
ACTA NÚM. 04/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 2 D’ABRIL DE 2009. 
================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos d’abril de 

dos mil nou, essent les 19 hores 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 FERNÀNDEZ OLLER REGIDOR (CIU) 
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 Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, 

que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència 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 5 DE FEBRER DE 2009.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2 -   DESPATX  OFICIAL

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

oficial. 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE CIU, PSC, ICV-EUIA, ERC I PPC SOBRE LA 

COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS 

DEMOCRÀTICS. 

 



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

proposta següent : 

 
“Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments 
democràtics amb el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats civils i polítiques  i, molt 
especialment, amb la nova possibilitat d’exercitar lliurement el dret de sufragi actiu i 
passiu per primera vegada d’ençà del llarg parèntesi de la dictadura.  
 
Atès que ara fa 30 anys que les persones del país van poder recuperar les ciutats, pobles 
i vil·les i decidir plegades com reconstruir-les, urbanitzar-les i transformar-les per poder  
viure-hi en un espai comú de pau social i, que dia rere dia durant aquests 30 anys, la 
tasca de reconstrucció municipal no s’ha aturat ni un moment. 
 
Atès que en el marc de la commemoració d’aquests 30 anys, esdevé una qüestió de 
justícia recordar totes aquelles persones que l’any 1979,  van assumir la responsabilitat 
de dirigir la gestió municipal, gairebé de forma heroica, sense ometre que aquesta 
efemèride esdevé apropiada per homenatjar totes aquelles altres persones que amb 
vocació de servei i compromís diari amb les necessitats ciutadanes dels municipis van 
continuar i prosseguir la  tasca de fer i refer ciutats arreu de tot el territori.  
 
Molts homes i dones d’ençà dels primers  ajuntaments democràtics del 1979 i fins avui, 
s’han implicat i compromès incondicionalment amb els veïns i veïnes de cada municipi. 
Tanmateix, aquells primers electes locals mereixen el nostre reconeixement  més sincer 
per aquella tasca desenvolupada en un  context històric difícil i per llur decidida voluntat 
d’edificar de forma estable les bases i el règim jurídic local que s’ha vingut aplicant durant 
tots aquests 30 anys. 
 
Per tots aquests motius i perquè el municipalisme de Catalunya té la voluntat de celebrar 
aquesta important data, amb la promoció i impuls decidit de les dues entitats 
municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de 
Municipis de Catalunya, així com la participació de les Diputacions Provincials. 
 
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents, 

ACORDS: 

 
Primer. Donar suport als actes de commemoració dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, que s’organitzaran per part de l’ACM, la FMC i les Diputacions catalanes i 
que consistiran en quatre celebracions distribuïdes per cada demarcació provincial, amb 
l’exprés homenatge als electes locals dels primers ajuntaments democràtics constituïts 
l’any 1979, reconeixement que es concretarà en una representació de cadascun dels 
partits polítics existents ara fa 30 anys.  
 
Segon. Que el dia 16 d’abril de 2009 sigui la data per a l’acte central de la 
commemoració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics, que tindrà com espai algun 
municipi de la demarcació de Barcelona. 
 



Tercer. Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora 
d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López Lozano, 
qui fou el primer alcalde democràtic del municipi d’Abrera, durant el mandat 1979-1983, el 
qual fou  ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un 
conflicte laboral dins d’una empresa del polígon industrial Can Sucarrats, fet que el va 
deixar postrat en una cadira de rodes. El senyor López, va esdevenir un símbol de la 
transició política i, alhora, una motivació per a molts companys i companyes de l’època. 
 
Quart.  Difondre la celebració de l’acte de reconeixement dels electes des del 79 fins avui 
de la nostra població, el qual es farà a la Sala de Plens el proper 15 d’abril. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, corregeix al Sr. Mora dient que el seu grup municipal, a la Junta de Portaveus, 

no es va sumar a aquesta proposta.  

Hem de dir que no hi estem d’acord. Pensem que s’han de matisar moltes coses i, per 

tant, el nostre vot serà contrari a aquesta celebració.  

 

En primer lloc, pensem que el Reglaments Orgànics Municipals acoten la democràcia i la 

subjecten al dictat de la Constitució Espanyola. En aquest sentit, les polítiques municipals 

de participació ciutadana sempre seran un eufemisme per evitar aprofundir en les 

limitacions democràtiques imposades per l’Estat espanyol. Molts van mudar de la 

democràcia orgànica del Franquisme a la actual partitocràcia espanyola amb una facilitat 

reveladora de com funcionen els nostres ajuntaments.  

 

En segon lloc, no es tingué en compte per res el principi de subsidiarietat i, 

conseqüentment, els municipis s’han anat trobant cada cop més asfixiats 

econòmicament, tot i el progressiu increment d’atribucions i responsabilitats. Aquesta 

situació, agreujada per l’actual context de crisi econòmica, qüestiona la democràcia social 

que, per a nosaltres, és indestriable de la democràcia política. De quina cohesió i de 

quins serveis socials estem parlant, si els nostres ajuntaments no tenen ni cinc de calaix? 

En tercer lloc, manca una divisió territorial administrativa sobirana, que respecti la nació 

catalana i les necessitats de la seva població. Conseqüentment, avui patim una manca de 

transparència i racionalització dels recursos públics. A Catalunya hi ha massa 



administracions paral·leles: els ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, 

Generalitat i Govern estatal. Això només afavoreix els interessos privats. És una situació 

que genera favoritisme, corrupció i submissió a l’Estat espanyol. Incomprensiblement, 

després de 30 anys, els municipis continuen lligats a les estructures provincials que van 

fer servir els franquistes per enterrar l’exemplar divisió territorial de la Catalunya de 1936, 

que establí les comarques administratives i les regions que encara no hem estat capaços 

de refer. Permeteu-me que us recordi el Decret republicà del 23 de desembre de 1936 on 

es confirmava aquella innovadora divisió territorial en els següents termes: “Signe de la 

submissió a un centralisme que repugnava a la nostra ànima col·lectiva, les 4 províncies 

en què era dividida Catalunya d’ençà de l’any 1833 foren suprimides per a donar lloc a la 

reestructuració de la unitat catalana”. Quina mena de democràcia tenim que encara 

concebem les diputacions provincials? Tot remet al fet que fa 30 anys no hi va haver cap 

ruptura amb el franquisme i, justament, l’àmbit municipal, que era el que més podia 

qüestionar “la transición”, no va tastar la democràcia fins passar 4 anys de la mort del 

dictador. Si a tot això, hi sumem el fet que, durant aquests 30 anys, és manifest que, 

progressivament, s’han anat polititzant els alts tribunals de justícia, s’ha donat corda a 

lleis arbitràries per prohibir diaris i partits incòmodes, fins al punt d’excloure de la 

participació política a una part dels ciutadans, als quals s’ha retirat els drets polítics per 

amanir eleccions i canviar majories. Hi ha hagut, i hi ha, una manca de respecte a les 

nacions que formen part de l’Estat, tret de la nació castellana dominant. Hi ha hagut una 

nefasta redistribució dels impostos dels ciutadans, s’han mantingut atrocitats franquistes, 

com el judici a Companys i a moltes altres persones, com els papers de Salamanca, com 

el manteniment de la concepció nacional franquista. Resta intocable allò de “una grande y 

libre”, com el manteniment de l’opressió lingüística, segons la qual, les llengües diferents 

de l’espanyol són un accident geogràfic i porten el nom de regional incomplint la pròpia 

Constitució Espanyola, atès que l’Estat no promou cap llengua tret de l’espanyol. El 

govern de l’Estat incompleix, sistemàticament, les lleis de l’Estatut, el finançament, 

l’habitabilitat i, últimament, s’està tramant un canvi de la llei electoral per minoritzar la 

presència dels partits no nacionalistes espanyols al Congrés dels Diputats. El model de 

democràcia ideat fa 30 anys es va presentar com un punt de partida. 30 anys després, en 

lloc d’avançar i aprofundir en la democràcia política i social, sembla que anem enrere. 

Hem d’aprofitar aquesta data per trencar els vells esquemes hereus del franquisme.  

 
 



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) 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: Cap.  

 
 
 
 

4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA I 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN DEFENSA D’UN PLA PER 

AL TANCAMENT PROGRESSIU DE LES CENTRALS NUCLEARS.  

 
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent  

 
“Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no 
compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, 
ni mediambientalment acceptable. 
 
Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus 
problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus 
radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes 
nuclears. 
 
Atès que en la campanya per a les eleccions generals del 2008, el PSOE es va 
comprometre en el seu programa electoral al tancament progressiu de les centrals 
nuclears, substituint-les per “energies netes, segures i menys perilloses”. 
  



Atenent al fet que, a l’Estat Espanyol, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, de 
466 MW de potència elèctrica, va ser autoritzada a entrar en funcionament el 30 d’octubre 
de 1970, amb el que ha complert ja més de 38 anys de funcionament tècnic. 
 
Atès que aquesta central funciona amb una autorització d’explotació concedida el 5 de 
juliol de 1999, i vàlida fins al 5 de juliol de l’any 2009. 
 
Atès que al gener de l’any 2007 la vice-presidenta del Govern va anunciar la intenció de 
procedir al tancament d’aquesta central nuclear, intenció coherent amb el malmès estat 
de la instal·lació, que es detalla en un altre punt d’aquest escrit. 
 
Atès que la central presenta greus problemes estructurals com fallides en les bateries 
d’alimentació d’emergència, processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les 
entrades de les barres de control; el que ha donat origen a que s’hagin produït 5 
declaracions d’incidents només durant l’any 2008. 
 
Atès que segons un informe del propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la central 
presenta 78 elements que es consideren severament degradats, i altres 135 components 
amb un estat de degradació que es qualifica de mitjà o baix. 
 
Atès que la central ha superat, amb escreix, el seu cicle tècnic de funcionament; i que el 
manteniment de la seva activitat en les condicions descrites implica un increment del risc 
d’accident, de les emissions radioactives alliberades amb el conseqüent perill pel medi 
ambient i la salut de la població, i un increment del volum de residus radioactius d’alta 
activitat a gestionar en un futur. 
 
Atès que les condicions descrites es poden donar en un futur més o menys proper a les 
centrals nuclears en funcionament a Catalunya, que la naturalesa de difusió en l’espai i 
persistència en el temps de la contaminació radioactiva implica que els criteris de 
proximitat o llunyania siguin molt relatius, i de que es tracta d’una central amb un pes 
irrellevant en el conjunt del sistema de generació elèctric. 
 
Atès que renovar l’autorització d’explotació d’aquesta central significa establir el  
precedent d’un cicle de funcionament nuclear de 49 anys, prenent una decisió contrària a 
qualsevol concepció del principi de precaució. 
 
Per tot l’expressa’t els grups municipals d’ICV-EUiA i de la CUP proposen al ple de 
l’Ajuntament de Mataró els següents acords: 
  
Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que procedeixi al tancament 
definitiu de  la central nuclear de Santa Maria de Garoña quan expiri l’actual autorització 
d’explotació. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, a partir del tancament de la central de 
Garoña, posi en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que 
prengui les mesures necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible. 
 
Tercer.- Traslladar al Govern de l’Estat el rebuig del nostre municipi a que es pugui 
instal·lar un magatzem temporal centralitzat (ATC en les sigles en castellà) de residus 
radioactius a Catalunya.  



 
Quart.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al 
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).” 
 

 

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

Popular, explica que fa un parell de dies, conjuntament amb els companys d’Iniciativa i 

l’agrupació Greenpeace, van celebrar una roda de premsa per argumentar el no a 

aquesta política nuclear. Tothom sap que l’energia nuclear és perillosa. És una energia 

de les més brutes, perquè genera residus radioactius que perduren al llarg dels anys. És 

una energia molt cara, si tenim en compte el cost de la gestió dels residus. Novament, el 

Govern espanyol no ha complert les seves promeses de polítiques de tancament de 

centrals nuclears. La gent ja sap que no es pot confiar en la paraula de Zapatero. 

Permeteu-me que destaqui una frase: “En un món finit és impossible créixer infinitament”. 

Però, el capitalisme s’ha entossudit a contradir aquesta llei elemental. El capitalisme va 

néixer, ha vençut, però un dia o altre morirà. Morirà perquè la societat transforma els 

recursos en residus d’una manera tan accelerada que la pròpia natura no pot absorbir. No 

podem créixer amb energia atòmica. Són necessàries polítiques de tancaments de 

centrals nuclears. Nosaltres apostem pel creixement de la qualitat de l’aire, de l’aigua i, 

també, pel creixement de l’alegria per viure. 

 
 

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

recorda al Sr. Safont-Tria que tendeix, constantment, a criticar el capitalisme. Vostè té la 

llibertat de parlar com parla, en un ple municipal, gràcies a aquest sistema que vostè 

rebutja. El sistema capitalista és consubstancial al règim democràtic. Aquesta proposta és 

el discurs políticament correcte dels últims anys. Tots recordem aquells adhesius de 

“nuclears, no gràcies”. És una cosa que, amb el temps, s’ha anat revisant, ho han fet El 

País, en una editorial recent, el Sr. Felipe González,  el Sr. Gordon Brown. Països tan 

progressistes com Finlàndia, Suècia o Holanda han hagut de fer marxa enrere en aquest 

bloqueig d’implantació de centrals nuclears.  

Jo tinc una consciència mediambiental cada vegada més intensa. Però nosaltres no ens 

podem sumar a aquesta proposta. Jo poso en dubte que no sigui econòmicament eficient 



i socialment just, ni mediambientalment acceptable i, a més, no és científicament cert que 

així sigui. Hi ha països com França, Gran Bretanya, Finlàndia, Suècia, Holanda que estan 

debatent aquest tema i que han estat capaços de consensuar polítiques energètiques i, 

entre elles, la política nuclear, que és el que ha de ser. I no convertir-ho en una eina de 

llançament polític en una instància com l’Ajuntament de Mataró, on la majoria de gent que 

estem aquí, que no tenim el coneixement necessari, puguem tenir la seguretat que, 

efectivament, l’energia nuclear pot ser condemnada i dir que és tan perjudicial. Hauríem 

de confluir en una política europea. Hem de fugir de la hipocresia de connectar amb la 

xarxa elèctrica francesa, un país on el 80% de l’energia que produeix prové de l’energia 

nuclear. És un disbarat, com deia fa uns dies el Sr. Felipe González, dir que aquí hem de 

tancar l’energia nuclear per sempre i, mentrestant, anar reclamant que se’ns vengui 

l’energia a preu d’or. Ja sabem que aquesta energia genera uns residus, però hi ha altres 

energies, com per exemple, el gas, etc., que generen emissions constants de CO2 a 

l’atmosfera, el perjudici de les quals és infinitament més gran del que produeix, a dia 

d’avui, l’energia nuclear. Per tant, els demano rigor en aquestes qüestions. La situació 

dramàtica actual a nivell econòmic hauria de fer-nos reflexionar sobre la conveniència de 

tirar endavant qüestions com aquesta. 

 
 

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

Catalunya, fixa la posició del seu grup, que serà favorable a aquesta proposta de 

resolució.  

Avui mateix ha sortit publicat un estudi del Col·legi d’Enginyers de Camins en relació amb 

aquest tema i voldria fer notar que opinem que cal un pacte, un consens a nivell més 

ampli, inclòs a nivell europeu, donat que els pactes actuals amb què el Govern espanyol 

està compromès són els pactes de Kyoto. L’Estat espanyol segueix molt lluny dels 

percentatges d’energia procedent de fonts renovables que estaven pactades en el 

calendari d’aquell pla. D’altra banda, també hi ha hagut retards en algunes centrals de 

cicle combinat. Tot plegat fa que a l’Estat espanyol i Catalunya siguin energèticament 

dependents de l’exterior i podríem estar adquirint energia, a països estrangers, procedent 

de centrals nuclears. 

 



El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, explica que el 

seu grup pensa que aquesta proposta queda una mica curta. Aquest país no té ben resolt 

el model energètic, perquè no tenim garantida l’energia que necessitarem en el futur, 

perquè no hem fet un debat de a quin preu estem disposats a pagar aquesta energia. 

