei 17/1993 de 28 de desembre, de Cambres Agràries, tenen la 
condició d’organitzacions professionals agràries més representatives a l’àmbit 
territorial respectiu. 
Aquesta és una al·legació que amb ànim de col·laboració s’hagués pogut plantejar en 
els primers dies de termini, màxim quan la Unió de Pagesos de Catalunya i la 
Comarca del Maresme disposen del text del Conveni des de l’aprovació del seu 
Avantprojecte, el 12 de febrer de 2008. 
Per tant, transcorregut el termini per efectuar les al·legacions, s’han de desestimar per 
extemporaneïtat. 
Recordem que la representació de les entitats en el CAUM, com s’ha dit en resposta a 
la primera de les al·legacions, te la finalitat d’obtenir una participació en defensa d’una 
diversitat  d’interessos de diferents sectors econòmics, socials i amb perspectiva 
tècnica en l’àmbit urbanístic i a nivell de Ciutat. Pel que fa a la representació de la 
pagesia, la intenció és que hi hagi un únic representant de entre els sindicats més 
representatius, de tal manera que la designació es pot fer a través de la Cambra 
agrària. 
En aquest sentit s’inclourà en el Reglament que el representant serà designat per la 
Cambra Agrària de Barcelona. 
També cal fer l’aclariment de que la Comissió de Seguiment del Pla especial de les 
Cinc Sènies, te una naturalesa i finalitats pròpies, específiques  i independents del 
CAUM i per tant la seva composició no es pot comparar amb la d’aquest darrer.” 
 
A través d’escrit presentat a l’oficina de Correus de Vidreres on consta una data 
errònia (10/8/2009) va tenir entrada al  Registre de l’Ajuntament de Mataró el 11 de 
juliol de 2008 un escrit de Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca del Maresme, 
representat pel seu coordinador comarcal, Josep Riera Porta, que actua també en nom 
i interès propi, en virtut del qual interposa RECURS DE REPOSICIÓ contra l’acord 
plenari de 5 de juny de 2008 pel qual s’aprovà definitivament el Reglament del Consell 
Assessor Urbanístic de Mataró i la seva creació. 

 

Per Decret d’1 d’agost de 2008 el Conseller Delegat d’Urbanisme va suspendre la 
resolució del recurs de reposició i va atorgar un termini de 10 dies a la Unió de 
Pagesos de Catalunya a la Comarca del Maresme per corregir la deficiència en la seva 
presentació, concretament relativa la signatura de l’escrit presentat pel Sr. Riera Porta. 

 



El 26 de setembre de 2008, el Sr. Riera Porta ha presentat l’escrit del recurs de 
reposició degudament signat. Per tant es pot procedir a donar resposta a aquest 
recurs de reposició. 

 

La Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca del Maresme sol·licita la nul·litat de 
ple dret de l’acte impugnat pels següents motius: 

a) Sobre l’extemporaneïtat de les seves al·legacions al·lega que en el càlcul del termini 
s’havia d’excloure el dia 12 de maig, festiu a Mataró, i per tant les al·legacions es van 
presentar dintre de termini. 

b) Respecte del tema de fons, l’entitat recurrent sol·licita incrementar el nombre de 
persones en el CAUM en representació del sector de la pagesia, i amb el següents 
arguments: 

- La constitució del Consell del CAUM és contrària a l’art. 24 de la Llei 17/1993, de 28 
de desembre, de Càmeres Agràries sobre la representativitat de les organitzacions 
professionals agràries a Catalunya. 

- El Conveni de col·laboració i cooperació urbanística subscrit el 18 d’abril de 1994 
entre la Unió de Pagesos de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al seguiment de 
les actuacions a les Cinc Sènies de Mataró, preveu la participació de quatre 
representants de la Unió de Pagesos de Catalunya, en el Consell Especial de 
seguiment del Pla Especial de les Cinc Sènies. L’entitat recurrent al·lega que el CAUM 
tindrà una incidència en temes de les Cinc Sènies, i que per aquest motiu caldria 
mantenir la mateixa representativitat en el CAUM. 

 

Consta a l’expedient informe jurídic del Servei d’Urbanisme en el que es fan les 
següents consideracions en resposta al  recurs de reposició que tractem. 

  

En primer lloc, la Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca ha demostrat que el 
seu escrit d’al·legacions va ser presentat el darrer dia del termini i, per tant, no era 
extemporani. Tot i això, no es pot estimar la pretensió de nul·litat de ple dret de l’acord 
per què no s’ha acreditat cap dels motius de nul·litat previstos a l’art. 62 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre. Cal tenir present que l’acord de Ple es va pronunciar 
sobre els temes de fons al·legats per la Unió de Pagesos i que aquesta entitat ha 
tingut ocasió de defensar els seus drets, com ho està fent,  també a través del recurs 
de reposició que tractem. Es proposa per tant estimar només en part el recurs en el 
concret extrem de constatar que les al·legacions de la Unió de Pagesos es van 
presentar dintre del termini i desestimar la pretensió de nul·litat de ple dret, mantenint 
la plena validesa i efectes de l’acord impugnat. 

 

Respecte les al·legacions que s’han interposat per motius de fons, reiterar que en 
matèria urbanística i específicament del seguiment del Pla especial de les Cinc Sènies, 
es manté el consell de participació de “La Comissió Especial de Seguiment de Millora 
Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix de Mataró”, creada per 
acord del Ple Municipal de 10/09/1998. Bona prova d’això és la seva recent renovació, 
per Decret de 4 de juliol de 2008, on es reflecteix el resultat de les darreres eleccions a 
la Cambra Agrària, amb 5 representants de les organitzacions professionals agràries 
amb més representativitat, que en són dos. És en aquesta Comissió Especial on es 
tracta específicament el tema urbanístic en el Sector de la Ciutat on la major presència 
i representativitat de la pagesia te sentit. Els objectius del CAUM dintre de la matèria 
urbanística fan referència a tot el sòl del municipi i, contempla la representativitat de 



molts altres sectors amb un ventall d’aquests lògicament més ampli que en la 
Comissió de les Cinc Sènies. No és indiferent el nombre de persones pel bon 
funcionament d’un Consell amb un grau important de participació de caràcter tècnic, 
com en el del CAUM. En aquest sentit s’ha de reiterar que en atenció al bon 
funcionament del Consell, tal i com ha estat concebut, no es pot estimar la sol·licitud 
d’incrementar el nombre de persones en la proporció que demana la recurrent. I, 
aquest criteri, que neix en la potestat d’autoorganització municipal i principi 
d’autonomia local, no és contrari a la Llei la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de 
Càmeres Agràries, com seguidament es dirà. 

 
Com ja es va manifestar en l’acord que s’impugna, en relació al sector de la pagesia, 
la intenció és que hi hagi un única persona designada per les organitzacions 
professionals més representatives, la qual cosa es garanteix amb la designació 
realitzada a través de la Cambra Agrària, atenent la seva composició. Des d’aquest 
punt de vista, i en us de les facultats d’interpretació del Reglament del Ple de la 
Corporació, es podria atorgar la mateixa validesa a un acord conjunt d’aquestes 
organitzacions professionals sobre la persona a escollir com a membre del Consell. 
Aquest criteri que neix en la potestat d’autoorganització municipal i autonomia local,  
no va en contra de l’art. 24 de la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de Càmeres 
Agràries perquè el que es busca, a la fi, és que la persona membre del CAUM tingui la 
màxima  representativitat de les organitzacions professionals agràries a la Província. 
Aquest és el criteri i la interpretació que en fa el Tribunal Suprem en un cas similar, 
concretament a la Sentència de 7/7/2004. 
 
Finalment, i en conseqüència de la present resolució, no procedeix la designa de vocal 
en el CAUM que la Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca va presentar el 10 de 
juliol de 2008 i corregir a requeriment municipal  l’1 d’octubre de 2008 (defecte en la 
signatura de l’escrit). 
 
Vist l’informe jurídic previ i de conformitat amb el que disposa l’art.22.2.d) de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Resoldre el recurs de reposició interposat per la Unió de Pagesos de 
Catalunya al Maresme contra l’acord plenari de 5 de juny de 2008 pel qual s’aprovà 
definitivament el Reglament del Consell Assessor Urbanístic de Mataró i la seva 
creació, estimar-lo en part i suprimir l’afirmació de l’extemporaneïtat de les al·legacions 
presentades, mantenir la validesa i plens efectes de  l’acord impugnat, tot això de 
conformitat amb que ha quedat manifestat en la part expositiva del present acord.  

Segon.-  Desestimar la designa del vocal en el Consell Assessor Urbanístic de Mataró 
que presentà la Unió de Pagesos de Catalunya al Maresme, per no reunir els requisits 
exigits en el Reglament del Consell.” 

 
 
 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta el seu vot contrari. 

En primer lloc, perquè si bé és cert que la pagesia és un sector minoritari a nivell 

econòmic, també ho és que són els qui gestionen la major part del territori de la ciutat 

i, per tant, tenen moltes coses a dir. 



També entenem i donem suport a les reclamacions del sindicat quan es queixen que 

qui hagi d’assenyalar el representant de la pagesia siguin les cambres agràries. Això 

ho dic perquè el conjunt de la pagesia no hi creiem en les cambres agràries, una 

rèmora també del franquisme que no ens aporta res. No entenem per què una 

institució democràtica com pugui ser aquest consell assessor hagi de recórrer a 

rèmores que tots voldríem que formessin part del passat.  

 

 
 

El senyor Ramon Bassas explica que el recurs no parla d’aquesta qüestió, sinó ho 

haguéssim argumentat. El cas és que les cambres agràries són l’instrument que 

s’utilitza per saber el grau de representació dels sindicats agraris, i senzillament per 

això es van posar en el reglament del consell urbanístic. Per cert, ningú va al·legar 

contra aquest punt. 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4). 

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.   

 
 

CMI DE SERVEIS PERSONALS 
 

-Servei de Joventut i Dona- 
 

29  - APROVAR  LA CREACIÓ I ELS ESTATUTS DE 

L’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
 



La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la proposta 

següent: 

 
 “Relació de fets 
 
El projecte anomenat “Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació” va 
sorgir amb l’objectiu de dinamitzar el debat públic sobre el paper dels mèdia en la 
superació dels arquetips de gènere i té com a objectiu promoure l’actitud crítica i la 
reflexió envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una 
no-discriminació 
  
Des de l’Ajuntament de Mataró es consideren positius els objectius del Projecte i està 
interessat en crear una instància de participació ciutadana que promogui l’anàlisi i la 
visió crítica dels mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la 
perspectiva de les dones, considera adient participar en la constitució de la nova 
associació i en el seu desenvolupament posterior. 
 
Fonaments de Dret 
 

- la Disposició addicional cinquena de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local.  

- el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, 
pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives de les entitats 
locals de Catalunya i el seu registre. 

- la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.  
- la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 

 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.-  Aprovar la creació de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació amb l'objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers 
els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una no-
discriminació 
 
Segon.- Aprovar la proposta adjunta d’estatuts pels quals s’ha de regir aquesta 
associació, comprensius d’un total de trenta-tres articles.  
 
Tercer.-  Facultar la Sra. Ana Maria Barrera Salcedo, consellera delegada de Joventut 
i Dona, tant àmpliament com en Dret sigui possible, perquè en nom i representació de 
l’Ajuntament de Mataró realitzi tots els actes que siguin necessaris fins a la constitució 
de l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.” 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 



 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
30  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA 

PROLIFERACIÓ DE PINTADES I GRAFITS A LES FAÇANES DE 

LA NOSTRA CIUTAT. 

 
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

confirma que després d’haver-ne parlat amb el conseller delegat d’Obres i Serveis 

Municipals han decidit deixar la proposta sobre la taula, confiant que durant aquest 

mes podran arribar a algun acord. 
 

 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Francesc Masriera, regidor del 

grup municipal de Convergència i Unió, i el Sr. Sergi Penedès, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

 

31  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL DE 

COMMEMORAR EL 50È ANIVERSARI DE LA MORT, ESTANT DE 

SERVEI, DELS BOMBERS MANUEL MADERN I FRANCESC 

CLARIANA. 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

proposta següent : 

 
“D’aquí pocs dies, es compleixen 50 anys de l’episodi més negre de la història dels 
Bombers de Mataró. Va ser el 8 de novembre de l’any 1958 quan dos bombers, 
Manuel Madern i Francesc Clariana, van morir en acte de servei en un incendi a 
Tordera.  
 
Els efectius del cos de bombers voluntaris de Mataró es dirigien amb l’autobomba 
Hispano Suiza i el tanc Ford n. 1 cap un incendi en una industria de suro a la població 
de Tordera.  Quan faltaven pocs quilòmetres per arribar al lloc de l’incendi el vehicle 
Ford n. 1, que anava apoca distància de l’Hispano, va bolcar en una pronunciada 
corba de la carretera NII. A l’accident hi va haver dos morts i diferents ferits. 



  
En reconeixement a aquestes dues persones. fa molts anys que un dels carrers de 
Mataró porta el seu nom i, pel que fa al cos, que recentment ha celebrat el 150è 
aniversari, l’any 1967 l’Ajuntament li concedí la Medalla d’Or de la Ciutat. 
 