Només cal que recordem que hi ha un deute amb les elèctriques monstruós, entre  15 i 

20 mil milions d’euros. Es evident que l’energia nuclear té molts problemes, i també un ús 

militar, ja que permet tenir urani; tampoc no hem resolt el problema dels residus, ja que 

no es pot endollar i desendollar (sempre està funcionant). Però vostès ens han de 

proposar algun model alternatiu més net. Avui dia estem tancats dient: “tanquem les 

nuclears”, però no posem molins de vent, perquè afecten el paisatge. Aquesta és una 

discussió que hem de fer molt i molt seriosament perquè no podem viure aïllats, hem de 

viure en un sistema interconnectat, i ens pot passar que no volem energia nuclear 

nosaltres però en comprem a països que en tenen. Nosaltres no ens sumarem a aquesta 

proposta perquè no fa aquest debat seriós, no perquè no pensem que l’energia nuclear 

no tingui els seus problemes sinó perquè no proposen una alternativa. Entenem que la 

seva proposta mira les coses d’una manera parcial i sense voler aprofundir. Necessitem 

un pla energètic pel país.  

 

 

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, coincideix amb el Sr. 

Mora que aquest és un tema prou important. És un tema que es mereix entrar-hi a fons i 

sense debats des de posicions simplistes. Avui no es posa en dubte l’amenaça del canvi 

climàtic per al futur de la humanitat. Tanmateix, la garantia i la qualitat en el 

subministrament energètic constitueixen un dret de la ciutadania i resulta un element 

imprescindible del nostre benestar, no només del capitalisme, sinó també dels ciutadans. 

Es tracta d’un bé de primera necessitat. També hem de tenir present l’elevada 

dependència energètica que tenim de l’exterior. Més de les ¾ parts de les nostres 

necessitats han de ser cobertes des de l’exterior. Si acceptéssim la proposta d’avui 

seríem més dependents i és curiós que un partit independentista ens proposi ser més 

dependents.  

Catalunya no pot hipotecar el seu futur amb un  model energètic que malbarati els 

recursos i resulti nociu per al mediambient. Per això, cal continuar treballant per garantir 

un subministrament energètic universal i de qualitat que redueixi la nostra dependència 



energètica i que tingui en compte l’estalvi energètic i les fonts d’energia sostenible de 

forma prioritària. És important dedicar recursos al canvi energètic. Els socialistes estem 

treballant, des dels governs d’Espanya i de Catalunya, amb actuacions coherents i 

intel·ligents, per garantir la nostra competitivitat, propostes realistes i sostenibles. Creiem 

que és necessari garantir el subministrament elèctric amb la xarxa de transport i 

distribució ben dimensionades i dotades de les interconnexions necessàries, que cal 

reduir el consum mitjançant programes d’estalvi i eficiència i canviar l’estructura de 

producció d’energia fomentant fonts netes que complementin el mapa energètic. 

D’aquesta manera, haurem de produir cada cop més energia amb fonts de caràcter 

renovable, com l’energia eòlica, fotovoltaica.  

Es deia també que hi ha altres handicaps, però hem de triar i, per tant, creiem que val la 

pena fer aquesta aposta. No ens podem permetre mantenir aturada la creació de noves 

centrals de generació d’energia perquè avui fan molta falta, malgrat l’esforç que hi ha 

hagut, des de l’any 2003, quan l’esquerra va assumir el Govern del país fins avui. L’any 

2003 n’hi havia 86 i s’ha multiplicat per 5 la producció d’energia eòlica, i s’ha multiplicat 

per 8 la generació de l’energia fotovoltaica. Si no volem dependre de l’energia nuclear en 

el futur, hem de baixar la seva contribució estalviant, sent més eficients i ubicant, en el 

territori, nous centres de generació que, en la mesura del possible, no emetin gasos 

d’efecte hivernacle, etc.  

Per tant, nosaltres votarem que no a aquesta proposta, per tres raons. Primer, perquè, 

respecte al tancament de la central de Garonya, s’està a l’espera d’un informe del Consell 

de Seguretat Nuclear espanyol que dirà, exactament, quins són els riscos, quin és l’estat 

actual de la central i, per tant, en quins terminis cal procedir al tancament, si s’escau, 

d’aquesta central.  

Segon, perquè no podem deixar sense corrent el país.  

Tercer, perquè hem de resoldre la ubicació dels residus nuclears. La disjuntiva està en si 

concentrar tots els residus en un sol centre per a tot Espanya, que disminueix els risc 

d’aquests, o es produeix aquest emmagatzematge en cadascuna de les centrals, que fa 

incrementar els riscos, com s’ha vist darrerament amb el cas d’Escó. També, per un 

motiu econòmic: l’any 2010 acaba el termini per a la ubicació dels residus de Vandellós a 

França. Cada dia que es passi d’aquest termini, el país haurà de pagar 60.000 euros, per 

tant, és urgent resoldre aquesta qüestió i amb aquesta moció no l’aniríem resolent. 

 



El senyor Xavier Safont-Tria recorda que el Sr. Mora comentava que era una proposta 

que no anava al fons. Recordar-li que en aquesta proposta hi ha una qüestió molt 

concreta que és Garonya: una central nuclear que està al límit de les seves funcions, que 

té greus mancances a nivell de seguretat... El que aquí s’està proposant és una mesura 

de prevenció.  

Respecte a la dependència a què feia referència el Sr. Bassas, llegiré el que deia 

Greenpeace: “A la majoria de les fases del cicle nuclear, l’Estat espanyol té una 

dependència total de l’estranger. En la importació de l’urani, en l’enriquiment de l’urani, 

en el disseny de reactors, en les patents de la fabricació dels elements de combustible, 

etc”. Importem el 100% de l’urani que s’utilitza com a combustible a les nostres centrals 

nuclears. Qui és el que vol dependència? Qui és el que vol independència energètica? Jo 

vull molta llum a tot el país, a l’estranger i al cosmos universal. El que no vull és un 

cosmos ple de residus nuclears.  

Contestant al Sr. Mojedano, que demanava que fóssim rigorosos, doncs jo li demano que 

també sigui rigorós quan fa un seguit d’afirmacions. L’Estat espanyol no importa energia 

nuclear. Sí que hi ha un intercanvi energètic amb França, Portugal, el Marroc, però l’any 

2008, el còmput energètic és que l’Estat espanyol ha venut més energia nuclear que la 

que ha importat. Respecte a la situació de crisi a la que ha fet menció, dir que 

precisament és l’energia nuclear la que genera menys llocs de treball, essent, al mateix 

temps, una de les energies més cares. 

 
 

 

El senyor Francesc Teixidó explica que no li sembla correcte el comentari del Sr. Bassas, 

sobre que hi ha la pretensió de deixar sense corrent Espanya. Això s’hagués pogut 

aconseguir en el cas que Gas Natural hagués aconseguit fer progressar l’OPA sobre 

Endesa, que finalment no es va autoritzar. Es va preferir que fos una empresa estrangera 

qui se’n fes càrrec, la primera decisió de la qual ha estat la disminució de la inversió en 

més d’un 50%. 

 

 



El senyor Joan Mora afegeix que si hi ha unes instal·lacions nuclears que poden tenir 

algun risc, això no s’ha de definir en aquest ple. Si el Consell de Seguretat Nuclear 

decideix això, la tancaran i punt.  

Respecte al tema de si es ven o es compra energia, expliqui’m quin tècnic li diu si 

l’energia que passa, per exemple, pel Coll d’Ares ve, o no, d’una central nuclear. Com fa 

vostè les sumes per saber si l’energia que ve de França és nuclear, o no. No fem 

demagògia.  

 

 

La senyora Conxita Calvo explica que hi ha una raó d’oportunitat en aquesta proposta de 

resolució que presenta el seu grup municipal. Expira el termini d’una de les centrals 

nuclears més antigues d’Espanya, que té problemes importants d’incidències 

enregistrades al llarg del temps, i que sembla que la pròrroga de 39 anys més és 

excessiva. Això ens fa buscar unes polítiques que no passin per les nuclears. A 

Catalunya tenim 3 dels 8 reactors nuclears que hi ha a Espanya, per tant, no és un tema 

banal. De les 58 incidències que hi va haver en el 2008 en relació amb les centrals 

nuclears, 38 van ser a plantes catalanes, el que significa el 65% de les incidències. 

Aquesta situació no l’hem de veure com a normal. És una energia no rentable, en termes 

econòmics. L’energia nuclear ha perdut la batalla de la competitivitat econòmica en 

mercats energètics cada cop més liberalitzats. El Banc Mundial i altres bancs no 

financen, des de fa temps, projectes nuclears perquè no els consideren eficients en 

relació amb el seu cost. Les nuclears no són una solució al canvi climàtic, i tenim un pla 

energètic però no tenim un pont per substituir l’energia nuclear. D’altra banda, és cert que 

la comunitat científica té arguments a favor i arguments en contra d’aquest tipus 

d’energia; hi ha posicionaments ideològics. 

 

 

El senyor Pau Mojedano comenta que és un tema profund i se’ns escapen les raons 

tècniques. És veritat que hi ha hagut persones, països i organitzacions ecologistes que 

han revisat la seva posició: a Gran Bretanya, per exemple, gurús de l’ecologisme 

tradicional ho han fet. És una energia amb defectes, no és la solució al canvi climàtic, 

però el problema és trobar alternatives. Respecte a la seva rendibilitat, val a dir que 

l’única inversió és la construcció, el manteniment i la gestió dels residus i que és una 



energia menys cara que altres, més neta que altres i que, en aquest moment, generaria 

llocs de treball. 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 5, 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. 

Vots en contra: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(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).  

Abstencions: Cap.  

 

 

5 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-

EUIA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO. 

 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta 

següent : 

 
“El proper 8 d’abril es celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. Aquesta data 
commemorativa fou adoptada a l’històric Congrés de Londres de 1971 a on molts dels 
assistents havien sofert els patiments als Camps de concentració nazis d’Austwitth-
Birkenau i Jasenovac, procés d’extermini gitano conegut com Samudaripen. A aquest 
congrés es va adoptar la bandera internacional del Poble Gitano: Blau, com el cel; verd, 
com l’herba dels camps i una roda a sobre que denota la tradició nòmada d’aquest poble. 
 



D’altra banda el poble gitano fa més de 600 anys que viu i conviu al nostre país, havent-
ne constància per escrit de l’estada de grans fluxos migratoris de població per tota la 
península Ibèrica al segle XV. 
 
El pobre gitano ha patit també durant la història, i també la història més recent, el rebuig i 
l’antialteritat expressat en els discursos, la discriminació, la segregació física i també a 
nivell del mercat de treball, quedant-ne completament exclosos. A l’actualitat, quan es 
parla de pobresa monetària, privació i exclusió social, encara aquest col·lectiu, en termes 
generals, n’és una víctima. 
 
Des de fa una dècada l’administració catalana, i amb aquesta també l’Ajuntament de 
Mataró, ha començat a treballar per la plena integració del pobre gitano fent polítiques 
amb i per al col·lectiu d’ètnia gitana a casa nostra. Un bon exemple és el Pla Integral del 
Poble Gitano aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2007 i el atorgar la Creu de 
Sant Jordi a un membre del col·lectiu gitano en Manuel Jiménez veí de la ciutat de 
Mataró.  
 
Malgrat aquests avenços encara queda molt de camí a recórrer, com és la integració de 
les dones gitanes al mercat de treball, que s’accedeixi als estudis superiors i puguin 
ocupar llocs de representativitat pública i política. 
 
Amb la voluntat d’adherir-nos a la celebració, l’Ajuntament de Mataró proposa els 
següents acords: 
 

1. Posar el proper dia 8 d’abril a la porta de l’Ajuntament la bandera gitana com a 
símbol d’aquesta commemoració del Poble Gitano, dia de convivència, de 
respecte i de trobada entre tots i totes. 

 
2. Comunicar aquest acord al “Instituto de Cultura Gitana”, una fundació pública del 

Ministerio de Cultura amb signes d’identitat què tracten de divulgar el coneixement 
de la història i la cultura gitanes, i les entitats gitanes de la ciutat de Mataró. “ 

 
 

 

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

Popular, anuncia que el seu vot serà afirmatiu a aquesta proposta. Es parla de plena 

integració del poble gitano, però tots sabem que és un poble que no creu en el treball 

assalariat; és un poble bàsicament nòmada que viu del comerç. Més que parlar 

d’integració, el que hauríem de fer és escoltar-los. Que ens expliquin què necessiten, què 

volen, i reconèixer-los com a tal poble.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 



6  - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-

EUIA,  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

LA DIFUSIÓ DE LA FESTA DE L’ESPORT I L’ASSOLIMENT DEL DIA 

DE L’ESPORT A EUROPA. 

 
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la Declaració 

Institucional següent : 

 
“A N T E C E D E N T S 
 
L’esport és una eina d’integració, educació i participació, una eina motivadora, una 
activitat que transmet importants valors col·lectius i un factor de cohesió social i de 
creació d’hàbits saludables. 
 
La Federació Municipis de Catalunya constata la creixent importància de l’esport en la 
nostra societat, tant sigui l’esport de base com l’amateur i el professional, i el considera 
un índex de referència indispensable per mesurar la qualitat de vida de la nostra societat. 
 
Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de l’Esport, 
esdeveniment que se celebra el primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta festa 
compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província, l’Agrupació Territorial de 
Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit associatiu esportiu del territori de la 
província de Barcelona. Alhora, la Festa de l’Esport, que té un caràcter recreatiu i popular 
i que adapta les activitats al nivell físic dels col·lectius participants, està oberta a la 
participació de tothom.  
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre de 
2008, va aprovar un Protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de l’Esport i 
l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa. 
 
La Federació de Municipis de Catalunya, mitjançant el seu Comitè Executiu reunit en data 
13 de febrer de 2009, va aprovar una moció que té per objecte adherir-se al Protocol de 
col·laboració aprovat per la Diputació de Barcelona i assumir el compromís de difondre 
aquesta iniciativa a tots els municipis adherits a aquesta federació. 
 
L’Ajuntament de Mataró declara que comparteix plenament els principis dels valors de 
l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva entre la ciutadania i la 
importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional unitari de l’esport. 
 
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Mataró reunit en data 2 d’abril del 2009,    



 
ACORDA 
 

1. Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del  Dia de l’Esport a 
Europa. 

 
2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la Federació Municipis de 

Catalunya i al Parlament Europeu. “  
 

 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable, encara que sense entusiasme, perquè no s’acaba 

de creure massa això dels dies de l’esport. Creiem que el que realment és important són 

aquests valors de l’esport i la necessitat de difondre aquesta pràctica de forma 

quotidiana. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7, 29 i 30 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

7  - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA, 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA PUJADA DEL REBUT DE 

L’ELECTRICITAT PER A L’ANY 2009. 
 

La senyora Montserrat López, regidora del grup municipal Socialista, presenta la Moció 

següent : 

 
“Des de fa temps estem veient com el rebut de l’electricitat està pujant de forma 
preocupant per sobre dels IPC anuals, la qual cosa fa que comenci a ser un veritable 
problema i una càrrega inassumible per a moltes famílies del nostre municipi. 



 
Les pujades generades a l’any 2008, si bé no coincideixen amb la petició realitzada per la 
CNE que sol·licitava el 20%, si que han arribat a passar el 10% d’increment mig en les 
factures, molt per sobre de l’IPC. 
 
Ara, de nou, la Comissió Nacional de l’Energia, planteja una pujada mitja del 31% que 
evidentment dista molt de la previsió final de l’IPC per aquest any. 
 
Des de diferents àmbits es pressiona al govern per tal que el Ministeri d’Indústria accepti 
aquesta proposta o una de molt semblant. De portar-se a terme suposarà una nova 
dificultat difícil d’assumir a les economies dels més desfavorits que en els moments 
actuals de crisi econòmica és una part molt important de la població. 
 
És per això, que davant la pressió exercida per la CNE i les grans empreses de 
l’electricitat al Govern d’Espanya, els ajuntaments, les administracions locals més 
properes a la ciutadania, han de ser més sensibles a les seves demandes. 
 
Per aquest motiu l’Ajuntament de Mataró, en el marc de la campanya que porta a terme la 
Confederació Estatal d’Associacions de Veïns i CONFAVC, acorda:  
 
Primer.- Demanar que com administració més propera a la ciutadania es sol·liciti al 
Ministeri d’Indústria que la pujada del rebut de la llum per l’any 2009 no sobrepassi l’IPC. 
 
Segon.- Instar al Govern, mitjançant el Ministeri d’Indústria, per tal que durant el 2009 
s’obrin vies de diàleg amb els agents socials als efectes de negociar la tarifa de l’últim 
recurs que preveu la Normativa Europea. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, a 
totes les Associacions de Veïns de Mataró, a la CONFAVC, a la CEAV, a l’OCUC, a la 
FMC, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Industria.” 
 

 
 

29  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

DEMANAR LA REVISIÓ DE L’INCREMENT DE PREUS PÚBLICS I 

TAXES MUNICIPALS VIGENTS. 

 
La senyora Ma Lluïsa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent: 

“El passat 22 de Desembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar de 
manera definitiva la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’Exercici 2009, 
incrementant la majoria d’elles en un 4,6% o més, percentatge molt superior al realment 
aplicable a Catalunya, que definitivament ha estat només de l’1,6%. 



 
Davant la situació de crisi que actualment patim tots els ciutadans de Mataró i atès que 
tots els grups municipals hem manifestat la nostra preocupació per l’augment de la 
pressió fiscal a les famílies, en un any difícil  com aquest.ç 
 
Atès que la missió del Govern Municipal no és recaptar més, sinó ser curós i bon 
administrador dels ingressos dels que disposa, reduint en conseqüència les despeses, tal 
com varem demanar en el debat del Ple de Pressupostos. 
 
Atès que és possible, segons el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març en els seus 
articles del 15 al 19 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovar la revisió i 
modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics, incloses les tarifes d’aigua, 
clavegueram, i el transport públic per l’any 2009, durant el transcurs del mateix any 2009, 
mesures que diversos Ajuntaments de la nostra província han pres o estant prenent 
actualment. 
 
Atès que la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (Confavc) ha reclamat 
que els Ajuntaments adeqüin les Ordenances Fiscals a la pujada real de l’IPC, per tal de 
no perjudicar més als ciutadans. 
 
Atès que la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), l’Organització de 
Consumidors (OCUC) i els sindicats han signat també un manifest conjunt denunciant 
l’augment abusiu del preus dels serveis bàsics. 
 
És per tot això anteriorment exposat que el Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya a l’Ajuntament de Mataró, proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1.- Aprovar una modificació de les Ordenances Fiscals aprovades per l’any 2009, ajustant 
la pujada al increment real que es va produir de l’IPC a Catalunya l’any 2008, i per tant, 
situar la pujada de les taxes i preus públics, incloses les tarifes d’aigua, clavegueram i 
transport públic, en el 1,6%. 
 
2.- Iniciar l’expedient administratiu corresponent que faci possible aquestes modificacions 
en la màxima celeritat possible. 
 
3.- Que tot i que aquesta modificació haurà de ser publicada perquè sigui considerada 
aprovada definitivament, s’estudiï la possibilitat per tal de que sigui aplicada al dia 
següent de la seva aprovació, però sense que en cap cas aquesta modificació tingui 
caràcter retroactiu. 
 
4.- Fer públics aquests acords, així com traslladar-los a entitats i Associacions de Veïns 
de la ciutat i a la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya.” 
 

 



30  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE 

L’AUGMENT DELS PREUS DELS SERVEIS BÀSICS. 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“Diverses organitzacions i entitats de la ciutat, entre les quals hi ha la FAVM, l’OCUC i 
cinc sindicats que representen la majoria dels treballadors de la ciutat, han signat un 
comunicat  per manifestar el seu refús a “l’augment generalitzat dels preus dels serveis 
bàsics com l’electricitat, l’aigua, el transport públic, etc. Serveis, els preus dels quals per 
la seva funció social estan regulats per les Administracions Públiques i que, aquest any, 
marcat per la crisi econòmica, han augmentat per sobre de l’IPC (índex de preus al 
consum) i dels increments salarials de la majoria dels treballadors”. 

“Creiem”, continua el comunicat, “que durant aquest període, en el qual l’atur afecta ja 
10.500 persones a Mataró, la millor política social que haurien d’haver fet les 
administracions és l’adaptació dels preus a la situació de crisi econòmica que estem vivint 
els ciutadans i ciutadanes.” 

“Cal tenir en compte que els preus d’aquests serveis els paguem  per igual, 
independentment dels ingressos que tingui cada persona, perjudicant més els qui cobren 
menys.” 

“Al mateix temps, considerem que s’han incrementat de manera excessiva les taxes i 
impostos aprovats per l’Ajuntament de Mataró molt per sobre de l’IPC.” 

“Aquests increments generalitzats dels preus redueixen considerablement la capacitat 
adquisitiva i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de  Catalunya, especialment de 
la població treballadora més empobrida i amb major risc d’exclusió social.” 

 

És per tot, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) assumeix les peticions de les 
organitzacions i entitats esmentades en el dit comunicat i 

DEMANA: 

a) Que l’Ajuntament de Mataró insti l’Administració Central de l’Estat perquè revisi 
l’increment de les tarifes elèctriques, que aquest trimestre ja han pujat una mitjana 
del 3,4 % per als usuaris domèstics i les PIMES. 

b) Que l’Ajuntament de Mataró insti la Generalitat perquè revisi l’apujada del cànon 
de l’aigua, que ha augmentat un 5,3 %, i el de les autopistes catalanes, que ha 
incrementat un 4,6 %. 

c) Que l’Ajuntament de Mataró insti el Ministerio de Fomento perquè revisi els preus 
dels bitllets de Rodalies i mitjana distància de RENFE, que han pujat un 6 % i un 5 
% respectivament. 



d) Que l’ Ajuntament de Mataró revisi les taxes de la gestió dels residus domèstics, 
que s’han incrementat en un 7 %.” 

 

 
 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, es posiciona a 

favor de les tres propostes de resolució. Recorda que en el ple passat ja varen presentar 

alguna proposta pràcticament clavada a aquesta que, per desgràcia, el Govern no va 

voler escoltar.  

 

 

 

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

anuncia el seu vot favorable. Una de les propostes és nostra, l’altra també l’hem subscrit i 

estem d’acord amb la proposta de la CUP.  

Abans estàvem parlant de l’energia nuclear i de les conseqüències de no tenir una 

política nuclear energètica estratègica i aquí en veiem les conseqüències. A Espanya es 

va decidir liberalitzar teòricament el mercat energètic, però ens hem quedat a mig camí. 

El preu del quilovat és un preu regulat i entre les companyies elèctriques no hi ha 

competència. Per tant, no som ni carn ni peix.  

Donada aquesta situació, seria preferible, fins i tot, el model francès, on hi ha una certa 

intervenció de l’Estat, considerant que l’energia és un sector estratègic i cal defensar els 

interessos del país i els interessos dels consumidors. Els últims anys hi ha hagut un 

increment tarifari molt important. No hi ha política social millor que la que pretén que el 

preu de l’energia sigui raonable, perquè les empreses puguin ser competitives, puguin 

generar llocs de treball i que el consumidor final tingui més diners a la butxaca.  

S’ha de fer referència a una proposició no de Llei que s’ha aprovat recentment al Congrés 

dels Diputats, presentada a instància del grup Popular però a la qual s’han afegit també 

altres grups parlamentaris, i fins i tot el Partit Socialista, que instava el Govern a modificar 

el sistema de lectura i tarifari que s’havia implantat per part del Sr. Miguel Sebastian i que 

ha resultat enormement perjudicial per als consumidors, amb uns increments tarifaris 

brutals que han posat en mans de les companyies elèctriques 80 milions d’euros que 

haurien estat millor en mans de tots els ciutadans.  

 



El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula al Sr. Jesús Nieto, en 

representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, qui està agraït als 

grups municipals que han presentat aquesta moció i la revisió de preus que aquesta 

incorpora. Agraeix també que els grups que no la recolzen hagin presentat les seves 

propostes en la mateixa línia.  

De totes maneres, considera la proposta insuficient, perquè no es té en compte que 

alguns serveis bàsics els paguen per igual totes les persones, independentment de la 

seva capacitat econòmica, perjudicant més a qui menys té. Demana una rebaixa de les 

taxes i un repartiment proporcional d’aquestes càrregues.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria manifesta que el seu grup donarà suport a les tres 

propostes, però lamenta que la proposta que presenta el Govern no deixi de ser una 

proposta per amagar el cap sota l’ala. Totes aquelles propostes en les quals el municipi o 

la Generalitat hi té coses a dir, les han esborrat de la proposta i es renten les mans. 

Pensem que no es fa ressò de les demandes veïnals. 

 

 

La senyora Montserrat López intervé per posicionar-se respecte a les dues propostes 

dels grups municipals del Partir Popular i de la CUP.  

La crisi no afecta per igual a tothom i la nostra obligació és actuar reforçant les polítiques 

adreçades a aquells que més ho necessiten. És per això que hem acordat, sota el nom 

de Sumem per la Cohesió Social,  un paquet addicional de mesures adreçades a l’àmbit 

del benestar social i l’ocupació. Mesures que ens han obligat a modificar el nostre 

pressupost, cercant els recursos necessaris per tal de finançar les accions que els 

ciutadans ens demanen en aquests àmbits. Una reducció dels nostres ingressos, en 

aquests moments, ens obligaria a realitzar una contenció de la despesa, cosa que 

impossibilitaria executar aquestes polítiques. El nostre compromís, com a Govern, ha 

estat sempre el de mantenir, al llarg del mandat, l’increment de la pressió fiscal al voltant 

de l’IPC, que es va situar, l’any passat, en l’1,4%. Cal recordar que el diferencial de l’IPC 

respecte a l’increment de les nostres ordenances de l’any passat va ser justament el 

contrari, és a dir, negatiu, en més d’un punt i mig. Els tipus impositius dels nostres 

impostos són dels més baixos en els municipis semblants al nostre. Per tant, no podem 



compartir la possibilitat de reduir els tipus impositius, per dos motius:  

Perquè, jurídicament, una modificació dels tipus impositius i les tarifes dels nostres tributs 

només seria d’aplicació, per a l’exercici del 2009, en aquells tributs que es paguen un sol 

cop (plusvàlua, ICIO, taxes), però no es podria aplicar en aquells tributs que es paguen 

cada any, ja que la mateixa llei reguladora d’hisendes locals estableix que aquests 

impostos es meriten a dia 1 de gener, i això vol dir que, amb independència de quan els 

pagui el contribuent, aquests sempre els pagarà als tipus aprovats l’1 de gener. Per tant, 

aquesta mesura tindria un impacte limitat o seria d’aplicació per a l’any vinent. L’índex de 

cobertura de les nostres taxes està molt lluny del 100%.  

El segon motiu és que, en termes percentuals, els increments que hem aplicat fan que, 

per a una família mitjana, s’incrementi en un 3,74% la pressió fiscal, el que representa, 

en termes absoluts, 19 euros l’any. Per a una gran empresa que paga l’IAE (volum de 

negoci de més d’1 milió d’euros, el 14% de les empreses de la nostra ciutat) aquesta 

factura s’incrementa en 42 euros.  

Pel que fa a rebaixar la taxa de la brossa, convé dir que és una prestació i recepció 

obligatòria per a tot el municipi, per a tot ciutadà que hi visqui. Així, l’Ajuntament té 

l’obligació de prestar-lo, i el ciutadà, de rebre’l. Aquest servei es finança amb una taxa. 

Les taxes han de cobrir el cost del servei o de l’activitat. El servei de recollida i tractament 

de residus domiciliaris al nostre municipi té un cost de 6.307.474 euros, dels quals, els 

contribuents financen, via taxa, el 81%, és a dir, 5.129.708 euros. La resta fins arribar al 

100%, es finança via altres partides, partides del pressupost de l’Ajuntament, és a dir, 

aquest servei està subvencionat en un 20%, en més d’1.100.000 euros. Nosaltres 

paguem aquest any 103 euros, però al municipi d’Argentona la tarifa més petita l’any 

passat ja era de 130 euros, a Cabrera 120 euros, a Llavaneres 133 euros, a Arenys 113 

euros, a Vilassar de Mar 111 euros, a Dosrius 180 euros, a Premià de 137 euros, a 

Vilassar de Dalt 110 euros, a Sant Vicenç de Montalt 122 euros, a Terrassa 118 euros o 

a Sabadell 121 euros.  

Cal destacar que en aquest apartat de la taxa, aquest any hem incorporat millores al 

servei. Per exemple, l’extensió: al 100% de la ciutat del nou model derivat del contracte 

actual amb l’empresa concessionària. També, l’ampliació del servei de recollida de 

voluminosos i, també, l’increment de costos per l’increment del preu de la tona tractada al 

Consorci de Tractament de Residus, que s’ha incrementat més d’un 30%.  

Hi ha una dada que no s’ha tingut en compte en aquesta despesa, perquè va arribar just 

quan ja havíem fet la proposta inicial d’ordenances, i, per tant, no la vam poder 



incorporar: És l’aprovació del cànon sobre la disposició del rebuig de residus que grava la 

destinació dels residus municipals i que s’estableix en 5 euros/tona, el que implica un 

increment de la nostra factura en més de 220.000 euros. Això encara dedueix més la 

cobertura del cost a través de la taxa, donat que no la incrementarem.  

Pel que fa a la resta de tributs, la pressió fiscal del nostre municipi és de les més baixes, 

en comparació amb municipis de més de 75.000 habitants del nostre voltant, com ara 

Badalona, Cornellà, L’Hospitalet, Sabadell, Santa Coloma, Sant Boi, Terrassa, 

Tarragona, Lleida, Girona o Reus. Tenim el tipus impositiu de l’IBI menor de tots, fins i tot 

incorporant els municipis que van fer la revisió cadastral després que nosaltres. 

L’increment del 4,6% que vam aplicar aquest any és la mitjana, ja que el procés de 

revisió cadastral fa que cada rebut tingui un increment diferent que va en funció de la 

variació entre el valor cadastral abans de la revisió i el valor després de la revisió, per 

tant, és segons la propietat que cadascú té. Amb les dades de la revisió cadastral, el 

77% dels contribuents de Mataró tindran un increment inferior al 4,6%, mentre que, 

només el 33% el tindran per sobre.  

Pel que fa a vehicles, el nostre municipi aplica el coeficient màxim, igual que 16 municipis 

més dels 22 que hi ha majors de 50.000 habitants. Aquest impost només s’ha variat un 

cop des de l’any 2000 i, per tant, ha anat perdent pes relatiu, més de 27 punt percentuals 

que, justament, és la inflació d’aquest període.  

Quant a l’impost d’obres, construccions i instal·lacions, el nostre municipi també és el que 

el té més baix, només superat per sota per Tarragona i Reus.  

En relació amb l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

som el municipi que el tenim més baix.  

Respecte als màxims permesos, els nostres tipus impositius se situen: en el cas de l’IBI 

el nostre recorregut impositiu se situa, només al 32% del màxim, per tant, encara ens 

queda un 68% de recorregut per créixer i arribar al màxim. En el cas de l’IAE, estem al 

50%. En el cas de l’ICIO, estem al 85%, però amb unes taxes urbanístiques molt baixes. 

En el cas de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, estem al 53%. Encara ens 

queda molt recorregut per fer.  

Quant a les taxes i preus públics, hem de tenir en compte que financen prestacions de 

serveis directament adreçats a qui els demana i que l’import que es cobra no pot excedir 

el seu cost, en el cas de les taxes. El grau de cobertura de les principals taxes són, per 

exemple, la grua, que cobreix el 96%; la taxa de llicències urbanístiques el 33%, la taxa 

de llicències d’obertura d’establiments el 69%, la brossa domiciliària un 81%, el preu de 



recollida de la brossa comercial el 74%. Comparant la grua amb altres municipis propers 

trobem que a Sabadell, per exemple, cobren 121 euros, a Granollers 135 euros i 

Barcelona està per sobre dels 140 euros. La piscina municipal té un grau de cobertura 

del 51%, les instal·lacions esportives d’un 4%, el servei d’activitats del lleure i l’esport 

escolar del 22%, per tant, molt lluny del 100% de cobertura.  

Pel que fa a les tarifes, parlem dels autobusos. En aquests moments estem aplicant 

tarifes integrades a l’ATM, el que significa la convergència tarifària, cosa que fa que 

tinguem subvencions molt importants de l’ATM que ajuden a disminuir el dèficit. Gràcies 

a això, aquest any podem incorporar el bitllet gratuït per a menors de 12 anys a partir del 

setembre. Això ens permet aplicar una nova xarxa de bus i, per tant, renovar el servei per 

donar una millor qualitat als nostres ciutadans.  