Des de Convergència i Unió creiem que cinquanta anys és un aniversari que mereix 
ser aprofitat per recordar la tasca que molts homes i dones realitzen a diari per garantir 
la seguretat de les persones i els seus bens i és per això que proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Mataró el següent, 
 
ACORD:  
 
L’Ajuntament de Mataró proposarà al cos de Bombers de la Generalitat la realització 
d’un acte conjunt per tal de recordar el 50è aniversari de l’accident que costà la vida 
als bombers Manuel Madern i Francesc Clariana. “ 
 
 
 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, confirma que el Govern 

municipal accepta la proposta i tirarà endavant les gestions necessàries per poder-ho 

realitzar.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 
 

 

En aquests moments es reincorporen a la sessió el Sr. Francesc Masriera, regidor del 

grup municipal de Convergència i Unió, i el Sr. Sergi Penedès, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. I s’absenta de la sessió el Sr. Ramon 

Bassas, regidor del grup municipal Socialista. 

 

32  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

CELEBRAR EL BICENTENARI DEL NAIXEMENT DE LOUIS 

BRAILLE. 

 
El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent: 



“El proper 4 de gener es produirà el bicentenari del naixement de Louis Braille, 
inventor del sistema de lecto-escriptura Braille per a persones cegues. 
 
Sens dubte, la invenció d’aquest sistema és el fet més transcendental per a aquestes 
persones, els va permetre formar-se, desenvolupar-se professionalment, comunicar-se 
per escrit, accedir a la cultura i en definitiva igualar-se en gran mesura amb les 
persones no discapacitades. 
 
Es tracta doncs d’un esdeveniment importantíssim pel que suposa per a moltes 
persones i pel que invents com el del sr. Braille té d’enriquidor per a tota la humanitat. 
 
Aquest Grup Municipal ha estat coneixedor de que entorn a la figura d’en Louis Braille i 
de la seva invenció l’ONCE (Organització Nacional de Cecs d’Espanya) ha programat 
una sèrie d’esdeveniments que culminaran al juny de 2009 a la ciutat de París amb un 
homenatge a la seva figura. 
 
Creiem parlar en nom dels mataronins i mataronines si diem que una figura com en 
Louis Braille mereix que la nostra ciutat li reti també el seu reconèixement. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  
 

ACORDS 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a l’ONCE  per tal de programar algun acte/s per 
celebrar aquesta efemèride a la nostra ciutat. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a l’ONCE per tal de que la nostra ciutat sigui 
seu de l’Exposició Itinerant organitzada per l’esmentada organització sobre l’evolució 
del sistema de lecto-escriptura Braille, de dels seus començaments fins als últims 
avenços en tiflotecnologia que fan possible la participació de les persones cegues a la 
societat de l’informació. 
 
3.- L’Ajuntament de Mataró farà un estudi de l’accessibilitat de les planes webs 
depenents del mateix per tal de que en el cas que no ho siguin en un temps prudencial 
puguin ser accessibles a les persones cegues. 
 
4.- L’Ajuntament de Mataró demanarà a la Comissió del Nomenclator que estudïi la 
possibilitat de posar el nom de Louis  Braille a una via o plaça de la nostra ciutat.” 

 

 
 
La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, 

constata que el Govern accepta la proposta.  

Volem començar aquesta celebració amb una notícia, que és que el nou web 

municipal serà accessible per a aquest col·lectiu amb el que ells anomenen la 

categoria Doble A. Esperem que comenci a funcionar a partir del desembre i així 

sumar-nos des de l’Ajuntament a aquesta celebració. 
 

 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 



Popular, manifesta la seva solidaritat amb la causa. 

 

 

El senyor José Manuel López agraeix la receptivitat i l’interès que ha suscitat aquesta 

proposta en la resta de grups. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES EDICIONS D’ENGUANY 

DEL PREMI MANUEL DE PEDROLO I DE LES MOSTRES DE 

CINEMA DE NOUS REALITZADORS I DE CURTMETRATGES. 

 
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la pregunta següent : 

“Recentment, durant la lectura del veredicte del XI Premi de narrativa de ciència-ficció 
Manuel de Pedrolo - Ciutat de Mataró – finalment, declarat desert – el president del 
jurat, el Sr. Miquel Barceló, va comentar que per a properes edicions convindria donar 
a conèixer les bases del concurs amb una major antelació; fet que, probablement, 
ajudaria a incrementar el nombre d’obres que es presentessin a concurs. 
 
Ara, durant la segona quinzena del mes de novembre, s’han de celebrar la mostra de 
cinema de nous realitzadors i la mostra de curtmetratges. Pel que fa a la mostra de 
nous realitzadors creiem que convindria, atès que enguany es celebrarà la 30a. edició, 
organitzar alguns actes de relleu que permetessin celebrar, com cal, l’efemèride. En 
quant a la mostra de curtmetratges ens preocupa que, com en el cas del Premi Manuel 
de Pedrolo, també s’hagin donat a conèixer les bases de la mateixa amb massa poc 
temps com per assolir una notable participació. 
 
És per això que el grup municipal de CiU formula les següents, 

PREGUNTES 
 
Primera.- Per quin o quins motius no es van convocar les bases del Premi de narrativa 
de ciència-ficció amb una major antelació? 
 
Segona.- És coneixen ja les dates exactes en que se celebrarà la mostra? Ens poden 
avançar el contingut del programa? Quin és el pressupost d’ambdues mostres? 
 



Tercera.- Quan es va començar a preparar l’edició d’enguany? S’han previst actes de 
relleu per tal de celebrar com cal el 30è aniversari? En cas afirmatiu, quins seran 
aquests actes? 
 
Quarta.- Quan es van donar a conèixer les bases de la XII mostra de curtmetratges? 
Quants films s’han presentat fins a la data?” 
 
 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, reconeix que es pot equivocar 

de vegades i que és part de la funció de l’oposició mirar d’assenyalar aquests errors, 

segurament per treure’n rendiment. Dit això, crec que està fora de lloc buscar aquestes 

polèmiques amb coses com aquesta, intentant barrejar dos temes que no tenen res a 

veure: un premi de literatura de ciència ficció que, per cert, és l’únic premi d’aquestes 

característiques a tots els Països Catalans, amb la mostra de cinema de nous 

realitzadors i curtmetratges.  

Pel que fa al Manuel de Pedrolo, el que va manifestar el President del Jurat, el Sr. 

Barceló, és l’acord que es va prendre en la resolució de deixar el premi desert. Vam 

convenir –jo també presideixo el jurat malgrat no voto- que a veure si l’any que ve 

podem millorar la rebuda dels originals, augmentant el termini per presentar-los. Això 

no garanteix res, però d’alguna manera intentaríem que hi hagués més originals. 

En resposta a la primera pregunta, dir que enguany vam tenir un problema jurídic, que 

va consistir en què es van haver de negociar les bases del premi, perquè les 

condicions de la futura possible publicació de l’obra guanyadora tirés endavant, i calia 

aclarir els punts 13 i 14 de les bases amb l’Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana. Són qüestions dels drets d’autor, sobre els quals hi havia unes 

discrepàncies, i això va fer endarrerir la publicació de les bases.  

Dit això, enguany s’hi van presentar 7 obres i es va decidir deixar-ho desert, perquè es 

va considerar que no eren de prou qualitat. L’any passat, en què l’obra guanyadora és 

una de les obres de millor qualitat de les darreres edicions, s’hi van presentar només 5 

obres. L’any passat amb més temps, i aquest any amb menys temps però més obres. 

Per a l’any vinent, hi ha la voluntat d’anunciar el premi ja al voltant de Sant Jordi, 

perquè hi hagi prou temps, i a veure si així rebem més obres. 

Respecte a la Mostra, segurament per a no anar tan estressada l’organització i la 

comissió de Cinema es podria també avançar una mica la convocatòria. Quan es va 

decidir fa anys endarrerir el temps de la Mostra era perquè s’haguessin celebrat alguns 

dels principals festivals de cinema internacionals: Cannes, Donosti, Valladolid... D’altra 

banda, segurament es podrien convocar els curtmetratges molt abans per a no anar 

tan apretats, és cert. De totes maneres, pel que fa a resultats, tal com està organitzat 

ara, de manera conjunta, això no representa cap problema.  



En resposta a les preguntes, convé explicar que les dates de celebració de la 30a 

Mostra de Cinema i XII Mostra de Curtmetratges són del 21 al 30 de novembre.  

El pressupost per l’organització de les mostres és de 30.000 euros i els premis de 

curtmetratges sumen un total de 5.400 euros, distribuïts de la següent manera: 

1. 1r Premi al Millor Curtmetratge, 3.600 €. 

2. 2n Premi al Millor Curtmetratge, 1.200 €. 

3. Premi del Públic, 600 €. 

L’edició d’enguany es va començar a treballar a inicis de setembre.  

Sí, en efecte, el contingut del programa incorpora novetats en motius del 30è 

aniversari, en què s’hi inclou una celebració tipus recordatori d’aquest aniversari. En 

tot cas, li relacionaré l’esquema del programa i li remarcaré allò que està previst pel 

30è aniversari. 

La Mostra són 9 sessions de llargmetratges de nous realitzadors. Per cert, hi ha previst 

que hi hagi alguns nous realitzadors catalans. Es continua fent l’activitat de “cafè amb”, 

que en diem, de presentació dels llargmetratges abans de l’exhibició de la pel·lícula al 

vestíbul del Monumental. Hi ha 8 curts a concurs, que el jurat decidirà aquest cap de 

setmana. El dia 10 es farà públic el veredicte.  

També hi ha una novetat aquest any, que és que hi ha un acord amb l’EUM i l’EUM en 

paral·lel també fa el seu propi concurs seleccionant també uns altres 8 curts. De 

manera que tindrem una Mostra amb 16 curts i els 9 llargmetratges, cosa que seria 

una novetat del 30è aniversari. Una altra novetat de l’aniversari seria que es farà un 

minicicle de pel·lícules per celebrar els 40 anys del Maig del 68, al voltant d’aquesta 

temàtica. 

Activitats complementàries: el debat a TVM, un passi dels curts seleccionats a TVM, 

passi dels curts seleccionats a Maresme Digital, una activitat organitzada 

conjuntament a Can Xalant i una altra novetat pel 30è aniversari és que s’exposaran 

cartells i material recopilatori al vestíbul del Teatre Monumental. 

La data d’aprovació de les bases va ser el 3 d’octubre i es va donar temps per rebre 

curts fins al 31 d’octubre. Fins a data d’avui s’han rebut 146 curtmetratges. Mentre que 

l’any passat, per exemple, n’hi havia 84, i fa dos, un centenar. Els curts escollits per la 

Comissió, que es reuneix un cap de setmana amb molta feina per visionar tots els 

curtmetratges, es coneixerà el dia 10. 

 
El senyor Francesc Masriera agraeix les explicacions del Sr. Penedès. Dues 

consideracions: 



La primera és que creiem que es podria haver fet una aposta més potent per celebrar 

com cal el 30è aniversari de la Mostra. En tot cas, benvingudes siguin aquestes 

novetats. 

La segona és demanar-li que sigui molt sensible davant l’opinió d’aquelles persones 

que més directament treballen en l’organització d’aquests certàmens.  

 
 

El senyor Sergi Penedès afegeix que la Mostra també exhibirà pel·lícules 

guanyadores d’aquests festivals internacionals esmentats: Cannes, Donosti, Valladolid 

o el Tribeca de Nova York. 

 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES QUEIXES DEL 

VEÏNS DE CIRERA A CAUSA DE L’INCREMENT DE LA 

INSEGURETAT CIUTADANA QUE PATEIX EL BARRI. 

  
La senyora Lluïsa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent : 

“Aquest Grup Municipal és coneixedor de la queixa que un grup de veïns del barri de 
Cirera ha entrat a l’Ajuntament per mostrar el seu malestar per l’increment de la 
inseguretat ciutadana que està patint el barri. Segons ens consta, els intercanvis de 
droga són freqüents i es fan a qualsevol hora del dia, hi ha robatoris als comerços, i 
sovintegen les baralles i les amenaces amb armes blanques. 
 
El malestar dels veïns també ve donat perquè entenen que, malgrat fer la seva tasca 
amb professionalitat i atendre les peticions dels habitants de la zona, el policia de barri 
que hi ha assignat no dóna a l’abast. 
 
És per aquests motius que presentem la següent pregunta: 
 

PREGUNTA 
 

1. Pensa l’Ajuntament fer alguna actuació al respecte i atendre la demanda dels 
veïns, que demanen més presencia policial a la zona?” 

 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, aclareix que tant la Policia 

Local com el cos de Mossos d’Esquadra no comparteixen la visió del grup del PPC, ni 



de l’escrit entrat a registre a l’Ajuntament. La visió del barri no s’escau amb la realitat 

d’aquest. De fet, així es va posar de manifest en la reunió que es va celebrar el passat 

21 d’octubre, amb aquests cossos policials, amb el representant de l’Associació de 

Veïns de Cirera i la representant dels signants de l’escrit. Tal com se’ls va informar, 

les dades delictives del barri representen entre el 2 i el 4% dels fets delictius coneguts 

a la ciutat de Mataró, i la percepció dels agents és que es tracta d’un barri molt 

tranquil.  