Respecte al servei de clavegueram, per exemple, és veritat que s’ha aplicat un increment 

al rebut mitjà de 7 cèntims, però també s’ha incrementat moltíssim la inversió prevista al 

Pla Director del Clavegueram i que, també, s’han de retornar els crèdits disposats.  

Pel que fa al Servei d’Aigües, l’increment mitjà ha estat de 79 cèntims el rebut, però és 

perquè incorporem l’increment d’un 15,7% en el preu de compra de l’aigua del Ter i 

l’increment de despeses de conservació per a la renovació del parc de comptadors, així 

com la disminució del consum domèstic per la sequera que ja no preveiem recuperar, 

perquè la gent ja ha incorporat aquests hàbits i la rebaixa del consum industrial.  

Després d’haver tornat a demostrar que els tipus impositius que apliquem als  tributs 

municipals són prou raonables i justos i, ni de llarg, excessius, ara menys que mai, 

atenent a la difícil conjuntura socioeconòmica, podem incrementar la subvenció als que 

fan ús de determinats serveis. Perquè reduir ingressos, a hores d’ara, significaria reduir 

serveis. Per tot això, votarem en contra de les propostes dels grups municipals del Partit 

Popular i de la CUP. 

 

 

El senyor Pau Mojedano recorda l’any 96 un debat parlamentari entre el Sr. Solbes i el 

Sr. Rato, en què aquest darrer li deia al Sr. Solbes que era possible rebaixar la fiscalitat i 

recaptar més impostos i el Sr. Solbes deia que no. Després es va demostrar que era 

veritat: es van rebaixar els impostos i es va recaptar més, perquè es va dinamitzar 

l’economia. Vostès han dit sempre que no volen cobrar més del que pertoca i no anar 

més enllà de l’IPC. Doncs és el que els estem demanant, que s’ajustin a l’IPC. I això es 

pot fer, hi ha mecanismes previstos a la pròpia Llei Reguladora d’Hisendes Locals. El 



problema és que, al final, vostès traslladen als ciutadans la seva mala política de molts 

anys per no haver estalviat ni invertit estratègicament en anys de bonança econòmica. 

Vostès han seguit amb un palau enorme que té un cost brutal per a tots plegats i tirant de 

veta, i ara arriben els temps complicats i ens vénen amb el discurs de que paguin els que 

més tenen perquè ho puguem donar a aquells que no en tenen, que cada cop són més i, 

al final, no els podrem atendre.  

 

 

La senyora Montserrat López insisteix en què ha demostrat abastament la política fiscal 

que es practica i que el seu compromís segueix en ferm; no apliquen una pressió fiscal 

desmesurada. Si no tenim recursos no podem prestar serveis. El compromís és no 

incrementar més de l’IPC en el conjunt del mandat, no d’un any per a l’altre. Diu vostè 

que la llei preveu fer una modificació de taxes: de taxes sí, però d’impostos no. Diu que 

alguns municipis ja ho han fet, sí, però expliqui’ns vostès la realitat: algun municipi ha fet 

una rebaixa de taxes que ha suposat 30.000 euros. Això i res és el mateix. O un altre 

municipi ha fet una rebaixa d’un 5% a la tarifa de l’aigua, però no ha explicat vostè, o 

potser no ho sap, que aquest municipi va aplicar un 15% d’increment en el mes de 

desembre, cosa que nosaltres no hem fet; vam aplicar-hi un 7%, que signifiquen 79 

cèntims en el rebut del ciutadà. Estem fent una política responsable i realista, en funció 

dels ingressos que obtenim. 

El senyor Joan Mora comenta que no es pot comparar la pressió fiscal que fan els 

diferents municipis sense dir, després, quins són els serveis que cada municipi presta als 

ciutadans. Sent conseqüents amb el que diuen vostès que no pujaran més que l’IPC, 

com que en aquests moments ja porten més de 2 punts per avançat, segurament ja es 

poden plantejar com reduir costos. Allò que no han volgut fer fins ara, ho hauran de fer 

en el futur. 

 

 

El senyor Alcalde explica, parlant de serveis, l’esforç que s’ha fet. Per exemple, en 

escoles bressol, amb la ràtio més alta d’escoles bressol públiques de Catalunya, fins fa 4 

dies a càrrec pràcticament i exclusivament de les famílies i de l’Ajuntament de Mataró, 

perquè l’administració competent “brillaba por su ausencia”. I així altres serveis: transport 

públic, escoles d’adults, escoles universitàries... que són absolutament comparables amb 

qualsevol ciutat de la nostra ràtio o categoria del nostre país. Les mesures que proposen 



vostès ara, en un moment difícil de crisi mundial, són les mateixes que proposen des que 

seuen en aquests escons de l’Ajuntament. L’Acord de Govern diu que, en el conjunt del 

mandat, la pressió fiscal creixerà per sota de l’IPC. 

 

 

El senyor Alcalde posa a votació el punt núm. 7 de l’ordre del dia : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
A continuació posa a votació el punt núm. 29 de l’ordre del dia : 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 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) . 

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.  
 
 
A continuació posa a votació el punt núm. 30 de l’ordre del dia : 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 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) . 

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.  

 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 
 
 

DICTÀMENS 
 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 

            -Presidència- 
 

8  - RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS 

CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DENEGACIÓ DE L’ATORGAMENT 

DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU A MOSSÈN BRUN 
 

El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 
“En data 29 de gener de 2009, es van enviar les notificacions de l’acord de Ple a totes 
aquelles entitats que havien presentat sol·licitud d’atorgament del títol del fill adoptiu a 
Mossèn Brun. 
 
Finalitzat el termini per a presentar recurs de reposició contra l’esmentat acord de Ple i 
vist l’informe del cap de l’àrea de Presidència en el qual informa que les manifestacions 
que es contenen en el recurs no alteren el motiu essencial de la denegació de la 
sol·licitud d’atorgament del títol de fill adoptiu a favor de Mossèn Brun, acordada pel Ple 
de la Corporació en data 8 de gener de 2009. En concret el fet que la tasca humanitària 
que realitzà Mossèn Brun, sense desmerèixer la seva importància, no consta que tingués 
lloc a Mataró i per tant no es donen les circumstàncies de residència i treball per a la 
ciutat que sí s’han donat en altres personalitats a les quals se’ls ha atorgat aquest títol. 
 
El conseller delegat de Presidència, com a instructor de l'expedient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:  
 
Únic.- Desestimar els recursos de reposició presentats per entitats i ciutadans contra 
l’acord de Ple que denega l’atorgament del títol de fill adoptiu a Mossèn Cosme Brun per 
les raons abans exposades.” 
 
 



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

que, per coherència amb el que es va votar al mes de gener, està a favor de la 

desestimació dels recursos de reposició interposats. Aquests no aporten noves dades 

per tal de demostrar fefaentment els condicionants de residència i treball i benefici directe 

als ciutadans de Mataró, que sí que es van donar en el seu dia en altres persones com el 

Sr. Terricabra, com el Sr. Enric Torres o com el Pare Juan Herrero. Pensem que aquest 

reglament s’ha de revisar, perquè creiem que és necessària més concreció en els 

condicionants, per a ser distingit amb qualsevol títol. Sabem que aquesta revisió està 

inclosa en el PAM 2009. Allò que els demanem és celeritat. Atès el recolzament de 

moltes associacions a la figura de Mossèn Brun, sí que els sol·licitaríem que es fes algun 

acte de reconeixement, algun tipus de monòlit, placa o algun nom en algun carrer. 

 
 
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: 4,  , corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

 
 

 
CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
9  - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER 

L’EXERCICI 2008. 
 



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

la liquidació pressupostària següent: 

 
“DECRET 
 
Assumpte: GE - Aprovació liquidació Pressupost exercici 2008 Ajuntament i Organismes 
Autònoms. 
Òrgan: ALCALDIA 
 
 
Vista la Proposta de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, i en ús de les competències 
atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 191.3 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la 
Intervenció de Fons Municipal, pel que fa referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l'exercici 2008 de l'Ajuntament de Mataró i els seus 
Organismes Autònoms amb els següents imports: 
 
Ajuntament de Mataró                735.556,26 euros 
 
Escola Universitària Politècnica                            12.843,92 euros  
 
Institut Municipal d'Educació               -50.683,98 euros  
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                    -293,40 euros  
 
Institut d'Esports                                  9.036,70 euros  
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica               48.258,89 euros  
 
 
SEGON.- Els informes tècnics estableixen les dotacions de morositat (III) en els següents imports:   
 
Ajuntament de Mataró                        7.205.678,96 euros  
 
Escola Universitària Politècnica                               1.985,35 euros  
 
Institut Municipal d'Educació                  4.507,26 euros  
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                 4.842,58 euros  
 
Institut d'Esports                               17.338,40 euros  
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                      5.289,84 euros  
 
 
TERCER.- Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2008 de l'Ajuntament de Mataró i els 
seus Organismes Autònoms amb els següents imports: 
 
 



Romanent de tresoreria total (I) : 
 
Ajuntament de Mataró             19.148.952,24 euros  
 
Escola Universitària Politècnica                    55.806,24 euros  
 
Institut Municipal d'Educació                147.399,88 euros  
 
Institut Municipal d’Acció Cultural               116.476,90 euros  
 
Institut d’Esports                                             -7.123,10 euros  
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                    273.949,50 euros  
 
 
Excés de finançament afectat (II) : 
 
Ajuntament de Mataró            11.893.479,27 euros  
 
Escola Universitària Politècnica                  42.503,61  euros  
 
Institut Municipal d'Educació                  77.334,50 euros  
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                 87.118,90 euros  
 
Institut d'Esports                                                                0,00 euros  
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                      222.654,26 euros  
 
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) 
 
Ajuntament de Mataró                                49.794,01 euros  
 
Escola Universitària Politècnica                    11.317,28 euros  
 
Institut Municipal d'Educació                              65.558,12 euros  
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                  24.515,42 euros  
 
Institut d'Esports                                             -24.461,50 euros  
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                         46.005,40 euros  
 
 
QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de març, es donarà 
compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la primera sessió que tingui lloc.” 
 
 
 

 



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

recorda que, al principi del mandat, el Govern presentava un escenari plurianual del que 

creien que podria passar i que ara ha saltat pels aires. En l’escenari ja s’hi veien uns 

núvols molt foscos i que això que havia suposat una font molt important de finançament 

per als ajuntaments, en general, s’acabava i que, per tant, la situació es tornaria molt 

complicada. Qualsevol profà, veient els gràfics, se n’adonarà que l’evolució del resultat 

pressupostari és la que és. Com és possible que, en aquesta situació, es presenti un 

pressupost pel 2009 com el que vostès presenten? Quan el que necessitaríem és un 

ajust dràstic?  

Jo deia recentment davant dels mitjans que pràcticament el que necessitaríem és una 

economia de guerra. Si mirem l’execució dels ingressos, veiem que sobretot on 

s’executen al 100%, fins i tot per sobre del 100%, és en aquelles qüestions que afecten la 

butxaca del ciutadà. En canvi, vostès no tenen el mateix compliment ni el mateix grau 

d’eficàcia en l’execució de les inversions. Ni la seva gestió és tan bona ni la situació de 

l’Ajuntament de Mataró és envejable. Ara espanta pensar en el nivell d’endeutament que 

tenim, encara que no arribem al límit legal. Si ajuntéssim les empreses municipals, ja 

veuríem què passaria... el romanent és pràcticament insignificant. Per tant, la situació és 

preocupant. La situació de la tresoreria no convida a l’optimisme. 

 

 

 

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

que, entre tants números, es fa difícil explicar de què es dóna compte avui, l’aprovació 

del compte general. La Sra. López sempre diu que queda molt recorregut per fer, però 

cap a una direcció que creiem que no és la que ha de ser. Nosaltres volem comentar 

algunes de les magnituds.  

Que l’Ajuntament tanqui el pressupost 2008 amb saldo positiu pot ser un fet positiu o 

negatiu. El que és notícia al web de l’Ajuntament és només aquest resultat positiu i el 

tema de la situació de crisi, en què que no acaben d’ingressar tot el que nosaltres havíem 

previst. Considerem que s’hauria d’analitzar i també publicitar quins són els criteris amb 

què s’executa aquest pressupost, quant a criteris de despesa. L’informe comenta que el 

pressupost del 2008 no compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, també 

comenta, a banda de tancar amb aquest resultat positiu consolidat de 172.728,73 euros, 

que el romanent de tresoreria frega el zero a 31 de desembre del 2008. Hem passat d’un 



resultat pressupostari de 4.441.791,82 euros a 735.556 euros. Jo crec que això és prou 

destacable.  

Quant als ingressos de naturalesa tributària han sofert una davallada impositiva, però 

això ja ho comentàvem des de mitjan any passat; era del tot previsible, com ha dit el Sr. 

Paulí, donades les circumstàncies que ja es veien a venir. Malgrat que hi ha un 2,13% de 

descens real, aquest hauria de ser major, perquè l’augment tributari general, segons les 

ordenances fiscals, va ser del 2,7%, és a dir, que encara la recaptació ha estat menor. 

Pel que fa als criteris d’execució d’aquest pressupost, en els capítols de despesa, en 

comptes de grans partides i perdre’ns amb tantes xifres, si miren les àrees de 

l’Ajuntament, per exemple, en àrees de Serveis Generals es continua evidenciant que hi 

ha un augment de les despeses en treballs tècnics, en àrees de caire social han baixat 

els imports que es dediquen a mediació comunitària en un 6,2%, mentre que augmenten 

les despeses en l’àrea de comunicació. També han baixat les despeses en el Pla 

Municipal de Nova Ciutadania i ja s’avança que la despesa que es proposa en el 

Pressupost 2009 és del tot insuficient per cobrir la despesa anual d’aquest pla. Hi ha un 

augment del 6,8% de les despeses en concepte de la gestió de les zones blaves: tenim 

un problema amb el tema dels aparcaments, i ho hem dit moltes vegades. També hi ha 

un problema de morositat que fa que no puguem recaptar tot el que hauríem de recaptar. 

Aquestes són algunes valoracions sobre el que nosaltres considerem que és aquest 

avançament de la liquidació del Pressupost 2008. 

 

 

 

La senyora Montserrat López recorda que deia el Sr. Mojedano que l’escenari plurianual 

que es va presentar a l’inici del mandat ja estava desfasat. En tot cas, jo no diria 

desfasat, diria que l’evolució de la situació ha estat diferent de la que prevèiem i, per tant, 

s’ha de canviar en funció de les noves necessitats. En aquell moment, res feia indicar 

que entraríem en aquesta crisi. Aquesta no va començar a ser molt clara i molt forta fins 

que vam arribar de les vacances de l’estiu. Les dades són positives, perquè el pressupost 

ha aguantat perquè era equilibrat i solvent, és a dir, continuem tenint dades positives, 

malgrat aquest canvi tan sobtat de la conjuntura socioeconòmica. Hem salvat la crisi més 

còmodament perquè la meitat del romanent de l’any passat el vam destinar a estalvi, 

cosa que ens ha salvat de presentar actualment números negatius. L’economia no és de 

guerra, perquè no estem en guerra, i això no és una desfeta. Siguem prudents a l’hora de 



fer les nostres valoracions perquè nosaltres hem de transmetre confiança, responsabilitat 

a l’hora de gestionar els recursos, que són públics, intentar posar solucions sobre la taula 

i respostes.  

Quant a tresoreria, dir que ara estem fent una política d’ajut al que és el grup Ajuntament 

i, per tant, els ajuts de caixa, és a dir, intentar aconseguir les millors condicions en l’àmbit 

global ens fa tirar més de tresoreria; no passa res. Mantenim el compromís de pagar els 

proveïdors a 60 dies, fet que tensiona molt la tresoreria, però ho hem de fer, justament 

per la situació complicada que estem vivint.  

Pel que fa al nivell d’endeutament, hem de deixar de ser alarmistes, el nostre nivell 

d’endeutament està situat al 79%, i saben vostès que fins al 110% encara hi ha molt de 

camí.  

Sr. Mojedano, avui, sense anar més lluny, sortia al diari una relació d’ajuntaments 

endeutats a tot Espanya i les dades sí que fan esgarrifar, perquè Madrid està endeutat 

fins els 6.600.000.000 d’euros o que València té un deute de 801.000.000 d’euros o que 

Màlaga té un deute de 618.000.000 d’euros, Múrcia, Valladolid, Alacant 122.000.000 

d’euros, etc. Això sí que és esgarrifós i no pas les dades que nosaltres tenim.  

En relació amb l’estabilitat pressupostària, Sra. Soler, vostè sap que la Llei d’Estabilitat 

Pressupostària ens limita i estableix que els ajuntaments no es poden endeutar més enllà 

del que retorna com a amortització de l’endeutament que tenen vigent en aquell moment, 

per tant, això depèn de l’endeutament que cadascú de nosaltres tenim. Podria donar-se 

el cas que aquells que tenen poc endeutament es puguin endeutar menys. Per tant, 

expliquem-ho tot tal com és. Vostè diu que baixem alguna despesa dels serveis socials, 

doncs, potser no ha vist que incrementem un 23,8% el Servei Social a l’apartat de Suport 

a les persones amb dependència i el Centre d’Acollida o els temes de seguretat o els 

tema de neteges i escombraries o el tema de l’enllumenat. En tot cas, recordar que avui 

no aprovem els Comptes Generals, el que estem fent és donar compte del Decret 

d’Aprovació de Liquidació. 

 
 

En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i el senyor 

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

 



 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10 i 31 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

10  - APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 

PRESSUPOST 2009 DE L’AJUNTAMENT, IMAC, IE, IMPEM I IME. 

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
En la Comissió Informativa extraordinària celebrada el passat 9 de març, es va presentar 
el pla de mesures addicionals de l’actual cojuntura socio-econòmica plasmada en el 
document “Sumem per la cohesió social” adjunt en aquest expedient. 
 
En el document assenyalat es quantifiquen les mesures addicionals en un import de 
860.000€ i també el seu finançament mitjançant:  

• Amb la reorganització dels nostres serveis prioritzant la seva actuació, per donar 
sortida a la major demanda de serveis que s’està produint en les àrees de 
benestar social i ocupació 

• Amb l’aplicació a aquest paquet de mesures de l’import derivat de la congelació 
salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que vam 
acordar en el nostre pla de mesures d’austeritat aprovat a finals d’any en 
l’aprovació definitiva del pressupost 2009 

• Amb l’import resultat de la reducció de les despeses financeres provocades pel 
descens dels tipus d’interès 

• Amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de 
tots els nostres programes. 

 
Per decret de l’Alcalde 1706/2009, de 27 de febrer, va ser aprovada la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2008 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
Aquesta liquidació va presentar un romanent de tresoreria conjunt de 172.574,73€. Atès 
que l’Institut d’Esports va tancar la liquidació del pressupost 2008 amb Romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu, es proposa en aquest expedient, augmentar 
l’aportació municipal a l’Institut per cobrir aquest romanent. 
 
Per últim, el pressupost del 2009 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 
crèdit pressupostari a 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. 
 



Amb tot l’anterior, el Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present expedient de 
modificació de crèdit del pressupost del 2009. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 de l’R.D. 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. 
6. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 
 
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: 
 
 

1.1. Crèdit extraordinari: 
 

Partides a augmentar: 
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
40200 313270 21200 Obres adequació oficina atenció social integral 5.000,00
30401 313270 22000 Mat.no invent. oficina atenció social integral 2.671,90
30401 422000 22700 Neteja IME 783,00
30401 422160 22700 Neteja escoles bressol 116.046,00
30401 422220 22700 Neteja IES M.Biada 55.177,00
30401 423110 22700 Neteja Tres Roques 9.950,00
30401 423130 22700 Neteja escola adults 14.394,00
30401 452110 22700 Neteja edificis IEM 4.000,00
30401 452310 22700 Neteja edificis IEM 62.500,00
30401 452420 22700 Neteja edifici piscina 33.500,00
30401 451230 22700 Neteja IMAC 4.000,00
30401 451830 22700 Neteja IMAC 58.000,00
30401 121840 22700 Neteja IMPEM 19.850,00
30401 622230 22700 Neteja Promoció 650,00
60550 313230 22706 Contractació de serveis 67.467,40
30901 313230 48000 Subvenció interessos fraccionament 22.000,00
10010 451950 48901 Conveni AV Can Marchal i entorn 250,00
30401 31327D 62500 Mobiliari oficina atenció social integral 27.491,58
30401 31327D 62510 Equips oficina atenció social integral 16.294,52
30620 31327D 62600 Ordinadors oficina atenció social integral 7.800,00
40543 31324Z 63200 Inv. Rehabilitació pisos socials 67.820,00
   TOTAL 595.645,40

 
Finançament:    
Baixes per anul.lació   
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
40503 442110 22700 Neteja viària 59.258,00



10010 451950 22706 Empreses externes Polìtica Lingüística 250,00 
30901 11110 31001 Interessos préstecs de l'interior 22.000,00 
60000 800110 41001 Aportació IMAC 62.000,00 
60000 800110 41002 Aportació Institut Esports 100.000,00 
70000 800110 41003 Aportació IMPEM 20.500,00 
60000 800110 41104 Aportació IME 196.350,00 
30821 46325Z 62200 Inversions 67.820,00 
70000 80011Z 71003 Transferència a l'IMPEM 67.467,40 
    595.645,40 

 
 
1.2. Suplement de crèdit: 

 
Partides a augmentar: 
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
60500 313000 13100 Oficina atenció social integral 90.164,03 
60500 313000 16001 Oficina atenció social integral 29.786,85 
30401 313270 22100 Consum elèctric edificis promoció social 6.681,60 
30401 313270 22101 Consum aigua edificis promoció social 269,12 
30401 313270 22200 Consum telèfon edificis promoció social 5.740,61 
30401 222130 22200 Consum telèfon via pública 6.000,00 
30401 121810 22200 Consum telèfon serveis generals 1.670,00 
30821 313240 22609 Despeses diverses habitatges socials 4.170,00 
30401 313270 22700 Neteja oficina edificis promoció socials 13.335,36 
30401 121810 22700 Neteja edificis municipals 53.000,00 
60300 313120 22706 Contractació de seveis de lleure infantil 16.700,19 
60550 313210 22706 Contractació de serveis 4.400,00 
60570 313130 22706 Contractació de serveis 5.000,00 
60000 800110 41001 Aportació IMAC 9.280,00 
60000 800110 41002 Aportació Institut Esports 24.461,50 
70000 800110 41003 Aportació IMPEM 223.262,39 
31000 121120 46200 Aportació perfil de ciutat 150,00 
30600 521110 46700 Aportació Consorci Localret 427,10 
60550 313230 48000 Ajuts individualitzats Serveis Socials 142.877,03 
60300 462120 48900 Convenis i subvencions de suport als joves 1.000,00 
60300 462130 48900 Convenis i subvencions de lleure infantil i assoc. 1.390,74 
10010 460110 48900 Aportació entitats sense afany de lucre 2.500,00 
10010 463420 48900 Aportació Creu Roja 40.000,00 
70000 422430 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 19.300,00 
60550 313250 48900 Subvencions i convenis serveis socials 7.500,00 
40200 62111B 62200 Inversió Mercat Plaça de cuba 158.147,98 
40543 12181Z 62310 Inv.nova instal·lacions edificis s.generals 7.000,00 
30821 31324Z 63200 Rehabilitació habitatges acció social 116.223,38 
   TOTAL 990.437,88 

 
Finançament:    
Baixes per anul.lació i ingressos 
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
10000 111000 10000 Òrgans de govern 24.013,44 
10000 111000 10000 Òrgans de govern 3.280,00 
10000 111000 11000 Àrea de Presidència 2.528,55 
20000 222000 11000 Àrea de Via Pública 2.508,32 
30000 121000 11000 Àrea de Serveis Centrals i Planificació 2.615,88 
60000 313000 11000 Àrea de Serveis Personals 2.623,16 
10000 111000 11000 Àrea de Presidència 5.086,62 
30821 313270 20200 Lloguer local c/ Sant Ramon i Carlemany 7.000,00 
40513 121810 20300 Lloguer maquinaria i edificis 40,00 



40513 445110 20300 Lloguer maquinària platges (manteniment) 90,00
20100 513210 21000 Manteniment de Mobilitat 6.367,24
40533 434140 21000 Mant. I conservació instal·lacions jadineria 34.202,99
40543 433120 21000 Manteniment enllumenat públic 1.670,00
20200 222130 21300 Reparació maquinària, instal.lació i utillatge 499,79
20300 223110 21300 Manteniment maquinària instal.lacions i utillatge 111,95
20200 222130 21400 Reparació i conservació de vehicles 420,00
30600 121310 21600 Manteniment aplicacions informàtiques 6.096,28
20200 222130 21600 Manteniment integrador de comunicacions 109,22
20200 222130 22000 Material d'oficina no inventariable 15,00
40000 511150 22000 Material oficina no inv. Obres i Serveis 54,00
30600 121360 22001 Publicacions i subscripcions SSIT 427,10
30101 611610 22001 Premsa, rvistes, llibres, altres pub sf 333,81
20200 222130 22104 Vestuari 970,00
20200 222130 22105 Manutenció Dipòsit Detinguts 20,00
20200 222120 22109 Materials escola Policia Local 120,00
20200 222130 22110 Subministres diversos 173,00
20200 222130 22601 Actes protocolaris 45,00
10010 460110 22602 Divulgació cooperació internacional 6.000,00
31000 121120 22602 Difusió estudis 1.299,02
60220 413110 22602 Divulgació 100,00
20200 222130 22603 Defensa jurídica 161,85
40100 432320 22603 Despeses jurídiques Urbanisme 10,00
20300 223110 22606 Reunions i conferències 20,00
20200 222130 22608 Altres despeses de Dipòsit de Detinguts 20,00
30821 313240 22609 Despeses diverses habitatges socials 1.330,00
30821 611410 22609 Altres despeses de Patrimoni 487,42
30000 121110 22609 Despeses diverses area S.Centrals 1.000,00
30201 611510 22609 Administració financera 40,00
20300 223110 22609 Altres despeses 12,00
20100 513120 22609 Agrupació municipis titulars transport públic 148,18
20100 513210 22609 Despeses diverses 28,65
60210 622110 22609 Despeses diverses 50,00
60210 622120 22609 Despeses diverses 50,00
20300 223110 22610 Formació en autoprotecció 10,00
30401 121810 22700 Neteja edificis municipals 15.698,54
30401 422500 22700 Neteja centres escolars 35.000,00
40503 442110 22700 Neteja viària 52.515,26
60220 413120 22700 Neteges puntuals 200,00
60300 462120 22706 Contractació i suport als joves 16.700,19
60300 462120 22706 Contractació i suport als joves 2.390,74
10100 463710 22706 Empreses externes Pla de Comunicació 42.566,10
10200 463430 22706 Contractes empreses Participació Ciutadana 3.000,00
10200 463440 22706 Contractes empreses Participació Ciutadana 4.000,00
10200 463460 22706 Contractes empreses Participació Ciutadana 4.000,00
10200 463470 22706 Contractes empreses Participació Ciutadana 4.000,00
31000 121120 22706 Treballs realitzats per altres empreses.Estudis 19.450,00
30901 611210 22706 Estudis i treballs tècnics servei d'ingressos 1.000,00
30300 121410 22706 Treballs tècnics Secretaria 891,24
30700 463740 22706 Estudis i treballs tècnics OFIAC 5.000,00
20200 222120 22706 Contractació serveis grua municipal 9.184,11
20400 222120 22706 Contractació gestió expedients administratius 1.213,58
20400 222140 22706 Contractació gestió expedients administratius 1.096,26
20300 223110 22706 Estudis i projectes de Protecció Civil 193,25
40000 432320 22706 Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres 690,00
40310 445230 22706 Contractes i serveis mediambientals 622,60
40100 453110 22706 Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 20,00
40000 511140 22706 Assistència tècnica Urbanisme i Obres 25,00
40403 521120 22706 Assistència tècnica estudis telecomunicacions 300,00
60300 462120 22706 Contractacions i serveis de suport als joves 4.000,00
60300 462120 22706 Contractacions i serveis de suport als joves 1.370,47



60540 313320 22706 Contractació de serveis 7.630,04 
10010 460210 22707 Educació cívica 1.000,00 
20200 222120 22707 Contracte externalització classes educació viària 27,00 
20200 222130 22707 Serveis de traducció jurada 137,52 
60210 622110 22707 Prestació de serveis    489,80 
60210 622120 22707 Prestació de serveis 525,00 
60220 413110 22707 Prestació de serveis de Sanitat 1.000,00 
60220 413210 22707 Prestació de serveis de Sanitat 100,00 
60220 413220 22707 Prestació de serveis de Sanitat 75,00 
30500 121010 23101 Quilometratge serveis generals 1.046,18 
60000 800110 41001 Aportació IMAC 38.890,11 
60000 800110 41002 Aportació Institut Esports 15.399,26 
70000 800110 41003 Aportació IMPEM 9.384,49 
60000 800110 41104 Aportació IME 23.236,17 
70000 800210 44900 Aportació Parc Tecnocampus 157.000,00 
10100 800210 44900 Aportació Mataró Audiovisual 8.000,98 
10100 463720 47000 Premi "Lluís Lligonya" 10.000,00 
20100 513110 47000 Aportació Corporación Española de Transporte, SA 28.380,50 
30500 423310 48100 Col·laboració alumnes pràctiques 727,45 
40310 445230 48900 Covenis i subvencions medi ambient 115,00 
70000 422430 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 24.685,53 
10000 111110 48900 Aportació funcionament grups municipals 14.813,40 
70000 422430 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 53.000,00 
40800 431110 48902 Subvenció a la rehabilitació d'habitatges 275,00 
40310 445230 48903 Foment estalvi energètic habitatges 5,00 
10010 460110 49000 Aportació països subdesenvolupats 2.500,00 
30821 46325Z 62200 Inversions 54.497,30 
30821 12181Z 62200 Inversió edificis serveis generals 17.889,70 
30821 12181Z 62300 Inversió instal·lacions serveis generals 50.836,38 
70000 80011Z 71003 Transferència a l'IMPEM 90.680,58 
20100 800210 85201 Aportació a societat municipal 6.000,00 
Ingressos:    
30000 I00110 87001 Romanent de tresoreria 34.774,68 
   TOTAL 990.437,88 

 
 
2. Modificació de les Bases d’Execució 
 
AJUNTAMENT 
 

Article 18è.- Autorització de despeses 
 
.../... 
 

B) Competències del Ple: 
 
.../... 
 
Modificar el paràgraf B.2) suprimint:  
“, i en l'article 22.2.n. de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local”  i incorporant: “i en 
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007”.
 
.../... 
Incorporar en el punt 4.a) d’aquest article el que s’assenyala amb negreta  a continuació: 



4.- La competència per a l’aprovació de l’autorització de la despesa dels Organismes 
Autònoms, ve regulada com segueix: 
a) El president de l’Organisme Autònom serà competent per a l’aprovació de 

l’autorització de tota classe de despeses, concessions, subvencions, aportacions de 
capital i d’altres fins a una quantia màxima de 200.000€. En el cas de contractacions 
sotmeses a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es 
requerirà, així mateix, que la quantia de la despesa, sense incloure l’IVA, no 
sobrepassi el límit previst en el mateix per al procediment negociat sense publicitat. El 
procediment es determina en funció del VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, és 
a dir, el preu del contracte sense incloure l’IVA i tenint en compte les possibles 
pròrrogues.  

 
Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions 
 
Incorporar, suprimir, disminuïr o augmentar les següents subvencions nominatives: 
.../... 

  
• Reduir la subvenció nominativa a l’Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola en 

1.000,00 €, partida 60300 4621300 48900. 
 

• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns Pla d’en Boet per 
import de 660,00 €, partida 60300 462130 48900. 

 
• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns Vista Alegre  per 

import de 800,00 €, partida 60300 462210 48900. 
 

• Donar de baixa les subvencions nominatives a la Fundació Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena per imports de 81.568,11 € i 68.340,00 €, respectivament, 
partida 60540 313330 48900. 

 
• Incorporar la subvenció nominativa a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 

Magdalena per import de 157.908,11 € (*), partida 60540 313330 48900. 
(*) 40.400,00 € resten condicionats a l’atorgament d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa a Salesians Sant Jordi en 8.000,00 €, partida 

60570 313110 48900. 
 

• Incrementar la subvenció nominativa a la Fundació  Sant Joaquim en 7.500,00 €, 
partida  60550 313250 48900. 