He de dir que la reunió va anar molt bé per explicar, per contrastar dades, per informar 

als veïns i ciutadans de la situació de l’estat de seguretat del barri. Va anar bé perquè 

ens vam posar d’acord en quins eren els 3 punts on podia haver-hi conflictes, i 

aquests són els punts en què ja s’està treballant i es continuarà fent.  

Tanmateix, els veïns que van signar l’escrit, a través de la seva representant, van 

entendre que l’escrit era alarmista innecessàriament, perquè no beneficia ningú.  

També dir que s’ha creat una comissió per aquest tema i que ja portem treballant amb 

aquests veïns i comerciants per concretar les denúncies i accions concretes per anar 

fent un seguiment de les accions policials que s’estan duent a terme. 

 

 
La senyora Lluïsa Corominas recorda al conseller delegat que no és la primera 

vegada que presenten aquest tipus de preguntes. Sembla que només actuen els 

cossos en els llocs on la gent es queixa. 

D’altra banda, la sensació dels veïns no és d’aquesta tranquil·litat que diu i, finalment, 

afegir que he sabut que al final d’aquesta reunió amb els veïns es veu que van atracar 

un comerç d’allà mateix. És a dir, la Policia ha de prevenir i no actuar en el moment en 

què els veïns es queixen. 

 

 

 

El senyor Oriol Batista pensa que és prou clar i contundent dir que estem entre un 2-

4% dels fets delictius de la ciutat. És un barri tranquil, cosa que no vol dir que hi pugui 

haver coses puntuals. 

La Policia de Barri fa la seva tasca preventiva i la Policia Local i els Mossos també fan 

la seva. Penso que no cal anar més enllà. No s’han de crear alarmismes innecesaris. 

És un dels barris més tranquils de la ciutat de Mataró i no entenc on vostès veuen el 

problema. 

 



 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS CONTENIDORS 

DE L’AVINGUDA DEL PERÚ. 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

retira la pregunta. 

 

 

36  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UNA FACTURA DE 

10.000 € REFERENT AL VIATGE DELS ARMATS A ROMA. 

  
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

“El Grup Municipal del PPC ha tingut coneixement d’una factura, feta de manera 
incorrecta des del punt de vista administratiu, de 10.000€. El rebut, presentat a la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals del passat dijous dia 16 d’octubre, feia 
referència al viatge dels Armats a Roma, però no especifica cap tipus de contingut i 
presenta una xifra “massa rodona”, tenint en compte que hi va l’IVA inclòs. 
 
En referència a aquest tema, el PPC de Mataró ja va presentar una pregunta per escrit 
el passat mes de setembre, demanant en qualitat de què havia anat a Roma l’Alcalde 
de Mataró, i quants diners havia costat el viatge. Segons resposta del Govern, 
l’Alcalde hi anava en qualitat de President dels Armats i el desplaçament va costar 
511€.  
 
Més tard hem sabut que aquests diners eren una subvenció que l’Ajuntament havia 
donat als Armats. El Partit Popular creu que aquest és un tema greu d’ocultació 
d’informació i és per aquest motiu que presenta les següents: 
 

PREGUNTES 
 

2. Creu el Govern que políticament ha estat ben gestionada la subvenció als 
Armats de Mataró? 
 

3. Creu el Govern que la factura està ben confeccionada i és correcta la manera 
com l’han presentada?” 
 

 



La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, en resposta a 

la primera pregunta, fa dues matisacions: 

En primer lloc, aquesta factura no s’ha gestionat políticament, sinó que s’ha tramitat 

segons la pràctica administrativa de l’Ajuntament. I, en segon, no s’ha tractat d’una 

subvenció sinó d’una aportació. 

Tal com ja recull l’informe que va elaborar el cap de l’àrea de Presidència arran de la 

pregunta que es va formular a la comissió informativa de Serveis Centrals, del passat 

dia 16 d’octubre, queda clar que la visita dels Armats a Roma es va considerar una 

activitat de gran interès per a la promoció de la nostra ciutat, tal com demostra 

l’aprovació l’any 2002 en aquest ple del reconeixement de les desfilades dels Armats 

de Mataró com a part integrant del Patrimoni Cultural de la Ciutat. Un patrimoni que 

cal protegir i promocionar, tant amb el suport econòmic de l’Ajuntament, com també 

amb la presència de l’Alcalde, que és el president d’honor de l’Entitat, que en aquest 

cas els va acompanyar. 

Com saben, van ser més de 100 persones les que es van desplaçar en aquest acte 

per ser rebudes pel Papa Benet XVI i per a la desfilada, amb un cost superior als 

89.000 euros. Per aquest motiu, l’Ajuntament va considerar la importància d’aquest 

acte per a la promoció de la nostra ciutat i va concretar la seva aportació sense càrrec 

directament de part de les despeses del viatge, per un import de 10.000 euros.  

Amb aquest acte s’ha contribuït a portar el nom de la nostra ciutat i de la nostra 

cultura més enllà de les nostres fronteres.   

Pel que fa a la segona pregunta, la resposta és que sí, tal com recull l’informe de 

l’interventor d’aquesta corporació, que també va lliurar adjunt a l’informe del cap de 

l’àrea de Presidència i que vam enviar a tots els grups municipals. La factura és 

totalment correcta. Va ser registrada de la mateixa forma que es fa amb la resta de 

factures que entren a l’Ajuntament (n’entren anualment més de 6.500), i totes elles 

són degudament registrades i tenen la mateixa tramitació. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando creu que la resposta ha estat formal, però realment 

queda pendent el tema de la comunicació. Nosaltres vam preguntar i no se’ns va dir 

res, fins que el company de CiU va demanar el decret i va treure el tema, cosa que 

mostra que hi va haver una certa ocultació. 

Nosaltres no volem entrar en el fons de la qüestió. Molt probablement creiem que els 

Armats són una confraria amb molt de pes històric i, per tant, no ens oposem a la 

subvenció, però sí que és cert que formalment les coses no s’han fet bé. 



En primer lloc, s’ha forçat a fer un document mercantil, diguem-ne bastant irregular, 

perquè el normal és que haguessin presentat les factures de les despeses totals i 

s’hagués subvencionat o aportat –aquesta terminologia ja em sembla molt kafkiana- la 

part que s’hagués establert, en lloc de fer un document per forçar-ne el pagament. 

En segon lloc, és cert que vam entrar la pregunta per escrit, però volíem que també en 

quedés constància en el ple municipal, perquè aquest és un tema que els ciutadans 

se n’han fet ressò. 
 

 

 

La senyora Montserrat López puntualitza que en cap moment hi ha hagut voluntat 

d’ocultar informació i, de fet, no n’hi ha hagut.  

En segon lloc, vostès van fer una pregunta per escrit i es va respondre allò que vostès 

van demanar: el cost del viatge de l’Alcalde, i se’ls va trametre tota la informació al 

respecte. 

D’altra banda, recordo que en el llistat de decrets de l’àrea de Serveis Centrals 

constava aquest decret. Això és transparència plena. Per això vostès el van detectar, 

el van demanar i nosaltres el vam lliurar; com fem cada vegada que tenim comissió 

informativa. No hi ha hagut, per tant, voluntat d’ocultació, no falti a la veritat. 

Una altra cosa és que vostès diguin que el procediment no és correcte, i jo ja li he 

explicat que sí ho és. Recordar que aquest procediment de fer aportacions a les 

factures que presenten les entitats ciutadanes, amb l’objectiu de donar-hi suport i 

promocionar la ciutat, es fa sovint. És un procediment àgil i transparent. Vostès el 

coneixen bé i no entenc per què hem de portar aquesta factura aquí en el ple. 

 

 

 

37  - PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA 

PERSISTÈNCIA DELS IMPEDIMENTS QUE TROBEN LES 

PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA  PER ACCEDIR AL 

SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE MATARÓ BUS.  

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta i prec següents : 



 
“El transport públic és una eina imprescindible per traslladar-se d’un lloc a l’altre de la 
ciutat, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. L’Ajuntament hauria de 
tenir una cura especial amb aquest col·lectiu. Malgrat això, el servei Mataró bus 
presenta greus deficiències en l’adaptació dels autobusos a les necessitats de les 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
Els autobusos públics disposen de rampes mecàniques per facilitar-hi l’accés; ara bé, 
moltes d’aquestes rampes encara no funcionen, malgrat el prec que vam presentar ek 
ple de desembre de l’any passat. Així, el 13 d’octubre proppassat una dona que anava 
amb cadira de rodes a l’Hospital de sant Jaume denuncia a través d’un escrit presentat 
al registre de l’Ajuntament que van passar els autobusos i que a cap no li anava bé la 
rampa, per la qual cosa va arribar dues hores tard a la visita del metge. Aquest fet, i 
d’altres de semblants, ocasionen malestar tant en els usuaris com en els conductors; a 
vegades dificulten el servei, d’altres l’impedeixen i en la majoria dels casos són causa 
de retards que afecten la totalitat dels usuaris. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) fem les preguntes següents: 
 

Com és possible que, estant informat l’Ajuntament d’aquest mal funcionament 
encara no s’hagin arreglat les rampes dels autobusos? 

 
I fem els precs següents: 
 

1. Preguem que s’arreglin les rampes dels autobusos espatllades tan aviat com 
sigui possible. 

2. Preguem que es faci complir allò que consta en el plec de condicions, a 
l’apartat d’obligacions de l’empresa gestora de “Mataró Bus”: l’empresa té 
l’obligació de “mantenir el material mòbil en bon estat de funcionament i 
conservar-lo mecànicament en condicions que ofereixin seguretat als usuaris.” 

 

 
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, explica al Sr. Safont-Tria que 

Mataró no presenta greus deficiències en l’accessibilitat del seu transport públic. Un 

dels objectius és garantir la plena accessibilitat dels nostres autobusos a les persones 

amb mobilitat reduïda, prova d’això és que vam ser el primer transport públic urbà a 

Espanya en tenir la flota completament adaptada i completament accessible amb els 

autobusos de pis baix, que eren totalment accessibles, l’any 99. Malgrat això, de 

vegades es produeixen, per diferents motius, avaries mecàniques que impedeixen el 

funcionament de la rampa, les quals es resolen al més aviat possible. Però són uns 

problemes molt fàcils i lògics d’entendre. Els problemes dels pisos baixos dels 

autobusos, que no només passen a Mataró, és que el fet que la rampa està baixa i, 

per tant, amb certa facilitat es topin amb obstacles que hi ha a la via pública. 

Concretament en referència a les rampes dels autobusos de la línia 1, val a dir que el 

passat dia 10 d’octubre van haver-hi incidències amb dos autobusos: en el cas del 

primer, efectivament la rampa no funcionava i es va reparar al més aviat possible, 



quan el bus va finalitzar el servei. En el segon cas, la persona que conduïa va tenir 

problemes i no va poder accionar la rampa, tot i que després es va comprovar que no 

estava avariada. I un tercer cotxe sí que va poder agafar el senyor, sense cap 

problema. En el cas concret d’aquesta persona amb mobilitat reduïda, se li van 

demanar disculpes i se li van donar explicacions. Ell ho va entendre i va quedar 

satisfet. L’empresa fa periòdicament un manteniment preventiu de funcionament de 

les rampes.  

Finalment, destacar que a finals del mes de gener, amb la nova xarxa del Mataró Bus, 

els 12 nous autobusos a incorporar portaran un doble sistema de rampa. Amb aquest 

doble sistema la rampa serà automàtica però també es podrà accionar manualment, 

així es solucionarà el problema que tenim actualment. 

 

El senyor Xavier Safont-Tria comenta que de poc serveix ser els primers a tenir les 

rampes si aquestes no acaben de funcionar del tot. 

El cas aquest del passat 13 d’octubre no és una excepció. M’agradaria, ja que hi ha 

hagut unes noves condicions amb renovació a l’empresa concessionària, que 

s’assegurin que aquestes rampes funcionin. I si tal com està muntat no funcionen, 

canviïn el sistema. 

 

  

 

El senyor Oriol Batista repeteix que els 12 autobusos nous tindran un sistema molt 

millor. De tota manera, si aquest cas del 10 d’octubre vostè diu que no és l’excepció, 

quins casos més hi ha? 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria respon que el Govern parli amb els col·lectius de 

discapacitats i se n’adonaran de les moltíssimes queixes que hi ha. La CUP rep 

aquestes queixes. 

 

El senyor Oriol Batista demana que li faci arribar aquestes queixes per aclarir-ho. 

 

El senyor Xavier Safont-Tria respon que ho farà en comissió informativa. 

 

 



38  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES MESURES QUE CAL 

PRENDRE PER A L’ESCOLARITZACIÓ DELS 

MATARONINS/INES. 