 
• Incrementar l’aportació a la Fundació Tecnocampus en 7.000,00 €, partida 70000 

422430 48900.  
 

• Incrementar la subvenció nominativa a Foment de Terrassa, s.A. en 150,00 €, 
partida 31000 121120 46200. 

 
• Incorporar la subvenció nominativa a l’entitat Associació Taghrast-Espai Amazigh per 

import de 2.500,00 euros amb càrrec a la partida 10300 463840 48900 Convenis i 
subvencions de Nova Ciutadania.  



 
Augmentar les subvencions nominatives amb càrrec les següents partides: 
 

• A Càritas Diocesana de Barcelona(Centre Sant Pau) en 1.500,00 euros amb càrrec a 
la partida 10300 463840 48900 Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania. 

 
• A Associació infantil i juvenil Casal Xerinola en 20.380,00 euros amb càrrec a la 

partida 10300 463840 48900 Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania 
 

• A Òmnium Cultural en 4.000,00 euros amb càrrec a la partida 10300 463840 48900 
Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania 

 
• A Salesians-Sant Jordi en 10.000,00 euros amb càrrec a la partida 10300 463840 

48900 Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania. 
 

• A Càritas Interparroquial de Mataró en 2.500,00 euros amb càrrec a la partida 10300 
463840 48900 Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania 

 
• A Associació de mediadors “Vine amb mi” en 1.000,00 euros amb càrrec a la partida 

10300 463840 48900 Convenis i Subvencions de Nova Ciutadania 
 

• A Associació de veïns de Rocafonda (vocalia de les dones) en 10.500,00 euros amb 
càrrec a la partida 10300 463420 48900 Subvencions de Nova Ciutadania - Llei de 
Barris (*) 

 
• A Creu Roja en 1.620,00 euros amb càrrec a la partida 10300 463420 48900 

Subvencions de Nova Ciutadania - Llei de Barris. (*) 
 

• Disminuir la subvenció nominativa a Associació Club Jama Kafo en 3.000,00 
euros amb càrrec a la partida 10300 463840  48900 Subvencions i convenis de 
Serveis Socials.  

 
(*) Subvencions condicionades a la recepció de subvenció de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Modificar les subvencions relacionades amb els imports indicats, amb càrrec a la 
partida 10200 463310 48901 Subvencions entitats ciutadanes 

 
Entitat Inicial Modificació Total
Federació d'Associacions de Veïns de Mataró 31.396,34 -9.132,11 22.264,23
Associació de Veïns de Peramàs Esmandies 13.000,00 765,73 13.765,73
Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí 2.500,00 706,50 3.206,50
Associació de Veïns de Cirera 3.000,00 385,37 3.385,37
Associació de Veïns del Pla d'en Boet 1.500,00 1.445,27 2.945,27
Associació de Veïns de Molins, Torner, Primer de Maig 1.500,00 650,99 2.150,99
Associació de Veïns de la Llàntia 2.332,00 2.351,72 4.683,72
Associació de Veïns de les Santes Escorxador 1.250,00 1.081,87 2.331,87
Associació de Veïns del Camí de la Serra 1.700,00 522,14 2.222,14
Associació de Veïns de Mataró Centre 1.200,00 764,38 1.964,38
Associació de Veïns del Palau 1.650,00 194,62 1.844,62



Associació de Veïns de Vista Alegre 2.050,00 671,86 2.721,86 
Associació de Veïns de l'Havana i Rodalies 1.100,00 768,77 1.868,77 
Associació de Veïns de Cerdanyola 900,00 1.102,20 2.002,20 
Associació de Veïns Via Europa, Nou Parc Central 1.650,00 0,00 1.650,00 
Associació de Veïns i Veïnes del Pati de Can Marchal i Entorn 450,00 350,00 800,00 
Associació Voluntaris pel futur 3.928,41 0,00 3.928,41 
TOTAL 71.106,75 2.629,31 73.736,06 

 
 

• Incloure a les bases d'execució una subvenció nominativa a l’entitat AV Can 
Marchal i entorn de 250,00 euros a la partida 10010 451950 48901 Conveni AV 
Can Marchal i entorn. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa a l’entitat Grup Tercer Món, per al projecte 

Café Mataró, en 2.500,00 euros, de la partida 10010 460110 48900 Aportació 
entitats sense afany de lucre. 

 
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 
 

• Incorporar la subvenció nominativa a la Colla del Basilisc per import de 1.500,00 
€, partida IMAC 451290 48902. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa a l’Asociació Sant Lluc per l’Art a Mataró per 

import de 6.000,00 €, partida IMAC 451290 48902. 
 
 
Article 52è.- Ajuts de Caixa. 
 Incorporat en el paràgraf d) d’aques article el que s’assenyala amb negreta a 
continuació: 
 
d) De tots els decrets d'alcaldia de concessió d'ajuts de caixa se’n donarà compte al Ple 
Municipal, excepte aquells en els quals s’aprovi exclusivament la modificació de les 
condicions financeres d’ajuts  atorgats prèviament.” 
 
 
 
 
“INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 
 
Relació de fets 
 
Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a 
l’exercici 2009 de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 
 
En la Comissió Informativa extraordinària celebrada el passat 9 de març, es va presentar 
el pla de mesures addicionals de l’actual cojuntura socio-econòmica plasmada en el 
document “Sumem per la cohesió social”. 
 



En el document assenyalat es quantifiquen les mesures addicionals en un import de 
860.000€ i també el seu finançament mitjançant:  

• Amb la reorganització dels nostres serveis prioritzant la seva actuació, per donar 
sortida a la major demanda de serveis que s’està produint en les àrees de 
benestar social i ocupació 

• Amb l’aplicació a aquest paquet de mesures de l’import derivat de la congelació 
salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que vam 
acordar en el nostre pla de mesures d’austeritat aprovat a finals d’any en 
l’aprovació definitiva del pressupost 2009 

• Amb l’import resultat de la reducció de les despeses financeres provocades pel 
descens dels tipus d’interès 

• Amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de 
tots els nostres programes. 

 
En concret la proposta recull aquest finançament provinent de l’Organisme Institut 
Municipal d’Acció Cultural, com segueix: 
 

• L’import d’estalvi provinent de la congelació salarial de regidors i alts càrrecs, es 
traspassa a l’Ajuntament per 4.075,12 €. 

• L’import d’estalvi per la reducció de l’1% en despeses i transferències corrents es 
declara com a no disponible perquè l’aportació de l’Ajuntament a l’organisme es 
redueix en aquest import, 34.814.49 €. 

 
A banda, es declaren no disponibles els crèdits destinats a la neteja d’edificis perquè la 
gestió es gestionarà des del servei de Compres de l’Ajuntament. 
 
Per decret de l’Alcalde 1706/2009, de 27 de febrer, va ser aprovada la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2008 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
Aquesta liquidació va presentar un romanent de tresoreria positiu de 24.515,42 € a 
l’IMAC. Es proposa el retorn d’aquetst romanent a l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
7. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març. 
8. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990 
9. Bases d’execució del pressupost municipal. 
10. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
11. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local.  
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals i baixes per anul:lació, per import de 32.665,66 €, segons el detall 
següent: 

 
 
DESPESES     
    



Partida Concepte Pres. Actual Modificació Pres. Def. 
     
80011.40000 Transferència Ajuntament 0,00 28.590,54 28.590,54
     
FINANÇAMENT    
     
Partida Concepte Pres. Actual Modificació Pres. Def. 
     
I0031.87000  Aplicació RT crèdits extraordinaris 0,00 24.515,42 24.515,42
     
45100.13000 Retribucions personal 1.556.000,00 -1.813,00  1.554.187,00
45100.16000 Assegurances socials 521.000,00 -2.262,12  518.737,88

 
 
2. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels següents crèdits : 
 

Partida Concepte Projecte 
Import 
actual 

Crèdit no 
disponible 

    
45129.48902 Convenis entitats 4512906-001 Entitats i territori 282.480,00 1.960,00

45134.48100 
Premis creació 
escènica 4513406-001 Incentius creació 11.000,00 5.000,00

45136.22709 Ctes companyies 
4513609-001 Ciutat Pubilla 
Sardana 50.000,00 4.854,99

45156.22703 Contractes empreses 4515606-001 Can Xalant 335.000,00 15.000,00

45159.22703 Contractes empreses 
4515906-001 Incentius creació : 
T. gravat 22.200,00 5.000,00

45182.48100 Beques i ajuts a l'estudi 4518205-001 Subvencions 6.000,00 3.000,00

Subtotal    34.814,99
    

45183.22700  Servei de neteja 
4518305-008 Despeses de 
funcionament 119.200,00 62.000,00

    
TOTAL DECLARACIÓ CREDITS NO DISPONIBLES  96.814,99
 
3.    Proposar al Ple de l’Ajuntament la modificació de les Bases d’execució del 
pressupost per introduir-hi les variacions en els convenis nominatius amb les entitats que 
es detallen a continuació: 
 

Entitat    Import actual  Modificació  Nou import 
 
Colla del Basilisc               1.500                         1.500 
As.Sant Lluc per l’Art de Mataró      14.000    6.000   20.000 
 

 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons 
estableix l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
 



“INSTITUT D’ESPORTS 
 
Relació de fets 
 
Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a 
l’exercici 2009 de l’Institut d’Esports. 
 
En la Comissió Informativa extraordinària celebrada el passat 9 de març, es va presentar 
el pla de mesures addicionals de l’actual cojuntura socio-econòmica plasmada en el 
document “Sumem per la cohesió social”. 
 
En el document assenyalat es quantifiquen les mesures addicionals en un import de 
860.000€ i també el seu finançament mitjançant:  

• Amb la reorganització dels nostres serveis prioritzant la seva actuació, per donar 
sortida a la major demanda de serveis que s’està produint en les àrees de 
benestar social i ocupació 

• Amb l’aplicació a aquest paquet de mesures de l’import derivat de la congelació 
salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que vam 
acordar en el nostre pla de mesures d’austeritat aprovat a finals d’any en 
l’aprovació definitiva del pressupost 2009 

• Amb l’import resultat de la reducció de les despeses financeres provocades pel 
descens dels tipus d’interès 

• Amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de 
tots els nostres programes. 

 
En concret la proposta recull aquest finançament provinent de l’Organisme Institut 
d’Esports, com segueix: 
 

• L’import d’estalvi provinent de la congelació salarial de regidors i alts càrrecs, es 
traspassa a l’Ajuntament 1.304,51 €.  

• L’import d’estalvi per la reducció de l’1% en despeses i transferències corrents es 
declara com a no disponible perquè l’aportació de l’Ajuntament a l’organisme es 
redueix en aquest import, 14.094,75 €. 

 
A banda, es declaren no disponibles els crèdits destinats a la neteja d’edificis perquè la 
gestió es gestionarà des del servei de Compres de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
12. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març. 
13. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990 
14. Bases d’execució del pressupost municipal. 
15. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
16. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local.  
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER .- Aprovar l´expedient de crèdit extraordinari en els termes que es detallen a 
continuació: 



 
Partides a augmentar: 

  increment 
IE100.800110.40000       Ap. corrent Ajuntament  1.304,51 
  1.304,51 

 
 
Partides a disminuir: 
 disminució 
IE100.452110.13000       Personal laboral serveis grals. 1.304,51 
 1.304,51 
 

 

SEGON.- Declarar no disponibles els següents crèdits del pressupost de despeses de 
l’Institut d’Esports : 
 

IE100/452110/20200-  Arrendament edificis 4.000,00 
IE100/452240/22607-  Actes esportius  2.094,75 
IE100/452240/22611-  Trofeus 900,00 
IE100/452320/22707-  Serveis realitzats altres empreses 3.000,00 
IE100/452510/48101-  Beques arbitratges jocs escolars 1.000,00 
IE100/452560/22707-  Treballs realitzats per altres empreses  3.100,00 

TOTAL 14.094,75 
 

IE100.4523105007.22108 Material neteja velòdrom 200,00 
IE100.4523105006.22108 Material neteja P.Cirera 400,00 
IE200.4524205001.22108 Material neteja Piscina 1.600,00 
IE100.4523105003.22700 servei neteja P.Eusebi Millan 3.467,53 
IE100.4523107001.22700 servei neteja P.Teresa Mª Roca 20.048,33 
IE100.4523105006.22700 servei neteja P.de Cirera 10.757,02 
IE100.4523105009.22700 servei neteja P.Josep Mora 16.015,55 
IE100.4523105004.22700 servei neteja Estadi Atletisme 7.583,03 
IE100.4523105001.22700 servei neteja Gimnàs C.Joves 4.199,77 
IE200.4524205001.22700 servei neteja Piscina 31.910,92 
IE100.4523105001.22700 servei neteja oficina Institut 3.817,85 
  100.000,00 

 
 
 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons 
estableix l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
 
 

 
 



“INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONOMICA DE MATARÓ 

 
Relació de fets 
 
Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a 
l’exercici 2009 de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica. 
 
En la Comissió Informativa extraordinària celebrada el passat 9 de març, es va presentar 
el pla de mesures addicionals de l’actual cojuntura socio-econòmica plasmada en el 
document “Sumem per la cohesió social”. 
 
En el document assenyalat es quantifiquen les mesures addicionals en un import de 
860.000€ i també el seu finançament mitjançant:  

• Amb la reorganització dels nostres serveis prioritzant la seva actuació, per donar 
sortida a la major demanda de serveis que s’està produint en les àrees de 
benestar social i ocupació 

• Amb l’aplicació a aquest paquet de mesures de l’import derivat de la congelació 
salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que vam 
acordar en el nostre pla de mesures d’austeritat aprovat a finals d’any en 
l’aprovació definitiva del pressupost 2009 

• Amb l’import resultat de la reducció de les despeses financeres provocades pel 
descens dels tipus d’interès 

• Amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de 
tots els nostres programes. 

 
En concret la proposta recull aquest finançament provinent de l’Organisme Institut 
Municipal de Promoció Econòmica, com segueix: 
 

• L’import d’estalvi provinent de la congelació salarial de regidors i alts càrrecs, es 
traspassa a l’Ajuntament per 2.086,80 €. 

• L’import d’estalvi per la reducció de l’1% en despeses i transferències corrents es 
declara com a no disponible perquè l’aportació de l’Ajuntament a l’organisme es 
redueix en aquest import, 7.298,41 €. 

 
A banda, es declaren no disponibles els crèdits destinats a la neteja d’edificis perquè la 
gestió es gestionarà des del servei de Compres de l’Ajuntament i es traspassen crèdits 
entre diverses partides. 
 
Per decret de l’Alcalde 1706/2009, de 27 de febrer, va ser aprovada la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2008 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
Aquesta liquidació va presentar un romanent de tresoreria positiu de 46.005,40 € a 
l’IMPEM. Es proposa el retorn d’aquetst romanent a l’Ajuntament. 
 
 
Fonaments de dret 
 
17. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març. 
18. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990 
19. Bases d’execució del pressupost municipal. 
20. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 



21. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local.  

 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar  inicialment crèdits no disponibles per import de 27.627,22 a les 
següents partides del pressupost de l’IMPEM.  
 
3223305001 22602  Difusió ocupació                             2.065,77 € 
6223105001 22602  Publicitat promoció de ciutat          2.263,61 € 
7221307001 22706  Treballs fets per altres empreses      899,06 € 
1215505001 22002  Material informàtic no invent.         1.898,78 € 
1218405001 22700 Neteja edifici             18.105,00 €  
6222205001 22700 Neteja promoció   2.395,00 € 
 
 
Segon.- Aprovar inicialment un expedient de  crèdit extraordinari per import de 53.092,20 € 
 
Partides que s’incrementen 
 
2009 8001105001 40000 Transferència Ajuntament                               48.092,20 € 
2009 7221105001 48900  Conveni Associació Gentic                              5.000,00 € 
 
Finançament  
 
2009 I004105001 87000  Aplicació per finanç. de crèdit extraordinari    46.005,40 € 
2009 1215505001 13100  Personal eventual                                               2.086,80 €      
2009 7221307001 22706  Treballs fets per altres empreses                        5.000,00 € 
 
 
Tercer.- Aprovar inicialment un expedient de suplement de crèdit  per import de 5.269,24 € 
 
Partides que s’incrementen 
 
2009 6223105001 46700  Transferència Consorci  Turístic                       1.169,24 €     
2009 0111105001 31002 Interessos                                                            4.100,00 €  
 
Partides que disminueixen 
 
2009 1215505001 14100 Laboral temporal                                                 4.100,00 € 
2009 6223105001 22602 Publicitat promoció de ciutat                               1.169,24 €  
 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons 
estableix l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
 
“INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

“Relació de fets 
 
Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a 
l’exercici 2009 de l’Institut Municipal d’Educació. 