  
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la pregunta següent : 

“Analitzant la situació actual, què, de ben segur, és molt millor que la que tindrem 
d’aquí un mes, veiem que en menys de vuit mesos hem passat de 16.164 
alumnes  a 16.568 alumnes a la Ciutat de Mataró, és a dir, 404 alumnes més, 
que no es correspon a l’increment d’aules -10 en total més que el proppassat 
curs-, a les que correspondria 250 alumnes, i aquests 154 alumnes de més són 
els que fan incrementar encara més la ràtio.  
 
Aquesta situació, farà que 139 cursos, molts d’ells de doble línia i alguns de 
quatre línies, tinguin incrementada la ràtio d’alumnes per aula/classe, és a dir, 
tenen més alumnes dels que els hi tocaria en circumstàncies normals.  
 
Als 26, 27 i 28 alumnes/classe, hem d’afegir que tenim actualment: 

•  119 alumnes amb dictamen als CEIPs d’Infantil i Primària, i 120 a 
Secundària Obligatòria que fan un total a l’Educació Obligatòria de 239 
alumnes amb dictamen;  

• 1.535 alumnes amb situació social desfavorida (sscd) a Infantil i Primària i 
486 a l’ESO que, si sumem, fan 2.021 alumnes amb sscd;  

• 435 alumnes de fora de l’estat a Infantil i Primària i 75 a l’ESO que fan un 
total de 510 alumnes estrangers a l’Educació  Obligatòria de la Ciutat.  

 
Si fem memòria, ja el més de març, en Ple Municipal, el nostre Grup 
Convergència i Unió preguntava sobre  “Quines mesures s’han pres i/o es 
pensen prendre des de l’IME, en coordinació amb la resta de departaments 
implicats, per atendre les necessitats dels alumnes nouvinguts” 
  
També recordaran la pregunta que fèiem sobre el mapa escolar i la necessitat de 
places escolars a la zona oest de la Ciutat, per tal de no fer que els nostres 
alumnes tinguin que travessar Mataró per a poder anar a l’escola. Tothom sap 
que això comporta una despesa i esdevé un problema afegit per a les famílies. 
 
Vostès saben que el degoteig o matricula viva fa que, constantment, anem 
matriculant nous alumnes -segur que avui tenim cinquanta alumnes més que a 
primers d’octubre- 
 
Als mitjans de comunicació sortia, l’altre dia, l’enuig del professorat de Badalona 
davant d’aquesta situació que, poc a poc, va sent insostenible. 
 
Front aquesta situació, que no diré alarmant però si preocupant, voldríem saber 
des del nostre grup les respostes a les següents 
 
PREGUNTES:  
 



Primera.- La Presidenta de l’IME ha demanat al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya alguna mesura correctora  per a pal·liar aquesta 
situació abans que empitjori i que sigui massa tard?  
 
Segona.- Si com preveu el PAM 2009, el Govern Municipal no té previst cap 
actuació per a incrementar les places escolars a la zona oest de la Ciutat; 
preguntem si no tenen previst augmentar encara que sigui de manera provisional 
el nombre de grups/classe que són necessaris per a resoldre la manca de places 
escolars de la zona, és a dir,....... no pensen demanar allò que col·loquialment 
anomenem bonys escolars? No pensen adoptar alguna altra mesura? 
 
Tercera.- Com està responent el Pla Educatiu d’Entorn de la Ciutat, a la situació 
actual d’escolarització?. 
 
Quarta.- L’IME pensa modificar l’acolliment dels alumnes nouvinguts, és a dir, té 
pensat modificar el sistema d’aula d’acollida?  “ 
 
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, diu d’entrada que no serà 

breu, perquè les preguntes són moltes i variades. 

En resposta a la primera pregunta, convé demanar al senyor regidor que en un altre 

moment pogués posar la dada de referència de les quals manegem aquests números. 

Perquè és una realitat molt canviant. Jo entenc que per la data d’entrada de la 

pregunta correspon a l’última comissió d’escolarització d’abans del 24 d’octubre. De 

totes maneres, aquestes dades són canviants. És veritat que algunes de les 

preguntes que vostè ens adreça avui, ja han sortit en altres plens sobre la necessitat 

de com es regula la matrícula viva i la necessitat de places escolars a l’oest. 

En tot cas, jo voldria dir dues coses: 

La gestió de la matrícula viva, vull constatar que a la ciutat es fa amb una gestió, a la 

menuda, excel·lent, amb un seguiment molt acurat i que la incorporació dels nous 

alumnes és una tasca que a Mataró es realitza des de fa molt de temps per la 

comissió d’escolarització municipal, amb planificació, rigor, i jo diria que un dels 

elements que cal tenir en compte és l’absència de dades contínuament preocupants o 

absolutament fora de context, respecte a la incorporació de nouvinguts. 

Pel que fa a la primera pregunta, dir que la Generalitat coneix les dades, no només 

perquè l’IME li expliqui sinó també perquè qui presideix la comissió d’escolarització és 

l’inspector adjunt a l’inspector en cap. I més des que tenim la presència del Servei 

Territorial. Per tant, coneixem la situació i en alguns cursos escolars és cert que tenim 

algunes dades ajustades. 

Dos elements a considerar: en aquests moments, a Mataró, s’està escolaritzant, a 

nivell infantil, de primària i secundària, el padró municipal ens diu que a data d’avui hi 

ha a la ciutat 15.457 alumnes amb aquestes edats. I tenim una oferta teòrica de 



places de 16.920. Per tant, hi ha places amb escreix. D’aquestes, l’ocupació real és 

de 16.606. Vull que vegi que s’està escolaritzant a la ciutat de Mataró un promig del 

107%, un 7% més del que és la nostra població escolar. Això, de promig. Es a dir que 

hi ha alguns cursos en què estem escolaritzant el 21,5% més de la població que tenim 

a la ciutat. Estem acollint places de fora i, en alguns cursos, com el P3, no arribem a 

escolaritzar la totalitat del que diu el padró: perquè moltes vegades el padró té una 

mobilitat i perquè el període de P3 a P6 no és obligatori. 

De totes maneres, qui acaba tenint la competència per determinar el número de grups 

que caben a la ciutat és el Departament d’Educació, i li he de dir que estem 

absolutament emetents a l’evolució de com es produeix a la ciutat. 

Quan parlem dels nouvinguts a la ciutat. A data del 6 d’octubre d’aquest curs, s’han 

sol·licitat a la comissió d’escolarització, 347 peticions, de les quals se n’han denegat 

32, perquè eren alumnes que ja estaven escolaritzats i demanaven un canvi de centre 

que la comissió no ha considerat pertinent.  

En total, d’aquestes 347 sol·licituds, 186 corresponen a alumnes nouvinguts a la 

ciutat, al voltant d’un 56%. Però, clar, els sistemes no només sumen, sinó que també 

resten. Si mirem el curs 07-08 i fem un balanç de com va quedar l’escolarització 

d’alumnes que van arribar i d’alumnes que van marxar del sistema, les dades són: 

Es van donar d’alta en el padró 501 alumnes en el curs 07-08. D’aquests les baixes 

van ser 462, i això és un històric de quatre anys, en què les dades es plantegen més o 

menys en aquests termes. Per tant, hi ha una diferència de 39 alumnes totals. Això no 

vol dir que sigui fàcil de gestionar. És molt difícil, perquè aquests alumnes que entren 

al sistema, en surten, amb l’impacte que això té a l’aula, els professionals de 

l’educació... i implica una gestió molt alta, des de la part tècnica de la comissió 

d’escolarització i des dels propis centres escolars. En aquest balanç total comencem a 

notar una lleugera substitució de població autòctona que se’n va a altres municipis per 

alumnat estranger, amb el pes que això té sobre les aules. 

En resposta a la segona pregunta, jo crec Sr. Garcia que segurament no s’ha fixat que 

en el PAM una de les peticions és la necessitat de trobar a la zona oest algun solar o 

espai que ens permeti construir allà alguns centres. Això és el que s’ha fet. En 

aquests moments ja es disposa d’un solar rere Els Salesians, a la zona de Molí de 

Vent. És un solar que se cedirà en el seu moment al Dept d’Educació perquè s’hi 

pugui construir un nou CEIP. D’altra banda, en aquella zona encara tenim la 

possibilitat de fer créixer el CEIP Torre Llauder, d’una a dues línies. Estem treballant 

en aquests temes i estem fent la tasca de tenir el coneixement acurat de totes les 

múltiples característiques de la ciutat i la distribució dels equipaments escolars. Estem 

planificant grups, equipaments i definint acords. De moment, no podem explicar més 



coses de la zona educativa, perquè hi estem treballant. No pateixin, però, perquè en 

tindran un bon informe tan bon punt disposem de més elements de valoració. 

Respecte a la quarta pregunta, em fa l’efecte que al setembre ja vam contestar 

aquesta pregunta. Li he de dir que, tal com vam respondre, hi ha l’experiència 

concreta dels municipis de Vic i Reus, acotada en el temps i de moment no s’ha 

previst que s’ampliï, i tampoc ha passat el temps suficient per poder-les avaluar. 

N’estem fent el seguiment i estarem atents a les conclusions que se’n derivin. 

D’altra banda, en el municipi no hem pensat en altres formes de modificar l’acollida. 

En primer  lloc, perquè pensem que un dels èxits del model de Mataró està en el 

treball de detall, amb la constància i la qualitat del seguiment dels nouvinguts i les 

seves famílies, tan bon punt arriben a la ciutat. Són constàncies que ajuden a què les 

coses vagin millor, tot i que no siguin perfectes, perquè sempre hi haurà alguna família 

que podrà no estar plenament satisfeta. Són aquests detalls els que ens fan pensar 

que estem treballant d’una manera raonablement correcta.  

 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin veu que la Sra. Calvo ja comença a parlar com els 

tècnics administratius i no com els tècnics educatius. Quan parlen de ràtios, si fem 

estadístiques, segur que em guanyaran. Ara, quan parlem de places i d’escoles, segur 

que no em guanyaran. Quan jo parlo de 26, 27 i 28 alumnes, i parlo de necessitats 

educatives especials, parlo de situació social desfavorida i d’estrangers, tampoc em 

guanyaran. És a dir, nosaltres veiem que hi ha escoles i aules que s’estan massificant. 

I, a més, amb tots els agreujants dels handicaps de l’alumnat que estan rebent. 

D’altra banda, dir-li que el PAM ja el vaig llegir, però la zona oest necessita una escola 

no demà, ja. Per tant, nosaltres els preguntem què tenen previst. Sí que m’ha agradat 

el tema de la Torre Llauder, perquè és un centre que, a més hem de mimar. Però 

també hauríem de considerar en la zona alta de Cerdanyola algun punt per 

descongestionar aquelles escoles que estan al voltant o en les zones de Cerdanyola i 

Peramàs, perquè puguin baixar les ràtios. 

 
 

La senyora Conxita Calvo considera que no es tracta de guanyar o de perdre. Si jo 

responc amb números és perquè n’hi ha, i la meva tasca, en aquests moments, és de 

gestió, a banda de ser una professional de l’educació. 



Pensi que no hi ha ningú més interessat en aquest consistori que nosaltres en fer que 

el sistema educatiu funcioni. Sabem que tenim un tema de consens aquí i no crec que 

ara haguem d’obrir esquerdes innecessàries. Ja li dic que hi ha alguns cursos en què 

anem ajustats, i és cert que tenim, en alguns nivells, percentatges d’ampliació de ràtio 

del voltant del 35% a la ciutat. Però, alerta, també he dit que en alguns casos surt 

perquè estem escolaritzant gent de fora de la ciutat, i aquí no és justament l’escola 

pública la que ho està fent. Per tant, constato el fet, sense entrar a valorar si això és 

bo o dolent. 

Per tant, crec que en aquest cas, quan la planificació municipal té en compte els 

números del padró i els de places amb capacitat teòrica, està treballant en aquesta 

línia. 

En la zona oest s’hauran de fer moltes més coses, però un any rere l’altre. Per a l’any 

vinent, amb aquesta planificació, segurament serà suficient. Però no estem en 

disposició de tancar aquesta planificació, i menys ara en un ple municipal, perquè s’hi 

està treballant. Si hi ha molt d’interès, en el moment que això sigui possible, farem un 

informe, que molt probablement estarà a punt a molt trigar a finals del mes de gener. 

És un tema en què és important tenir la mirada atenta i, quan parlem a més d’alumnat 

amb necessitats educatives especials, estem parlant de moltes coses, i són aquestes 

les que tenim en compte. I part d’aquest alumnat, vostè sap, està distribuït en el 

territori d’una manera raonablement correcta.  

 

 

39  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL 

“PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE CERDANYOLA”. 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió 

presenta el prec següent: 

 
“La Junta de Govern celebrada el passat dia 20 d’octubre va aprovar inicialment el 
“Projecte de renovació i millora de l’accessibilitat de les cruïlles en l’àmbit de la Llei de 
barris de Cerdanyola”. Projecte que per si no és dolent, sinó al contrari, calen actuacions 
com aquesta, tant al barri de Cerdanyola coma altres indrets de la ciutat. A altres barris, 
com per exemple el de Cirera, s’han realitzat projectes que han millorat molt 
l’accessibilitat en els seus carrers i en d’altres, com el de La Llàntia, s’hi està treballant. 
 