 
En la Comissió Informativa extraordinària celebrada el passat 9 de març, es va presentar 
el pla de mesures addicionals de l’actual cojuntura socio-econòmica plasmada en el 
document “Sumem per la cohesió social”. 
 
En el document assenyalat es quantifiquen les mesures addicionals en un import de 
860.000€ i també el seu finançament mitjançant:  

• Amb la reorganització dels nostres serveis prioritzant la seva actuació, per donar 
sortida a la major demanda de serveis que s’està produint en les àrees de 
benestar social i ocupació 

• Amb l’aplicació a aquest paquet de mesures de l’import derivat de la congelació 
salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que vam 
acordar en el nostre pla de mesures d’austeritat aprovat a finals d’any en 
l’aprovació definitiva del pressupost 2009 

• Amb l’import resultat de la reducció de les despeses financeres provocades pel 
descens dels tipus d’interès 

• Amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de 
tots els nostres programes. 

 
En concret la proposta recull aquest finançament provinent de l’Organisme Institut 
Municipal d’Educació, com segueix: 
 

• L’import d’estalvi provinent de la congelació salarial de regidors i alts càrrecs, es 
traspassa a l’Ajuntament per 1.137,67 €.  

• L’import d’estalvi per la reducció de l’1% en despeses i transferències corrents es 
declara com a no disponible perquè l’aportació de l’Ajuntament a l’organisme es 
redueix en aquest import, 22.098,50 €. 

 
A banda, es declaren no disponibles els crèdits destinats a la neteja d’edificis perquè la 
gestió es gestionarà des del servei de Compres de l’Ajuntament. 
 
Per decret de l’Alcalde 1706/2009, de 27 de febrer, va ser aprovada la liquidació 
pressupostàra de l’exercici 2008 de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. 
Aquesta liquidació va presentar un romanent de tresoreria positiu de 65.558,12 € a l’IME. 
Es proposa el retorn d’aquetst romanent a l’Ajuntament. 
 
 
Fonaments de dret 
 
22. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març. 
23. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990 
24. Bases d’execució del pressupost municipal. 
25. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
26. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local.  
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 

1. Aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid 
de tresoreria i amb baixes per anul·lació de crèdit, per un import total de 66.695,79 



€, d'acord amb el que es disposa als articles 7 i 12 de les Bases d'execució del 
pressupost, amb el següent detall: 

 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Partides a augmentar 
 

PARTIDA CONSIGNACIÓ 
ACTUAL  

PROPOSTA 
D’ALTA

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
01000 800110 40000 A l’Ajuntament de 
Mataró del projecte 8001105-001 
 

                     0,00 

 

         65.558,12 
 

            65.558,12 
 

TOTAL 65.558,12  

 

FINANÇAMENT 
 

CONCEPTE D’INGRÉS CONSIGNACIÓ 
ACTUAL  

PROPOSTA 
D’ALTA

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
01000 80011 87000 Romanent de 
tresoreria. Aplicació per finançament de 
crèdits extraordinaris del projecte 
8001105-001 
 

0,00 65.558,12 65.558,12 
 

TOTAL 65.558,12  
 

 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Partides a augmentar 
 

PARTIDA CONSIGNACIÓ 
ACTUAL  

PROPOSTA 
D’ALTA

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
01000 800110 40000 A l’Ajuntament de 
Mataró del projecte 8001105-001 

                     0,00            1.137,67               1.137,67 

TOTAL 1.137,67  

 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ 

Partides a disminuir 
 

PARTIDA CONSIGNACIÓ 
ACTUAL  

PROPOSTA DE 
BAIXA

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
01000 422000 11000 Retribucions 
bàsiques personal eventual adm. Gral. del 
projecte 4220005-001 
 

58.308,27 1.137,67 57.170,60 
 
 
 

TOTAL 1.137,67  
 



2. Aprovar inicialment la declaració de no disponibilitat dels següents crèdits per 
import total de 22.098,50 €: 

 
• 02000 422010 48100-Ajuts alumnes per activitats extraescolars del projecte 

4220105-001–      3.000,00 € 
• 02100 422520 48900-Subvencions activitats educatives del projecte 4225205-001             

-      3.500,00 € 
• 02100 422520 48902-Subvencions a alumnes per transport escolar del projecte 

4225205-001–      4.500,00 € 
• 02100 422500 21200-Reparacions d’edificis i construccions CEIP del projecte 

4225005-001–     3.000,00 € 
• 02110 422100 22707-Suport activitats educatives escoles bressol del projecte 

4221005-007 –      4.098,50 € 
• 02250 422230 22109-Subministrament materials pràctiques escolars IES Miquel 

Biada del projecte 4222305-001 –     4.000,00 €. 
 

3. Aprovar inicialment la declaració de no disponibilitat dels següents crèdits per 
import total de 196.350,00 €: 

 
• 01000 422000 22700-Manteniment de neteja IME del projecte 4220005-001– 

3.184,00 € 
• 02250 422220 22700-Manteniment de neteja IES Miquel Biada del projecte 

4222205-001 - 45.190,00 € 
• 02300 423110 22700-Manteniment de neteja Tres Roques del projecte 4231109-

001– 9.950,41 € 
• 02300 423130 22700-Manteniment de neteja escola adults del projecte 4231305-

001– 7.018,00 € 
• 02400 423410 22700-Manteniment de neteja escola de música del projecte 

4234109-001 – 2.000,00 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221605-004 – 24.000,00 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221609-001 – 15.586,45 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221606-002 – 26.000,00 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221607-001 – 26.000,00 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221605-001 – 17.421,14 € 
• 02110 422160 22700-Manteniment de neteja escoles bressol del projecte 

4221605-005 – 20.000,00 € 
 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons 
estableix l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
 

 



31  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER APORTAR NOVES MESURES 

QUE AJUDIN A FER FRONT A LA SITUACIÓ DE CRISI 

ECONÒMICA I SOCIAL. 

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

presenta la Moció següent: 

 
“Estem immersos en una crisi econòmica i financera que està tenint com a conseqüència 
una molt difícil situació social, també a la nostra ciutat. Això deriva en una progressiva i 
constant destrucció de llocs de treball que situa a moltes famílies al límit per la seva 
precària capacitat econòmica.   
 
Coincidim amb el Govern Municipal en que aquesta situació fa necessari que, des de 
l’Administració més propera que som, portem a terme accions que ajudin a les famílies a 
fer front a les situacions crítiques i evitar la precarietat que la manca de treball els pot 
generar. 
 
Tanmateix, compartim que és necessari cercar el consens de totes les forces polítiques 
del Consistori, així com pactar amb els agents socials i econòmics de la ciutat, i 
conscienciar també als ciutadans del complicat horitzó que tenim per endavant, que 
requerirà esforços de tots, però en especial de l’exemple d’austeritat i rigor en la gestió de 
les Administracions Públiques. Per això, és exigible que l’Ajuntament faci el màxim esforç 
en aquest camí. 
 
Creiem que el Govern Municipal ha de fer un esforç de generositat i responsabilitat 
perquè les mesures que decidim aplicar puguin tenir el suport de tot el Consistori i evitar 
el que va passar a finals de l’any passat en la Comissió creada per decidir les mesures 
d’austeritat a incloure en el Pressupost del 2009, que no van aconseguir el consens amb 
els grups de l’oposició. 
 
El Grup Municipal Popular, per complementar les Mesures de tipus social que ha 
proposat el Govern Municipal, proposa actuar en la línia següent: 
 
Mesures de caràcter pressupostari 
 
1. Crear un Fons de Contingència Social Local per ajudar a cobrir les necessitats 

bàsiques a les famílies que més pateixen les conseqüències de la crisi. 
(Aproximadament d’un milió d’Euros) 

 
2. Realitzar una nova revisió en profunditat del Pressupost Municipal per l’any 2009 per 

adaptar-lo a la situació econòmica i social real de l’economia i les famílies 
mataronines que s’ha agreujat en els darrers mesos: 



a. Adaptant els ingressos a la recaptació real donada la situació econòmica 
actual. 

b. Reorganitzant la despesa per a eliminar més despesa innecessària i prioritzar 
la inversió familiar, social i productiva. 

c. Prioritzar les polítiques actives de foment de l’ocupació, la intermediació del 
mercat laboral, i la formació del capital humà. 

 
3. Impulsar una profunda retallada de la despesa de l’Ajuntament en àmbits que podem 

considerar improductius: 
a. Reducció del 25% del capítol II de totes les seccions pressupostàries a 

excepció de les àrees de sanitat, educació, política social, i seguretat. 
b. Reducció de la despesa operativa no vinculada a la prestació directa de 

serveis. 
c. Divisió dels programes d’actuació dels diferents departaments en prioritaris, 

programes de creixement zero, programes de decreixement, i programes a 
eliminar. 

d. Reducció dels alts càrrecs (eventuals de confiança) en un 50%. 
e. Reducció de les subvencions a Entitats en un percentatge a estudiar, però que 

no pot ser inferior al 15%. 
f. Simplificació administrativa del Govern Municipal a vuit regidories conselleries 

delegades amb dedicació exclusiva. 
g. Eliminació de les empreses municipals amb pèrdues. 
h. Congelació de la plantilla de l’Ajuntament, a excepció de les àrees de sanitat, 

educació, política social, i seguretat. 
i. Reducció de les despeses operatives no vinculades a la prestació de serveis 

essencials: 
 

i. Un 50% de les despeses d’informació, divulgació i publicitat. 
ii. Un 50% de les despeses d’atenció protocol·lària i representativa. 
iii. Un 50% de les despeses d’informació institucional. 
iv. Un 50% de les despeses d’edició de publicacions 
v. Un 50% de les despeses d’estudis i treballs tècnics. 
vi. Un 50% de les despeses de mobiliari, vehicles i altres. 
vii. Un 30% de les despeses en premis, concursos i certàmens. 
viii. Un 30% de les despeses de reunions, conferències i altres. 
ix. Un 25% de les despeses de comunicacions telefòniques. 
x. Un 25% de les despeses de locomoció i dietes. 

 
 
Mesures per millorar les ajudes a les famílies amb fills a càrrec 
 
4. Utilitzar la situació d’ingressos actuals, quan l'accés a determinats ajuts o serveis o la 

quantia de la prestació o el pagament del servei estiguin condicionats pel nivell de 
renda, estandarditzant-la en funció de la mida i composició de la unitat familiar, a fi de 
donar un tracte més equitatiu als diferents tipus i situacions familiars. 
 

5. Instar al Consell Comarcal a que revisi la valoració de les beques del menjador, 
prioritzant la situació econòmica familiar i l’horari laboral dels pares. En casos 
extrems, mirar d’assegurar que els nens puguin fer almenys un àpat complert al dia. 

 



6. Instar a la Generalitat a establir l’ajut per a les famílies amb fills a càrrec en edats 
compreses entre 0 i 6 anys en 900 euros. 

 
7. Instar a la Generalitat a establir una prestació de 900 euros a totes les famílies amb 

infants d’entre 7 i 12 anys, i a les que tinguin fills adolescents d’edats compreses entre 
els 13 i els 16 anys. I que aquesta prestació es faci en forma d’un pagament únic, 
amb independència dels ingressos econòmics familiars. 

 
8. Instar a la Generalitat a establir un complement del 25% en els ajuts a les famílies, 

per a aquelles famílies nombroses, monoparentals o amb fills o filles amb alguna 
discapacitat amb un grau superior al 33%. 

 
9. Instar a la Generalitat a fixar l’ajut per a les famílies en les quals hagi esdevingut un 

part amb dos, tres o més de tres naixements en 850 euros, 1250 euros i 1400 euros, 
respectivament. 

 
10. Instar a la Generalitat a establir l’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat 

especial a causa de part, adopció o acolliment preadoptiu múltiple de tres o més 
infants en edats compreses entre zero i els dotze anys, es fixa en 3.000 o 3.750 
euros, segons el nivell d’ingressos. 

 
11. Que les Administracions Autonòmica i Local promoguin convenis amb les companyies 

subministradores d’aigua, gas, electricitat i telèfon, per aplicar tarifes especials a les 
famílies nombroses, les persones majors de 65 anys, les persones amb discapacitats, 
les famílies monoparentals i les que es troben en una situació de vulnerabilitat 
especial, i també les persones grans que cobren la pensió mínima de viduïtat. 

 
 
Mesures per reduir la pressió fiscal de les famílies 
 
12. Primer.- Aprovar una modificació de les Ordenances Fiscals aprovades per l’any 

2009, ajustant la pujada al increment real que es va produir de l’IPC a Catalunya l’any 
2008, i per tant, situar la pujada de les taxes i preus públics, incloses les tarifes 
d’aigua, clavegueram i transport públic, en el 1,6%. 

 
 

Segon.- Congelar, de cara a l’exercici 2010, els següents tributs, que afecten 
directament a quasi tots els mataronins:  

 
1.1  Impost de Béns Immobles (IBI). 
1.2 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). 
1.3   Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que, tornem a recordar ho, és 

un impost potestatiu. 
1.4   Taxa per llicències urbanístiques. 

 
 

Tercer.- Congelar l’Impost de circulació. 
Bonificar l’Impost de circulació als usuaris del transport públic . 
 



Quart.- Congelar la taxa del servei de grua, atès que aquest 2009 s’ha incrementat un 
27,74%  i que la d’estacionament de vehicles a vies públiques no excedeixi IPC 
(contra el 6,95% aprovat per aquest any). 
 
Cinquè.- Congelar la tarifa de servei de transport urbà en totes les seves modalitats. 
El TMES ha augmentat un 23,4% i el T10 un 8,9%.  
 
Sisè.-Congelació de l’Impost d’activitats econòmiques. 
 
Setè.-Congelació de la taxa per la recollida de la brossa (Taxa per la recollida, 
tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i 
utensilis domèstics inservibles) i del preu públic de recollida i tractament residus 
comercials. 

Vuitè.- Implantar un sistema de bonificació de la taxa de recollida de la brossa que 
incentivi el reciclatge de la brossa domiciliaria i comercial. 

Novè.-  Congelació de les tarifes de les zones blaves. 
 
Desè.- Congelació de les tarifes d’aigua i reducció en un 5% a tots els trams de la de 
clavegueram. 
 
Onzè.- Reducció en un 15% la taxa per Llicències i autoritzacions d’establiments, per 
incentivar la instal·lació de noves empreses a la nostra ciutat. 
  
Dotzè.- Bonificació progressiva de totes les taxes i impostos empresarials per aquells 
sectors d’interès estratègics com R+D+I, audiovisuals, medi ambient, cultura i serveis 
a les persones.   
 
Tretzè.- Incentivar fiscalment la implantació en el centre històric d’activitats de petit 
comerç que contribueixi a potenciar l’atractiu turístic de Mataró i donar a conèixer les 
tradicions culturals i artístiques locals. 
 
Catorzè.- Congelar la taxa per cementiris municipals. 
 
Quinzè.- Aplicar l’exempció de la taxa d’us del transport públic pels usuaris menors 
de 14 anys en els dies lectius. 
 
Setzè.- Bonificar fiscalment a les empreses que col·laborin en la promoció de l’esport i 
de la cultura de la nostra ciutat mitjançant el patrocini, per tal d’incentivar la seva 
participació i implicació a les activitats de Mataró. 

 
 
13. Instar a les Administracions competents a establir les mesures següents per a reduir 
la pressió fiscal a les famílies, en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques: 

a. Incrementar el tipus de deducció per a l'adquisició de l'habitatge fins el 
25%.  

b. Incrementar la base de deducció per a l'adquisició d'habitatge habitual fins 
a 10.000 €.  



c. Augmentar la base de càlcul dels mínims familiars, com a mínim en un 
40%.  

d. Adaptar les quantitats mínimes i màximes dels diferents trams als 
increments anuals de l'IPC.  

e. Establir incentius en favor de l'habitatge en règim de lloguer, fins un 20% 
en els lloguers per a subjectes passius amb base imposable no superior a 
40.000 euros anuals. 

f. Doblar  la desgravació per naixement de 300 euros a 600 euros en el tram 
autonòmic de l’impost. 

g. Deducció per increment del tipus d'interès de préstecs per a habitatge per 
a compensar el major cost dels préstecs hipotecaris per la pujada dels 
tipus d'interès, per a contribuents amb rendes de fins 25.000 € en 
declaració individual, i de fins 40.000€ en conjunta. 