Però, el projecte aprovat recentment substitueix, al menys en una part important, la 
urbanització de quatre eixos cívics que havien de connectar l’avinguda de Josep Puig i 
Cadafalch amb els actuals i futurs equipaments, zones verdes i també forestal,  que el 
“Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola” contemplava entre les seves 



actuacions. La inversió prevista per urbanitzar els quatre eixos cívics era de 5.498.720 
euros i havia de consistir en: 

• Eix 1: la mateixa avinguda de Josep Puig i Cadafalch, la qual ja s’ha reurbanitzat. 

• Eix 2: preveia la reurbanització del carrer Major, en el tram comprès entre 
l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de la Verge de la Fuensanta, el 
carrer de Les Agudes, el carrer de la Gatassa (tram plaça de la Gatassa) i el 
carrer Ample. 

• Eix 3: inclouria la reurbanització del tram del carrer Major entre els carrers de la 
Verge de la Fuensanta i de la Mare de Déu de Núria i incorpora també el carrer de 
les Tres Roques. 

• Eix 4: suposava la reurbanització del carrer de la Gatassa, en el tram entre els 
carrers Ample i del Mar, i del carrer de Tarragona. 

 
Ara ens assabentem pels mitjans de comunicació que podria ser que el que coneixem 
com a “Mas Miralles”, situat al carrer de Pla de Bages, del qual el  “Projecte 
d’intervenció integral de Cerdanyola”en preveia las seva rehabilitació com a 
equipament, amb una inversió prevista per aquesta actuació de 370.000 euros, podria 
ser que s’hagués d’enderrocar. 
 
Per altra banda, el Pla Integral de Cerdanyola va aconseguir, en la segona 
convocatòria realitzada per la Generalitat de Catalunya, finançament pels seus 
projectes a través de la Llei de Barris. També compta amb un Consell Territorial que, 
segons la definició del seu reglament, és un espai de relació dels diferents agents del 
territori, on s’afavoreix l’intercanvi d’informació, el debat i la participació de la 
ciutadania sobre aquells temes que afecten de forma directa al territori on viuen, 
treballen o desenvolupen una activitat social, econòmica, cultural, etc. Entre les seves 
funcions, té les de debatre les prioritats d’actuació al territori i la de vetllar pel bon ritme 
de les actuacions que es desenvolupen al territori promogudes per les diferents 
administracions, les entitats i els agents privats. 
 
És per tot això que, sembla evident la conveniència que canvis com els que s’han 
exposat anteriorment siguin debatuts en primera instància en el marc del Plenari del 
Consell Territorial, però això no ha estat sempre així fins ara. 
 
Davant de tot el que s’ha exposar, el Grup Municipal de Convergència i Unió formula el 
següent, 
  
PREC: 
 
Què el Govern Municipal convoqui una sessió extraordinària del Plenari del Consell 
Territorial del Pla Integral de Cerdanyola per tal que aquest pugui conèixer, debatre i 
emetre el seu informe respecte les possibles modificacions que pugui patir el “Projecte 
d’intervenció integral de Cerdanyola” i els afectes que aquestes puguin tenir en 
l’aplicació dels ajuts de la Llei de Barris.” 
 
 

 

La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, 

respon que no acceptaran la sessió extraordinària, entre d’altres, perquè en el que 

portem d’any i el que queda, és a dir, 9 mesos útils, portarem en total 21. És un bon 

ritme de reunions de treballs dels grups i del consell. L’any que ve ja li anuncio que 



serà, com a mínim, aquesta xifra o més, perquè aquesta és la decisió de la 

presidenta. Entenem que en una reunió ordinària es podrà tractar aquest tema que 

vostè planteja. 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez reconeix que el fet que li acceptin o no formalment el 

prec li preocupa poc, si el que fem és parlar-ne en el si del consell del Pla Territorial. 

El fet de demanar que fos extraordinari era per poder tenir el temps suficient, ja que 

no sempre s’ha tingut. Jo em dono per satisfet si aquests punts es tracten allà. 

 

 

 

La senyora Carme Esteban recorda que, precisament per evitar això, el Consell 

Territorial va decidir, en plenari, crear dos grups de treball per debatre totes les 

propostes, perquè una de les queixes del Consell és que es debatia molt i moltes 

vegades informatives. Tots els participants del Consell Territorial són membres nats. 

La decisió de la presidenta és per estalviar reunions que, potser pel seu coneixement, 

donat que són regidors de l’Ajuntament, s’envien a tots els membres dels consells 

territorials, tant la convocatòria dels grups de treball, com les actes dels grups de 

treball, amb la documentació. Així vostès poden veure, amb prou anticipació, a quines 

reunions informatives o dels grups es parla de quins temes.  

En aquest cas, en el grup de treball de Mobilitat, Urbanisme i Medi Ambient es va 

tractar i debatre el projecte inicial de les cruïlles i de la reforma. Em consta que es van 

plantejar dues coses en concret: 

D’una banda, un destí alternatiu per aparcament, un cop es reurbanitzés el c/Burriac, i 

s’hi està treballant. I, de l’altra, alguna puntualització en algunes de les cruïlles 

d’aquests eixos cívics. Igualment es farà amb el tema de Miralles. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez aclareix que allò que el reglament preveu és que els 

acords i informes els faci el plenari i no les comissions de treball. I d’allò que fan les 

comissions de treball se n’ha de donar compte en el plenari. I aquests punts no han 

estat tractats en el plenari. Per això presentem el prec. 

D’altra banda, pel que fa a les cruïlles, li he de dir que la primera notícia que van tenir 

els membres del plenari del Consell Territorial va ser en una comissió de seguiment 

de la Llei de Barris, on la cap d’àrea de Serveis Territorials ho va comunicar, i ningú 



en sabia res. Nosaltres creiem que hagués estat millor informar prèviament del fet en 

el Consell. 
 

 

La senyora Carme Esteban replica dues coses: 

En primer lloc, no hi ha hagut cap plenari després d’aquesta reunió del grup de treball. 

Evidentment, de tots els temes que es tracten en ambdós grups de treball se’n dóna 

compte i, per tant, el plenari es posiciona, perquè hi ha un torn obert de paraula. 

En segon lloc, el que vam fer en la comissió de seguiment de la Llei de Barris, que em 

sembla que va ser al maig, el que es va demanar va ser: ens trobem en aquesta 

conjuntura, no podem absorbir tots els vehicles, i, per tant, com veurien vostès, que 

ens han d’autoritzar aquesta modificació, treballant amb el mateix objectiu de crear un 

barri més amable, transformar aquests eixos. Va ser així. I va haver-hi el compromís 

de portar-ho en els grups de treball i en el plenari. 

 

 

40  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN SERVEI DE 

GUARDERIA A L’IMPEM. 

 
La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta el prec següent : 

“El nombre d’aturats registrats a Mataró al mes de setembre ha arribat a les 8.244 
persones, xifra que no es registrava des de l’any 1994, quan s’estava en plena crisi 
econòmica postolímpica. Sigui com sigui, l’estimació de la taxa  d’atur registrat a la 
ciutat se situa en el 12,3%, cinc dècimes per sobre la taxa que hi havia a l’agost i 
gairebé tres punts percentuals per sobre la taxa del mes de setembre del 2007. 

Donada l’actual situació econòmica en la que estem immersos, és cada vegada més  
evident que el perfil de la gent que s'adreça als serveis locals d'informació, orientació i 
assessorament en la recerca activa de feina, la borsa de treball municipal  o els cursos 
de formació ocupacional, està canviant. 

Fins ara, els usuaris d'aquest servei podien ser majoritàriament, persones amb pocs 
estudis, d'origen immigrant o especialment del col·lectiu de joves i dones, però, de ben 
segur,  que darrerament s'hi adrecen persones que havien tingut un ofici consolidat 
tota la vida i que ara s'han quedat a l'atur o joves amb formació que no aconsegueixen 
trobar feina. 



No només cal pensar en la reconversió de la formació dels treballadors, en la 
recuperació de vells oficis, en l’alfabetització digital o en la formació en nous camps, 
doncs moltes d’aquestes actuacions no seran efectives si no anem més enllà. 

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament ha ser proactiu i pensar en accions concretes que 
puguin amortir els efectes d’aquesta situació econòmica en el mercat de treball i poder 
donar solucions als nous públics i usuaris que requereixen el servei local d’ocupació o 
els seus tallers formatius. Ajuntaments com el de Girona ja han posat fil a l’agulla 
mentre que en d’altres, com a l’Ajuntament de Cerdanyola, el servei de guarderia i 
ludoteca forma part de la cartera de serveis de la seva Àrea de Promoció Econòmica. 

Per aquest motiu, el Grup Municipal de Convergència i Unió fa el següent,  

PREC: 

Que l’Ajuntament de Mataró, faci les gestions necessàries per a crear i oferir un servei 
de guarderia diari per als pares i mares usuaris dels cursos de formació i del servei 
d’ocupació de Mataró que ofereix l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.” 

 
 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, 

reconeix que no acceptaran aquest prec de CiU, per un tema de model i concepte. 

Nosaltres, i això ho explicaria millor la regidora i presidenta de l’IME, Conxita Calvo, 

però en tot cas, donat que és una pregunta que fa molta incidència en l’IMPEM, 

respondré jo. Nosaltres creiem en un model educatiu pel que fa a les escoles bressol 

per a nens de 0 a 3 anys. I, per tant, aquest tipus de guarderies que estan proposant 

no formen part del model de l’IMPEM ni de la xarxa pública que nosaltres estem 

treaballant des de la ciutat, des de fa tant de temps i amb tants esforços, en inversió i 

projecte. No creiem que aquest tipus de servei pugui formar part d’aquesta xarxa. 

A més, vostès quan parlen del servei de guarderia fan referència a allò de deixar el 

nen unes hores mentre s’està fent un curs. Nosaltres creiem que no és la manera 

d’atendre els nens i nenes, fins i tot en aquestes hores. Tenim un servei i xarxa 

pública d’escoles bressol que pot ja oferir, en aquests moments, aquest servei. 

Alhora, a l’IMPEM  hi ha un espai infantil, evidentment que no serveix per deixar el 

nen i marxar, però és un espai que serveix per tenir cura del nen en un espai adequat 

mentre s’està en espera d’alguna atenció. També és veritat que no hem rebut mai cap 

demanda de cap usuari en aquest sentit. I, de vegades, sembla que ens agrada crear 

necessitats que no existeixen.  

D’altra banda, aclarir que el gran gruix d’aturats que arriben al SOC i a l’IMPEM són 

homes d’entre 25 i 35 anys, bàsicament els provinents de la construcció. Fa uns 

mesos, el perfil era d’una dona de més de 45 anys.  



En tot cas, a banda del perfil, no creiem que aquest servei hagi d’estar a l’IMPEM o en 

cap altre equipament municipal. Creiem en una xarxa pública d’escoles bressol, que 

defensarem i és aquí on treballarem.  

Això no treu que hem de ser proactius en les polítiques d’ocupació i donar recursos 

als aturats, però aquesta iniciativa que proposen no pensem que sigui una prioritat 

que el Govern hagi de desenvolupar. 

 

 

 

La senyora Carolina Soler creu, per l’explicació de la Sra. Romero, que és possible 

que aquesta hagi confós la intenció del prec. La idea seria optimitzar aquest espai 

infantil que ja s’ofereix, per potenciar la formació sobretot d’aquest tipus de col·lectiu 

de dones.  És quelcom que ja existeix i no entenc per què intenten confondre amb què 

nosaltres volguéssim un altre tipus de servei. 

 
 
 
 
La senyora Alicia Romero reitera que el model que hi ha darrere de les escoles 

bressol i que defensa l’Ajuntament és un projecte educatiu que va més enllà de deixar 

el nen dues hores perquè vaig a fer un curs de formació. El que no farem és crear un 

servei de guarderia de dues hores mentre vaig a fer el curs. Per això no tirarem 

endavant aquest projecte. És un tema de concepció i de model. Les escoles bressol 

que tenim ja donen aquest tipus de resposta. 

 
 

41  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES SANITÀRIES 

I DE CONTROL DE LA POBLACIÓ ANIMAL QUE HABITA ALS 

CARRERS DE MATARÓ. 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

retira el prec. 
 
 



El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 42 i 43 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

42 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CANVI 

D’EMPLAÇAMENT DE LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA DELS 

CAPGROSSOS DE MATARÓ.  

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup Municipal ha tingut informació de que la colla castellera dels Capgrossos 
de Mataró, per segon cop en tres anys, no pot celebrar la seva Diada a la Plaça de 
Santa Anna perquè coincideix amb la mostra FirOcasió, de la Unió de Botiguers. 
 
Els Capgrossos hauran d’actuar a la Plaça de Santa Maria, segons reconeix el mateix 
Govern, per “manca de coordinació”. La colla castellera tenia el vist-i-plau de l’IMAC 
des del passat 4 de febrer, i no ha estat fins a mitjans d’octubre que se’ls ha fet saber 
la coincidència de dates i emplaçament amb la Fira. 

 
És per aquests motius que presentem la següent: 
 

PREGUNTA 
 

1. Com és possible que, donada la rellevància que tenen els Capgrossos per la 
ciutat i per tots els mataronins, torni a passar una situació com aquesta?” 

 

 

 

43  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA MANCA DE COORDINACIÓ 

DE DIVERSOS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT 

REFERENT A LA COINCIDÈNCIA DE LA CELEBRACIÓ DE DOS 

ESDEVENIMENTS A LA PLAÇA DE SANTA ANNA. 

 
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la pregunta següent : 

 



“Pel proper dia 8 de novembre de 2008, els Capgrossos de Mataró, tenien previst 
celebrar la tradicional Diada Castellera de la Colla a la Plaça de Santa Anna. 

El mateix dia, la Unió de Botiguers de Mataró, també tenia previst realitzar, a la 
mateixa plaça de Santa Anna, la Fira Ocasió. 

L’IMAC, en el cas de la Colla Capgrossos va tramitar la pertinent sol·licitud, sembla 
ser, des del dia 4 de febrer de 2008. 

L’IMPEM, en el cas de la Unió de Botiguers i de la Fira Ocasió, va tramitar la pertinent 
sol·licitud, sembla ser, també el primer trimestre d’aquest any. 

A mitjans del mes d’octubre es va comunicar a la Colla Capgrossos la impossibilitat de 
celebrar la Diada Castellera el dia 8 de novembre a la Plaça de Santa Anna, atès que 
en el mateix emplaçament i el mateix dia, hi havia la Fira Ocasió. 

Finalment, sembla ser, que la Colla Castellera celebrarà finalment la seva diada, el 
mateix dia 8 de novembre a la Plaça de Santa Maria. 

Al marge de les converses i negociacions entre ambdues entitats (Unió de botiguers i 
la Colla Castellera Capgrossos) per tal de trobar una solució al problema, és evident 
que per part de l’Ajuntament de Mataró hi ha hagut una total manca de coordinació. 
Concretament entre l’IMAC, l’IMPEM i el Departament de Mobilitat, que és el 
responsable d’autoritzar la utilització de la via pública, en aquest cas la Plaça de Santa 
Anna, per celebrar esdeveniments, i per tant, de vigilar que no hi hagin coincidències 
d’esdeveniments en els mateixos dies i emplaçaments. 

Recentment, aquest Ple Municipal va aprovar l’Ordenança de Via Pública, la qual 
preveu la implantació d’una eina informàtica (vilamap) en la qual els diferents serveis 
de l’Ajuntament de Mataró hi poden tramitar els actes que es programen a la via 
pública 

Sembla ser, que ni l’IMPEM, ni l’IMAC han utilitzat aquest servei, malgrat el Regidor de 
Via  Pública ha manifestat als mitjans de comunicació que és d’ús obligatori. 

Davant d’aquesta greu manca de coordinació i previsió entre diferents departaments i 
organismes de l’Ajuntament de Mataró i davant  també del fet que no és la primera 
vegada que passa, tota vegada que justament fa dos anys, va succeir un fet similar, 
també amb la Colla Capgrossos de Mataró com a involuntari protagonista,  el Grup 
Municipal de Convergència i Unió realitza la següents, 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA.- Quines mesures va adoptar l’Ajuntament per a que després d’haver-se 
produït un fet molt similar fa dos anys, no es tornés a repetir ? 
 
SEGONA.- Quins mecanismes de control i coordinació disposa avui en dia el 
Departament de Via Pública perquè fets com aquest no passin ? 
 
TERCERA.- Es considera obligatori que els diversos serveis de l’Ajuntament, en cas 
de sol·licituds coincidents en l’emplaçament, el dia i hora d’ocupació de via pública 
utilitzin el VIAMAP ? 
En cas positiu, se’ls hi va comunicar als departaments corresponents l’obligatorietat de 
la utilització del VIAMAP ?    
 
QUARTA- Quins criteris s’utilitzen, en casos com aquests, per tal de concedir permís 
d’ocupació de via pública a un o altre sol·licitant ? “ 
 
 



 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, comença demanant 

disculpes públiques perquè aquí hi ha hagut un error a l’Ajuntament. Quan hi ha un 

error, penso que s’ha de reconèixer, assumir i demanar disculpes, com ja vaig tenir 

ocasió de fer amb el president dels Capgrossos per telèfon. 

En segon lloc, cal deixar constància que l’organització municipal en matèria 

d’autoritzacions d’ocupació de la via pública a Mataró és descentralitzada, d’acord 

amb el Decret 6068/2005 d’aprovació adequada dels serveis municipals competents 

en la tramitació, gestió i informe de les autoritzacions de la via pública, segons la 

finalitat, i d’acord amb l’ordenança de via pública, citada anteriorment. 

Així doncs, ressaltem que en funció d’aquesta normativa, cada servei o organisme és 

el responsable d’autoritzar aquells actes que li han estat assignats per aquest decret, 

amb informe previ dels serveis escaients.  

Pel que fa a les mesures adoptades per l’Ajuntament, val a dir que aquest va millorar 

la coordinació entre serveis, va procedir a l’acceleració de posar en marxa aquest 

programa, que és el VIAMAP, va formar el personal i finalment va aprovar l’ordenança 

de Via Pública, que en el seu article 12 preveu l’ús d’aquest programa per part de tots 

els serveis. En l’actualitat s’estan duent a terme sessions addicionals de formació per 

als operadors de VIAMAP.  

Així mateix, hi ha una comissió de treball que té per objecte millorar el model 

descentralitzat d’autoritzacions d’ocupació a la via pública. 

Respecte als mecanismes de control i coordinació, convé dir que l’Ajuntament té els 

mecanismes i controls que acabo d’esmentar.  

En referència a l’obligatorietat, la pròpia ordenança així ho preveu. A banda de les 

indicacions donades als serveis durant la formació per a la utilització del VIAMAP el 

primer trimestre del 2007, també s’ha comunicat abastament i s’han fet sessions 

específiques de formació relatives a l’ordenança de la via pública.  

Respecte als criteris a l’hora de concedir permís d’ocupació de la via pública, el 

VIAMAP, evidentment, és una eina informàtica i, per tant, no resol per si mateixa les 

coincidències. Serveix per detectar-les i si la detecció es fa a primers d’any, com és el 

cas de les activitats preprogramades, hi ha temps suficient per cercar alternatives 

satisfactòries per als actes coincidents. Entre els serveis implicats han de proposar 

solucions amb criteris d’objectivitat, en funció dels actes, afluències, infraestructures o 

instal·lacions que comportin, aplicant el sentit comú. 

Finalment, dir que l’Alcalde, fa uns dies, va ordenar l’obertura d’un expedient 

informatiu per aclarir què ha passat. 

 



 
El senyor Marcel Martinez diu al Sr. Batista que és bo reconèixer els errors i CiU el 

felicita per això.  

Ara bé, també li voldria plantejar un parell de consideracions, atès que és un error que 

s’ha comès ja per segona vegada: 

Si es va millorar la coordinació, com vostè diu, per què ha tornat a passar? I, a més, si 

resulta que al febrer o durant el primer trimestre, si no recordo malament, es van 

sol·licitar ambdues peticions, per què al mes d’octubre ens adonem que això ha 

passat?  

D’altra banda, agraïm el fet que s’hagi obert un expedient informatiu. És important, i és 

la línia que s’ha de seguir. Demanem comparèixer en aquest expedient com a grup 

municipal per tal de saber exactament què va passar. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, reconeix que ell personalment també 

ha demanat disculpes per escrit al president de la colla dels Capgrossos i als caps de 

colla dels Sagals d’Osona i dels Castellers de Lleida, que són les dues colles que 

actuaran el diumenge a la pl. Santa Anna.  

Quan tinguem l’expedient acabat, sabrem exactament què ha passat. Jo sospito que 

serà una cosa tan estúpida com haver confós la pl. Santa Anna amb La Rambla, 

veient la publicitat dels dos actes. En tot cas, veurem què ha passat i en donarem 

compte en una comissió de Via Pública. 

 

 

44  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB 

L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA FRETA DE MATARÓ. 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L’anunci d’ampliació de l’actual edifici de l’escola Freta de Mataró ha provocat clares 
mostres de rebuig dels veïns i veïnes del seu entorn. 
 
El col·lectiu de veïns i veïnes afectats i l’Associació de Veïns de Rocafonda-
l’Esperança-Ciutat Jardí han entrat per registre diversos escrits amb què s’oposen a 
aquesta ampliació i a una construcció mig soterrada en el pati actual, atès que l’edifici 



actual de l’escola Freta es troba envoltat de blocs d’habitatges i qualsevol ampliació 
repercutirà negativament en la qualitat de vida del veïnat. 
 
Els veïns han realitzat diverses assemblees i recollit més de 500 signatures, moltes 
d’elles ja són en mans de l’Ajuntament ja que acompanyaven els escrits esmentats. 
 
També fan constar que, al marge del projecte presentat, l’escola Freta ha adquirit els 
baixos d’algun edifici a tocar i hi ha realitzat  obres irregulars que han estat objecte de 
denúncia per la comunitat de propietaris, la qual cosa fa sospitar que el projecte real 
d’ampliació només es coneixerà quan no tingui marxa enrere i ja estigui consumat, 
igual que passà amb la tala indiscriminada d’arbres i la pràctica desaparició d’una 
“zona verda privada” quan es procedí a la construcció de l’edifici actual. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular realitza les 
preguntes següents al Ple: 
 
1. En què consisteix el projecte d’ampliació de l’escola Freta? 
2. S’ajusta el projecte presentat a la qualificació dels terrenys i edificabilitat de la 

zona? 
3. Quina ha estat la resposta del govern municipal a l’Associació de Veïns de 

Rocafonda i al col·lectiu de veïns i veïnes afectats?” 
 

 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Josep Perarnau en representació 

de l’Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí, qui recorda que fa 20 

anys els veïns de la zona van perdre una zona verda privada, i ara, al cap de 20 anys, 

FRETA demana una ampliació d’activitats, cosa que farà que el dia que es posi una 

totxana els veïns ho perdin tot. Demana implicació política per part de l’Ajuntament per 

lluitar pels 7 arbres que els queden. 

 

 

 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, passa a respondre les 

preguntes de la CUP. 

En resposta a la primera pregunta, convé aclarir que no hi ha cap projecte presentat 

oficialment al respecte, per tant, no li puc dir exactament en què consisteix. 

Sí que hi ha hagut, però, unes converses informals entre els serveis tècnics 

municipals i els tècnics de l’escola per parlar senzillament de quin podria ser 

justament aquest projecte. Primer es va ensenyar uns projectes que pel que sembla ja 

havien estat ensenyats als veïns i havien causat lògicament la seva indignació, perquè 

es tractava efectivament d’un projecte totalment inassumible, i després han vingut 

amb un altre proposta que encara no ha esdevingut projecte. 

Què pretén aquesta proposta?  



Primer, desenvolupar el programa de l’escola. Vostè sap que amb el nou marc de la 

promoció professional s’amplien els cicles informatius i hi ha necessitat d’incrementar 

l’espai. Principalment es preveu l’ampliació en dues plantes soterrani, de manera que 

l’edifici quedaria separat de les edificacions veïnes mitjançant un pati o un fossar, que 

el sostre resultant quedés a un nivell similar o inferior al pati actual i les aules se 

situarien al nivell de planta soterrani 1. Per sota d’aquesta planta hi hauria sala 

d’actes, gimnàs, aparcament propi de 10 a 12 vehicles. També es proposa un volum 

de planta baixa situat al front del c/Miquel Albà per als accessos i comunicacions entre 

plantes. Aquestes són les informacions que tenim en aquest moment, perquè tan sols 

hi ha converses informals. Estic esperant que entri el projecte per part d’aquesta 

empresa per poder-lo avaluar i fer el que toqui. 

En resposta a la segona pregunta, repeteixo que no hi ha projecte i, per tant, no ho 

sabem. En qualsevol cas, la qualificació urbanística dels terrenys en què es pot 

ampliar l’escola és del sistema d’equipaments comunitaris, el que se’n diu Clau E. Per 

tant, si el projecte fos el que els he dit, amb totes les reserves del món, s’ajustaria a la 

qualificació urbanística. Si bé, prèviament a la seva execució, s’hauria de tramitar un 

estudi de detall per establir la volumetria, les alineacions i rasants d’aquesta nova 

edificació, la qual seria objecte de debat en comissió informativa, a la Junta de Govern 

i en aquest ple si s’escau. 

Pel que fa a la darrera pregunta, jo mateix, per escrit, el dia 9 de setembre vaig 

informar el Sr. Perarnau, en representació d’un grup de prop de 279 veïns, que la 

parcel·la on s’ubica l’escola Freta, qualificada segons el planejament vigent com a 

Clau E, està inclosa en el Pla Especial d’Equipaments de Mataró Nord, que regula els 

paràmetres volumètrics, en cas que sigui necessària l’ampliació de l’equipament. 

També se’ls va indicar que prèviament a l’aprovació d’aquest projecte, cal tramitar un 

estudi de detall o la figura de planejament que correspongui per tal d’establir la 

volumetria, les alineacions i rasants de la intervenció, amb l’objectiu de garantir que la 

proposta sigui adequada a l’entorn en què s’ubica i coherent amb l’ús proposat. 

En un altre escrit del dia 13 d’octubre, arran d’un escrit de l’Associació de Veïns de 

Rocafonda que incorporava noves signatures, l’Alcalde informa de les gestions fetes 

entre un servidor i els veïns de la zona, amb els quals es va organitzar una reunió per 

al dia 14 d’octubre. Emparats per l’Associació de Veïns de Rocafonda vaig assistir a 

aquesta reunió per explicar la situació actual d’aquestes idees amb la documentació 

que havíem pogut obtenir i les modificacions que ja he comentat. Els vaig fer també 

una oferta sincera per part de l’Ajuntament, en primer lloc, considerar-los part 

interessada del tema a fi que estiguin assabentats en tot moment de tot el que 

s’esdevingui, i en segon, escoltar la seva opinió i mirar de concretar-la des del 



maximalisme, fins arribar a qüestions molt concretes que es podrien tenir en compte a 

l’hora de discutir l’estudi de detall.  

Amb quin objectiu? Amb el de conciliar dos drets. El dret de la propietat a fer ús del 

que li permet la Llei, ni més ni menys, i el dret dels veïns a poder fer ús de les seves 

vistes i la qualitat de vida que han volgut per al seu habitatge. Són dos drets que hem 

de fer compatibles i aquest és l’esforç que intentarem fer des de l’Ajuntament. Unir i 

conciliar drets exclou la prevaricació. 

Mentrestant, els serveis tècnics municipals han tingut diverses reunions de treball amb 

els tècnics de l’escola Freta per mirar que aquest projecte d’ampliació de l’escola 

reuneixi els requeriments urbanístics i les reivindicacions que fins ara coneixem per 

part d’aquests veïns. Repeteixo que no hi ha cap projecte encara per tramitar, i en el 

moment en què hi sigui els veïns en seran informats. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria diu al Sr. Bassas que parla molt dels ciutadans però 

potser que se’ls comenci a escoltar. Li demano que es mulli. Els ciutadans aquí li 

estan demanant que els pugui garantir políticament si les seves condicions de vida, 

amb la qualitat que tenen ara en un espai ja per si mateix molt densificat, es veuran o 

no empitjorades. Els reclamen que es mullin. 

Fa una estona parlàvem de les zones d’equipaments i jo li reclamava que tenim zones 

d’equipament que no les podem malgastar construint-hi més pisos i han de servir per 

ubicar-hi equipaments que són necessaris i no haver de fer el projecte que justament 

ara es vol fer: sobreexplotar un espai que ja no dóna més de si. Per tant, comencem a 

fer una política diferent. Si realment l’ampliació de Freta és necessària, per què no 

se’ls diu que se’n vagin a una zona d’equipaments? Pagant el que s’hagi de pagar? 

Crec que la solució que es pugui plantejar, amb els drets per llei que pugui tenir 

l’escola Freta si al final el resultat és que tenim unes escoles densificades, uns espais 

i barris que queden col·lapsats, és una mala solució.  

 

 

 

El senyor Ramon Bassas reitera que ha estat molt clar a partir de la informació que té. 

Intentarem, com sempre, conciliar dos drets, malgrat ara semblin irreconciliables: el de 

la qualitat de vida dels veïns, perquè estic d’acord en què no han de perdre qualitat de 

vida i, si pot ser, l’han de guanyar, però també és veritat que l’escola té els seus drets 

i no se’ls pot obligar a marxar. 



La resta, el que no signifiqui això que li acabo de dir, es diu prevaricació, i jo no ho 

faré. 

 

 

 

45  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB LES 

OBRES QUE ES REALITZEN A LA NAU DE CAN FÀBREGAS I DE 

CARALT. 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L'u d'octubre dos ciutadans van denunciar a la Policia Local que s'estaven fent obres 
sense llicència dins la nau i els edificis catalogats de Can Fàbregas i de Caralt. 
 
Els autors de la denúncia van demanar que la policia aixequés acta de la presència de 
contenidors plens de runa. La runa era abocada directament des de les finestres, 
sense cap mesura de seguretat, i provenia de l'interior d'elements que formen part del 
catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat. 
 
Els agents de la Policia Local es van negar a facilitar una còpia de l'acta als autors de 
la denúncia. 
 
En el passat Ple d'aquest Ajuntament el regidor d'Urbanisme Sr. Ramon Bassas va 
negar que s'estiguessin realitzant obres a Can Fàbregas i de Caralt. 
 
Davant aquests fets, el grup municipal de la CUP fa les preguntes següents: 
 
1. El regidor d'Urbanisme encara continua negant que abans de l'octubre ja s'estaven 

omplint contenidors de runa? 
 
2. Per què per fer les obres d’enderroc de la xemeneia es va demanar una llicència 

d’obres i ara, en canvi, s’actua sense llicència? 
 
3. On és i en quina data es va aprovar el projecte per al qual es realitzaven les obres 

denunciades el dia 1/10/2008? 
 
4. L'article 164 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, reconeix el dret dels membres de les corporacions locals 
a obtenir informació, dades o antecedents que obren en poder dels serveis de la 
corporació i són necessaris pel desenvolupament de llur funció, i a obtenir copia de 
la documentació. Per quin motiu s'ha negat a aquest regidor l'accés a l'acta 
aixecada per la policia local i a l'expedient que se n'hauria d'haver derivat?” 

 
 



El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, en resposta a la primera 

pregunta, recorda que en el darrer ple es va informar que s’estaven executant treballs 

previs a l’enderroc, que són la retirada de residus banals, prospeccions i cates per a 

l’estudi de l’edifici, i amb això s’omplien els contenidors, i no amb la runa derivada de 

l’enderroc. 

En segon lloc, les obres d’enderroc d’una edificació ja sigui parcial o total és un acte 

subjecte a llicència o autorització administrativa. Per tant, després de redactar-se el 

projecte d’enderroc parcial de la xemeneia, es va sol·licitar la llicència, que va ser 

concedida a través de la tramitació de l’expedient d’obres pertinent. En canvi, per als 

treballs previs de retirada dels residus banals no es necessita llicència d’enderroc, per 

ser un acte exempt de llicència d’obres. 

Pel que fa a la tercera pregunta, els treballs efectuats no requereixen ni llicència ni 

autorització administrativa i, per tant, no és necessària la redacció de cap projecte.  

 

 

 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, confirma que el regidor 

Safont-Tria li va sol·licitar, via correu electrònic, tenir accés a l’acta policial. Jo li vaig 

contestar amb un altre e-mail, segons m’havia informat el servei jurídico-administratiu 

de l’àrea de Via Pública, dient-li que els regidors no tenen accés a les actes policials 

perquè l’article esmentat fa referència als expedients, i una acta policial no és un 

expedient. En tot cas, aquesta acta policial, quan es traslladi i esdevingui un expedient 

amb el servei que li pertoqui, aleshores els regidors tindrem accés a aquest expedient. 

En tot cas, com que vostè m’ha reiterat la petició amb un escrit formalment, jo també 

he sol·licitat a Secretaria General un informe, i li faré contesta a aquest mitjançant un 

escrit i adjuntant l’informe corresponent. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza al Sr. Bassas que quan ell parla que s’hi 

estan realitzant únicament treballs previs, exempts de llicència d’obres, és perquè, 

d’alguna manera, hi ha d’haver un projecte. Aquest projecte nosaltres no l’hem vist 

enlloc. Aquesta és la contradicció i el que no acabem d’entendre. Alguna cosa deu 

estar passant allà quan nosaltres vam sol·licitar aquesta informació i des de llavors 

Can Fàbregas té les portes tancades i sembla que estiguin actuant amb nocturnitat i 

amagant no sé què. 

 



 

 

El senyor Ramon Bassas no sap si tancar una porta vol dir nocturnitat. Només dir-li 

que si s’hi estan traient els residus banals i s’hi estan fent cates és justament per fer el 

projecte. És això. Abans de fer el projecte, cal fer totes aquestes actuacions prèvies. 

Això és el peix que es mossega la cua. I per fer aquest tipus de treballs no es 

necessita llicència.  

 

 

46  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA MOBILITAT DE MATARÓ 

CAP A BARCELONA. 

 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

retira el prec. 

 

 

47  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB LA 

PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ REFERIDA AL PLA DE MILLORA 

URBANA DE LA RONDA BARCELÓ. 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El dia 9 d'octubre l'alcalde va signar el Decret 8145/2008, pel qual resol els recursos 
de reposició interposats contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del 
Pla de Millora Urbana PMU-01d Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt i anul·lació 
del projecte de reparcel·lació. 
 
Aquest decret d'alcaldia té vuit (8) resolucions. 
 
Amb data 10 d'octubre el conseller delegat d'Urbanisme fa públic el decret de l'alcalde  
a “anuncis oficials” del web de l’Ajuntament   
http://www.mataro.cat/document.php?id=11437&mid=286&nid=8375), però només en 
publica les quatre (4) primeres resolucions. 
 



El grup municipal de la CUP fa les preguntes següents, per ser contestades al ple? 
 
1. Per quin motiu el regidor d'Urbanisme no fa públiques quatre (4) de les vuit (8) 
resolucions del decret de l'alcalde? 
 
2. Aquesta és la manera de fer habitual en aquest Ajuntament?” 
 
 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, responent la primera 

pregunta, comunicar que s’ha publicat només la part substancial i amb caràcter 

decisori del decret, d’acord amb el que regula l’article 196.1 del Reglament 

d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Respecte a la 

segona pregunta, pel que jo puc saber, sí que és habitual.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria afegeix que potser és habitual, però és curiós que 

precisament la part que està retallada de la publicació al web de l’Ajuntament sigui 

aquella que fa referència a tot el reguitzell de contenciosos administratius que tenen 

oberts vostès amb aquests casos.  

 

 

El senyor Ramon Bassas insisteix en què s’està seguint l’article 196.1 del Reglament 

d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

 

48  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI 

D’ENCONTRE DELS MENORS AMB LLURS FAMÍLIES. 

 
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta el prec següent: 

“La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) i llurs Equips 
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) tenen l’encàrrec social de treballar per 
l’atenció i protecció de la infància i l’adolescència vetllant especialment per aquells 
infants i adolescents que es troben en situació de risc i d’exclusió social. Aquest equips 
(EAIA) es coordinen en l’atenció als infants i les seues famílies amb els equips 
d’atenció social primària (EBASP) i altres serveis de tota la comarca. 
 



Al Maresme aquestes competències les té per delegació el Consell Comarcal. L’any 
2007, coincidint amb la creació de l’EAIA Mataró i el traspàs de casos de menors 
tutelats que es va fer d’un EAIA a l’Altre, es va posar en marxa el nou model de 
funcionament de l’EAIA del Maresme amb una especialització de funcions dels 
professionals en l’atenció dels casos (art. 4 del decret de Creació dels EAIA). 
 
 A finals del 2007 l’EAIA va rebre l’encàrrec per part de la DGAIA d’atendre les 
urgències (casos prioritaris). Aquesta ampliació requereix una nova reorganització de 
l’equip, una major coordinació amb la resta dels serveis. La Voluntat de territorialització 
dels serveis d’atenció a la infància en risc exigeix comptar també amb més recursos i 
una nova metodologia de treball. 
    
Del treball fet fins ara per l’EAIA es detecta des de fa temps la necessitat de comptar a 
la comarca amb el que s‘anomena PUNT DE TROBADA, és a dir, un espai de trobada 
per les famílies i els menors que es troben en situació de risc, casos en els que ha 
d’intervenir l’EAIA. Mataró té la mateixa necessitat, i resulta que també des del jutjat de 
família de Mataró es reclama poder comptar amb aquest recurs (espai) pels casos de 
règim de visites que han de ser supervisats.  
A Sabadell, l’Ajuntament, ha creat un Punt de Trobada, que el gestiona la Creu Roja o 
una ONG. Aquest és el model que nosaltres veiem com a viable per la nostra Ciutat i 
per la nostra Comarca per tal d’optimitzar recursos. Es podria tractar d’un espai 
compartit per les EAIA de Mataró i CCM i per justícia.  
 
Atès que el Grup Municipal de Convergència i Unió veu necessari i urgent comptar 
amb aquest servei a la Ciutat i a la Comarca. 
 
És per això, que el Grup Municipal  de Convergència i Unió presenta el següent, 
 
PREC: 
 
El Govern Municipal es posarà en contacte amb el Consell Comarcal del Maresme i el  
Jutjat de família de Mataró per a negociar la creació i gestió de l’espai anomenat “Punt 
de Trobada" per a les famílies i els menors que es troben en situació de risc.” 
  
 
La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, 

en primer lloc aclareix que l’EAIA de DGAIA i el Punt de Trobada són dos recursos 

diferents, i que els Punts de Trobada no són necessaris exclusivament per les EAIAs, 

perquè el Punt de Trobada és un espai d’intercanvi de nens per garantir que els nens 

facin aquesta transició tranquil·lament. I no és per a la infància en risc, sinó que, en la 

majoria dels casos, és per temes de separacions, en què no hi ha entesa entre els dos 

cònjuges.  

Fet aquest aclariment, no acceptarem el prec, perquè l’Ajuntament de Mataró ha 

realitzat diferents coordinacions a la Secretaria de Polítiques Familiars i de Drets de 

Ciutadania, que és de qui depèn aquest recurs del Departament d’Acció Social i 

Ciutadania, per cercar formes de gestió i finançament per a la creació del Punt de 

Trobada a la ciutat. Aquest servei consisteix en un espai acollidor i neutral per protegir 

l’interès dels infants durant el compliment del règim de visites dels fills que s’estableix 



judicialment, preferentment per separació, per divorci, per dissolució, nul·litat 

matrimonial... i també per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’administració 

pública de les EAIAs.  

El Jutjat de Família també sol·licita regularment al Servei de Benestar Social espais 

per a la realització de les visites dels menors amb els seus familiars, i l’entrega i 

recollida dels infants sota supervisió tècnica. 

Actualment s’ofereixen des de l’Ajuntament espais en equipaments municipals per a 

famílies amb seguiment de l’equip d’atenció a la infància i a l’adolescència. Així mateix 

hi ha reunions de coordinació amb el Consell Comarcal, com no pot ser d’una altra 

forma, per altres recursos que tenim conjunts. Amb el Servei de Benestar Social i el 

Consell Comarcal s’ha parlat de la necessitat de disposar d’un Punt de Trobada 

d’àmbit comarcal i de les possibilitats de finançament. 

En conclusió, hi estem treballant des de l’inici del mandat i estem buscant la solució 

conjunta. 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin reconeix que no entén la Sra. Esteban. Hem dit el 

mateix i vostè diu que no ho accepta. Diu que a Mataró ja s’està treballant, que s’està 

negociant amb el Consell Comarcal... molt bé. Jo li demano que es posi en marxa per 

acabar fent-ne la creació. I si ja ho estan fent, digui’m que ja ho estan fent i no cal que 

m’expliqui la seva vida. 
 

 

49  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB LA 

PRECARIETAT LABORAL DE LES TREBALLADORES DE 

L’EMPRESA CLECE, SA. 

 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Ens han arribat queixes de la situació que suporten les treballadores de l’empresa 
CLECE, SA, que realitza tasques de neteja per a l’Ajuntament de Mataró. Les 
treballadores es queixen de la situació precària de molts contractes laborals així com 
de l’excés d’hores extres de les treballadores fixes.  
 
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular formula les preguntes següents: 



 
1. Durant l’any 2008, quants diners s’han pagat en concepte de serveis extraordinaris 
l’empresa CLECE, SA? 
 
2. Aquestes hores extres, en quin concepte les cobra la treballadora? A quant se li 
paguen? 
 
3. Sap l’Ajuntament en quines condicions laborals treballen les persones que hi fan la 
neteja? 
 
4. Sap l’Ajuntament si totes les treballadores que hi fan la neteja compleixen els dies 
de vacances que els pertoquen per conveni?” 
 

 

Per últim, el Sr. Safont-Tria llegeix un document dels treballadors de l’empresa sobre 

la qüestió. 

 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, en resposta a 

la primera pregunta, contesta que en el que portem d’any s’han pagat 1.344,29 euros. 

Pel que fa a la segona, com vostè sap, l’Ajuntament de Mataró no té una relació 

contractual directament amb aquestes persones i, per tant, hem traslladat a l’empresa 

CLECE aquesta pregunta. Ens han dit que, pel que fa als serveis extraordinaris, no es 

cobreixen necessàriament amb hores extres, sinó que poden ser ampliacions de 

jornada que es posen a disposició dels treballadors que vulguin. 

Es complementa el salari amb un preu que pot ser igual o superior a una hora 

ordinària en funció del tipus de contracte de cada persona. 

En resposta a la tercera pregunta, l’empresa té l’obligació contractual de complir amb 

les normes legals sobre el règim laboral i fiscal, i a aquest Ajuntament no li consta que 

no ho faci. L’Ajuntament no té cap protagonisme en les relacions normals entre els 

treballadors ni l’empresa, ni amb els representants sindicals, atès que la 

concessionària és una empresa privada que actua sota la seva responsabilitat. El que 

sí que fa l’Ajuntament és vetllar perquè el servei públic es presti amb qualitat i eficàcia 

i perquè es compleixin les condicions contractuals de la concessió. 

No obstant això, a requeriment nostre l’empresa ens ha informat que a partir del mes 

de setembre s’ha procedit a ampliar la plantilla, d’acord amb les converses 

mantingudes amb el comitè d’empresa i per tal de donar estabilitat al personal.  

A 30 de setembre aquesta plantilla està formada per 130 treballadors indefinits, més 

10 suplents i 1 eventual. Pràcticament no hi ha eventualitat en aquesta plantilla. A 

data 1 de maig de 2005 la plantilla estava formada per 73 indefinits, més 18 suplents, 



més 5 eventuals i 5 contractats per obra i servei. Per tant, pel que fa a l’estabilitat de 

l’ocupació, hi ha hagut una evolució positiva. 

Finalment, l’empresa CLECE ens informa que tot el personal realitza les vacances que 

es marca en el conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya aplicable a aquest 

personal. També els hem demanat si hi ha cap denúncia posada per algun dels 

treballadors sobre aquest concepte i ens han informat que no. 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria només demana que l’Ajuntament tingui els ulls ben oberts 

per adonar-se’n del que està passant amb els treballadors d’algunes empreses que 

contracta i que treballen en males condicions. 
 

 

50  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL QUE TOTS ELS SERVEIS 

MUNICIPALS D’EMERGÈNCIES DISPOSIN DE CLAUS D’ACCÉS 

ALS ESPAIS TANCATS AMB PILONES. 

 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

el prec següent : 

“El cap de setmana del 18 i 19 d’octubre, un ciutadà resident al nou edifici situat al 
costat del Cafè de Mar, va tenir el desagradable ensurt de trobar-se part del seu 
habitatge inundat per les aigües grises que entraven pel desaigua de la dutxa d’un dels 
seus banys. Part del parquet del pis estava cobert d’aigua i en tot l’habitatge hi havia 
una fortíssima pudor de claveguera.  

 

Els operaris amb el camió cuba van anar-hi dissabte 18 d’octubre a les nou del matí. Al 
arribar-hi, van analitzar la forma de reparar l’emergència que no era altre que fer 
arribar la mànega amb la punta tipus rata per tal de desembussar els desaigües de 
l’habitatge. Va ser llavors, quan es van topar amb la impossibilitat d’accedir a l’edifici 
amb el camió, ja que es tracta d’una zona de vianants on la única via d’accés es obrint 
dues pilones de ferro mitjançant una clau.  

 

El propietari va pensar que la solució era fàcil i va trucar al telèfon del civisme del 
nostre ajuntament per tal de demanar que vingués algú a obrir les pilones. La resposta 
que va rebre va ser que no disposaven de tal clau i el van adreçar a la policia 
municipal. Va trucar-hi i el policia municipal de guàrdia li va dir que li enviava un 
vehicle patrulla, però que desconeixia que disposessin de la desitjada clau. Els policies 
que si van desplaçar van confirmar que no disposaven d’aquesta clau, ni en el vehicle, 



ni en les dependencies municipals. Els agentd van posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament i tampoc van rebre cap resposta afirmativa sobre si existia cap clau. 
Finalment, el responsable de guàrdia del servei de policia municipal davant la claredat 
de la emergència es va veure amb la situació d’autoritzar als operaris de l’empresa de 
desembussos a tallar la part final del carrer de Sant Agustí per tal de facilitar en major 
mesura les tasques que havien de realitzar i finalment varen poder treballar per reparar 
el greu embús.  

 

Per sort en aquest cas no corria perill la vida de cap persona. Els policies que es varen 
desplaçar van explicar que, ni els cos de bombers, ni els serveis d’ambulàncies 
disposen de clau d’aquestes pilones i que tant sols, en tenen els Serveis de 
Manteniment de l’Ajuntament.  

 

Des de el Grup Municipal de Convergència i Unió creiem que aquest fet, pot originar 
greus situacions de risc per els nostres ciutadans i és per això que presentem el 
següent,   PREC: 

Primer.- Que de forma el més immediata possible es facilitin claus de desmuntatge de 
pilones d’accés a totes les zones de vianants de la nostra ciutat a tots els cossos de 
serveis d’emergències. 

Segon.- Que es creï un protocol d’accés a zones de vianants tancades amb pilones 
per tal que tant des de l’ajuntament així com des de els serveis d’emergència es pugui 
actuar el mes ràpid possible davant les situacions que puguin sorgir. “ 

 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, contesta que els serveis 

d’emergència tenen claus per a les pilones i, per tant, no accepta el prec.  

Tant la Policia Local com els Serveis de Manteniment de l’Ajuntament, com també els 

Bombers disposen d’aquesta clau. Les ambulàncies no en disposen a causa que no 

es pot garantir de quin lloc procedeixen, ja que el 061 és un servei centralitzat. 

Respecte el protocol que vostè demana, el que tenim és el Pla Bàsic d’Emergències 

de Mataró, que fa referència a la disponibilitat de claus.  

En concret, en referència al cas que em comenta de la zona del Cafè de Mar, dir que 

és veritat que es va donar aquest problema i que hi ha algun error en la nomenclatura 

de les claus del clauer que portava el cotxe patrulla. Tot i això, el problema es va 

resoldre de forma lògica tallant el trànsit en una zona en què no hi ha molta afectació.  

El senyor Pere Galbany lamenta comunicar que aquest prec s’ha quedat antiquat 

perquè la setmana passada hi va haver un altre cop el mateix problema quan es va 

tornar a inundar el mateix pis. El policia no tenia coneixement de l’existència 

d’aquestes claus i van tornar a tallar el carrer. El policia que els va assistir va dir que 

els bombers tampoc tenen aquesta clau i el que ells fan és rebentar el que es troben 

per davant per accedir al lloc. Són paraules textuals del policia que es va presentar. 



 

 
El senyor Oriol Batista reconeix que desconeixia aquest segon cas.  

Sí que em sobta, perquè en el primer cas hem informat del problema i sabem que hi 

havia el tema del clauer. En tot cas, estudiarem la situació a fons i em comprometo a 

què en la propera comissió informativa explicarem, de forma detinguda, què ha passat 

i com funcionen aquests dispositius. 

 

 

51  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB 

L’AGRESSIÓ QUE VA REBRE UN MILITANT DE LA CUP A LA 

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT. 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El dia 28  d’octubre al vespre, un militant de la CUP, en Joan Jubany, va ser agredit 
pels mossos d’esquadra a la plaça de l’Ajuntament en una zona coberta per les 
càmeres de vigilància que l’Ajuntament té instal·lades. 
 
En ser requerit l’ajuntament perquè guardi la gravació per si podien constituir prova 
davant del jutge, el conseller delegat de la via pública ha informat aquest regidor que 
els dia dels fets les càmeres estaven avariades i no varen enregistrar res. 
 
Davant d’aquesta resposta, la Candidatura d’Unitat Popular fa les preguntes següents: 
 

1. Quin control i manteniment s’exerceix sobres les càmeres de vigilància 
instal·lades per l’Ajuntament? 

2. Qui té accés a aquestes gravacions? 
3. Ha passat altres vegades que se sol·licitin imatges i les càmeres no 

funcionessin?” 
 

 

A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Joan Jubany, en representació de 

la Candidatura d’Unitat Popular, qui es pregunta per què serveixen les càmeres de 

seguretat si no han estat capaces d’enregistrar un trencament de colze provocat per 

tres Mossos d’Esquadra de forma intencionada a una persona que no havia ofert 

resistència i que tenien immobilitzada en una concentració pacifica davant 

l’Ajuntament de Mataró. 



 
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, explica que el control, 

respecte al seguiment de les imatges captades per les càmeres, el porten a terme els 

policies destinats a la sala de coordinació operativa de la Policia Local. Per tant, les 

imatges es veien des de l’esmentada sala.  

Respecte al seu manteniment, informar que el té assignat una empresa 

especialitzada.  

Pel que fa a la possibilitat de recuperar les imatges, per motius de seguretat, 

únicament hi pot accedir el cap de la Policia Local, el sots inspector en cap de l’àrea 

d’Infrastructures i un caporal i dos agents de la mateixa àrea. Tanmateix, hi tenen 

accés, també, els operaris de l’empresa de manteniment.  

Quant a la tercera pregunta, la resposta és que sí, que s’han donat altres casos, 

precisament per això es va canviar l’empresa que realitzava el manteniment d’aquests 

equips.  

Finalment, afegir que s’ha obert un expedient informatiu per esbrinar per què no es 

van enregistrar les imatges i dirimir les responsabilitats si n’hi haguessin. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria manifesta decepció perquè aquests enregistraments 

potser haguessin aclarit un greuge per a un ciutadà. També dir que haurem d’anar 

amb compte perquè cada cop que vénen els Mossos d’Esquadra a l’Ajuntament de 

Mataró alguna cosa o altre s’espatlla. Recordo que l’última vegada va ser la porta que 

no s’obria. 
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de d’una de la matinada, el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  
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