 
14. Instar a la Generalitat a suprimir l'Impost de Successions i Donacions mitjançant 
l'aplicació de la bonificació del 100% de la quota íntegra, als grups I i II de parentesc. 
 
15. Instar a la Generalitat per establir mesures per a reduir la pressió fiscal a les famílies, 
en l’àmbit de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
 
16. Instar a la Generalitat a suprimir el recàrrec de l'Impost sobre les vendes minoristes 
de determinats hidrocarburs.  
 
17. Instar a la Generalitat a suprimir les taxes que graven de manera abusiva els serveis 
que preceptivament ha de prestar l'Administració de la Generalitat a les empreses 
catalanes.  
 
18. Instar a la Comissió Europea a través de les entitats municipalistes i les diverses 
Administracions de l’Estat a permetre l'aplicació del tipus del 4% de l'IVA a productes 
bàsics de la infància, així com un tipus reduït per a les residències per a majors i 
persones amb discapacitat. 
 
 
 
Compromisos per al manteniment de les polítiques de recolzament de les famílies 
 
19. Instar a la Generalitat a actualitzar anualment segons l’Índex de Preus al Consum 

totes les ajudes, beques i prestacions que dóna la pròpia Generalitat de Catalunya a 
les famílies. 
 

20. Instar a la Generalitat a actualitzar amb efectes retroactius des de l’any 2001, les 
deduccions per naixement o adopció d’un fill que la Generalitat manté congelades. 

 
21. Instar a la Generalitat a actualitzar anualment les ajudes fiscals per a mantenir 

l’import real de les deduccions en les polítiques de família. 
 

22. De cara al Pam 2010, s’estudiarà la gratuïtat del transport públic pels nens i joves en 
edat escolar, que serviria no només com una mesura de potenciació d’aquest tipus 
de transport, sinó que milloraria el trànsit a les rodalies dels Centres Educatius a més 
de suposar un ajut per a les famílies. 



Compromisos per l’accés als equipaments socials 
 
23. Instar a la Generalitat a realitzar durant el present any un Pla de Xoc per a reduir 
la llista d’espera per a l’accés a places residencials de la gent gran amb dependència i 
amb discapacitat. L’Ajuntament haurà de seguir el mateix procés amb la residència 
municipal. 
 
24. Instar a la Generalitat a garantir el compliment de la Llei de Serveis Socials oferint 
un mínim de 5 hores setmanals d’atenció domiciliària a 55.000 catalans majors de 65 
anys. 
 
25. Instar a la Generalitat a potenciar la creació de 10.000 noves places per a 
incrementar la cobertura de les necessitats de la gent gran. 
 
26. Instar a la Generalitat a potenciar la creació de 1.500 places públiques en centres 
de dia. 
 
27. Instar a la Generalitat a establir un xec de serveis domiciliaris per un import de 
3000 euros per tal de subvencionar les despeses per la contractació de personal que 
col·labori en la cura de les persones grans, per ajudar a les famílies que, pel fet de tenir 
persones al seu càrrec, necessitin algun servei de suport per atendre’ls en el seu entorn 
afectiu 
 
28. Realitzar un estudi a nivell municipal per saber quantes persones estan 
actualment afectades d’Alzheimer, i quina necessitat tenim de centres de dia per poder 
atendre la demanda. 
 
29. Estudiar tanmateix la possibilitat de crear un Centre de Nit a la ciutat. 
 
30. Impulsar la creació d’un altre menjador social per persones en situació precària, 
donat el previsible agreujament de la capacitat econòmica en moltes famílies de la ciutat. 
Aquest menjador es faria amb suport municipal i juntament amb les Entitats que realitzen 
aquesta tasca. 
 
En l’àmbit de l’habitatge 
 
31. Instar a la Generalitat a acabar abans de finalitzar la legislatura els 40.000 
habitatges de protecció oficial compromesos en el Pacte del Tinell el desembre de 2003 
per a la primera legislatura. 
 
32. Establir una modificació dels criteris per accedir als habitatges de protecció oficial 
al nostre municipi de manera que ponderi més l’antiguitat de residència superior a 5 anys. 
 
33. Impulsar des del nostre Ajuntament, i en el marc de la Revisió del PGOU vigent 
del 96, la Signatura d’un Pacte jove pel sòl entre totes les administracions, que inclogui la 
promoció de creació de sòl urbanitzable destinat a la construcció d’habitatges per a 
famílies joves de menys de 35 anys a través de l’Incasol en col·laboració amb les 
corporacions locals. 
 
 



Desenvolupament legislatiu i normatiu 
 
34. Instar a la Generalitat a afegir als quatre pactes oferts pel president de la 
Generalitat (infrastructures, recerca i desenvolupament, habitatge, i immigració) un cinquè 
pacte referent a la família tot seguint les recomanacions del Comitè Econòmic i Social de 
la Unió Europea. 
 
35. Crear índexs econòmics sobre l’evolució real de la despesa per fill, per llar i 
familiar. 
 
36. Instar a la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a garantir l’aplicació 
íntegra a Catalunya de la Llei de l’Estat 40/2003, del 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses tot presentant abans de la finalització de l’any 2009, un projecte de 
Llei de famílies nombroses de Catalunya que ampliïn les ajudes que es donen a les 
famílies en general. 
 
37. Elaborar i redactar un Pla municipal i interdepartamental de recolzament a la 
Família. 
 
38. Impulsar des dels Ajuntaments la signatura, en l’àmbit autonòmic i amb els 
diferents agents socials, polítics, institucionals i econòmics, un Pacte Social contra la 
pobresa i a favor de la inclusió social. 
 
39. Elaborar un informe sobre les necessitats específiques de les famílies joves a la 
nostra ciutat. 

 
40. Elaborar un estudi a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament, en col·laboració 
amb la totalitat dels Departaments Municipals i amb les Entitats implicades, per la creació 
d’un Protocol d’Actuació en el cas d’una possible situació de crisi social extrema. Aquest 
Protocol serà sotmès al criteri i participació d’agents i sectors socials afectats. 
 
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següent 
 

ACORD 
 
1.- El Consistori Mataroní, com a institució encarregada de vetllar i garantir els interessos 
de la ciutadania, buscarà el consens entre totes les forces polítiques per tirar endavant 
amb la màxima celeritat totes les mesures presentades per tal de minimitzar l’impacte de 
la crisi entre els seus ciutadans.” 
 

 

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

Popular, comença a parlar de la proposta del Partit Popular. Realment és una proposta 

molt extensa amb molts punts. Destacar un seguit de contradiccions importants. Per un 

costat, es parla molt de congelar impostos, d’eliminar empreses municipals amb pèrdues, 

suposo que per privatitzar-les i, per altra banda, es parla d’incrementar les polítiques de 

recolzament a les famílies que més ho necessitin. Els impostos sí que no afecten tothom 



per igual i són la principal política de recaptació de qualsevol administració. Si tanquen 

l’aixeta del finançament, difícilment es poden fer polítiques. El que trobo a faltar són 

debats que afrontin els problemes que està generant aquesta crisi. Encara no he sentit 

ningú plantejar qüestions com reduir les 40 hores setmanals, per què no? Per què no 

comencem a plantejar treballar 35, 30, 25, 20 hores? Les hores que facin falta perquè el 

treball es pugui repartir entre tothom. Jo realment prefereixo que tothom pugui treballar 

unes hores, i no com passa ara, que uns en treballen 40 o moltes més, i que altres no en 

treballen cap.  

Tampoc ningú no qüestiona l’actual sistema bancari i financer, que és un dels principals 

motius de la crisi. Els que estan en crisi són els pilars del capitalisme, el seu model de 

creixement, els seus sistemes productius, el model consumista. Jo crec que està tocat de 

mort. Cal començar a plantejar canvis en models socials, en models col·lectius i canvis 

en l’àmbit personal. Quan ens comencem a plantejar tot això, començarem a caminar pel 

bon camí.  

Respecte l’aprovació de  modificació del Pressupost, nosaltres vam anunciar en el seu 

moment que crèiem que eren mesures insuficients. També hem de dir que hi ha mesures 

que les veiem positives, que les recolzem, però com creiem que són insuficients, el 

nostre vot serà d’abstenció. Pel que fa al punt del Partir Popular, el nostre vot serà 

contrari.  

 

 

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

intervé per posicionar-se respecte al dictamen. El tema de la votació del ple d’avui no és 

el de l’aprovació de tot aquest seguit de mesures, sinó el fet que això sigui estudiat, de 

manera immediata, per part de totes les forces polítiques.  

Pel que fa al dictamen que presenta avui el Govern de modificació pressupostària, el 

nostre posicionament serà d’abstenció. Creiem que hauria sigut bo intentar desvincular la 

modificació que atén, relacionada amb aquestes mesures dirigides a garantir la cohesió 

social, del que serien un altre tipus de mesures, perquè hauria estat convenient debatre-

les en el marc d’un debat genèric on totes les forces haguessin pogut aportar idees. 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Juan Carlos Ferrando, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 



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

que aquest pressupost s’ha fet en base a les consideracions del Govern. 

A part que es fa una reclassificació de partides, nosaltres estem a favor de sumar per a la 

cohesió social, però considerem que són unes mesures del tot insuficients. Nosaltres ja 

vam presentar unes mesures alternatives, vam comentar que això necessitava un debat 

més important en el si, per exemple, de la comissió d’austeritat, però és una cosa que no 

es va acceptar. Són mesures que s’han fet per complir amb l’expedient i, sempre, a 

remolc de les iniciatives que hem presentat l’oposició. Per exemple, vostès basen aquest 

paquet de mesures en un seguit d’actuacions com ara una reducció addicional de l’1% en 

les despeses i transferències corrents de tots els nostres programes. Nosaltres vam 

considerar que havien d’anar un pas més enllà i que fossin partides concretes. Si fem 

aquesta política d’un 1% ens podem trobar amb coses com aquestes. Això suposa, per 

exemple, en l’àrea de via pública, una anul·lació, quant a actes protocol·laris de 45 euros. 

L’adopció d’aquesta mesura també suposa un foment, en l’àrea de Serveis Territorials, 

de l’estalvi energètic d’habitatges de 5 euros, o estudis i treballs del patrimoni històric i 

artístic de 20 euros. Entenem que el paquet de mesures hauria d’anar enfocat en una 

altra línia. El nostre posicionament és d’abstenció. 

 

 

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

posicionar-se respecte a la moció del Partit Popular. En principi, la posició de 

Convergència i Unió hagués estat discutir punt per punt, però com que el Partit Popular 

retira la part introductòria i deixa només la part de l’acord... algú ens hauria d’explicar... 

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, intenta aclarir el tema. El Govern estaria 

disposat a acceptar la proposta del Partit Popular, sempre que la convertissin en un prec. 

Perquè entenc que el que proposa el Partit Popular no és un paquet de mesures, sinó 

l’estudi d’aquestes mesures. Per tant, podríem comprometre’ns. No tindríem cap 

inconvenient a seure’ns amb vostès i amb el conjunt dels regidors per discutir aquestes 

mesures. Però, en tot cas, hauria de ser un prec, no una moció. 
 



El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, explica que el 

que interpreta el seu grup és que la importància i la seriositat d’aquesta qüestió fa que 

hagi de ser una proposta de resolució i no un prec. Entenc, doncs que es manté íntegre 

aquesta proposta. Estaríem d’acord a què es discutissin aquestes mesures i la seva 

conveniència, tant com a prec com a proposta de resolució. El nostre grup hi votarà 

afirmativament 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, comenta que 

aquí s’ha dit que aquesta proposta no està consensuada. Els recordo que fa com a mínim 

tres setmanes que aquest document està sobre la taula. A la comissió informativa 

extraordinària els hi vam presentar com un document obert i, per tant, els demanàvem 

que se l’estudiessin, el valoressin i ens fessin aportacions. Fins a data d’avui, encara no 

n’hem rebut cap, a banda d’aquestes propostes que tracten coses que no estan en 

aquest document. La nostra voluntat de consens ha estat present des del primer dia.  

Me n’alegro que el Sr. Safont-Tria hagi canviat el seu discurs i ara reconegui que si 

baixem impostos tindrem menys ingressos i això no ens permetrà prestar els serveis que 

realment necessitem. Espero que la seva posició sigui aquesta segona, perquè la 

compartiríem. Recordar-li, Sra. Soler, que de vegades aquestes disminucions de partides 

succeeixen perquè ja sap que algunes partides comparteixen concepte, per tant, estan 

vinculades. En tot cas, podem reduir un programa, però la partida és aquesta. Per això, 

es produeixen aquests efectes d’aquestes disminucions petites, però la bossa és la que 

importa.  

Per respondre a la moció del Partit Popular, dir que creiem que els ajuts mai no poden 

ser genèrics, sinó que ha d’identificar aquelles persones que són susceptibles de rebre 

aquests beneficis i, per tant, han de revertir en les persones que més ho necessiten. 

Nosaltres hem fet números i vostè proposa que disminuïm un 50% algunes partides del 

capítol 2. Ens diu que les disminuïm totes, excepte les que van destinades a sanitat, 

educació, política social i seguretat. Amb això m’està dient que vol que disminuïm, per 

exemple, àrees com atenció ciutadana; per tant, hem de tancar el  010 i, potser, només 

donar servei fins a les 3 de la tarda, o que els mateixos edificis tampoc no els fem, o hem 

de fer fora gent que treballa, en aquests moments, per a nosaltres; o les escoles, per 

exemple, no les hem de netejar del tot. Això, també, comportaria que no poguéssim obrir 

tots els llums per gastar menys en enllumenat, menys neteja, menys manteniment de la 

ciutat, menys assegurances, menys aportació al Tecnocampus o a l’IMPEM. És bastant 

complicat. Altres partides que vostè proposa reduir són partides que ja han estat 



rebaixades pel Govern municipal. Aquest Govern, a banda que ja és auster des de fa 

moltíssim i ja fa molt que aplica sistemes que ajuden a ser més eficients i eficaços, 

aquest any encara va fer un esforç afegit i va disminuir mig milió d’euros més rebaixant 

aquestes partides: de protocol, d’informació, consums telefònics, etc. Aquest esforç ja 

l’hem fet i ara seria difícil fer-ne més. Amb el nou concurs de telefonia mòbil hem 

aconseguit estalviar un 40% els preus que teníem previstos. Aquest esforç continu ja 

l’estem fent.  

Respecte a les ajudes a les famílies, ja fa molt temps que ho estem fent. Vostè feia 

esment d’aplicar bonificacions de l’autobús per a nens amb edat escolar i nosaltres ja 

hem aprovat, en el pressupost d’enguany, justament la T2, que aplicarem a partir del 

setembre i que podem aplicar gràcies a què estem integrats tarifàriament l’ATM. En tema 

d’ajuts socials creiem que en aquest moments cal, per atendre la realitat que ara tenim, 

un dispositiu d’atenció integral per donar aquest bon servei àgil i ràpid.  

D’altra banda, eliminar empreses municipals amb pèrdues significaria eliminar 

Prohabitatge, per tant, significa que no hem de fer habitatges.  

Per tots aquests motius, no podem donar suport a aquesta proposta. 

 

 

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

Popular, explica a la Sra. Lopez que creu que no ha entès el que ell ha dit anteriorment. 

Jo he parlat d’impostos, no de taxes. En la proposta de resolució que hem presentat 

abans estàvem parlant sobretot de taxes, que són aquelles que afecten directament el 

conjunt de la població. La proposta del Partit Popular fa èmfasi a un seguit d’impostos, 

que nosaltres creiem que no s’han de congelar. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, posa a votació el punt núm. 10 de l’ordre 

del dia : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 



corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

Vots en contra: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos Ferrando, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
A continuació es posa a votació el punt núm. 31 de l’ordre del dia : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6). 

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 (1) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 
 

En aquests moments es reincorporen a la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa  i el Sr. Josep 

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

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 11 i 12 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 



11  - APROVAR EL PRÉSTEC DE 2.741.957,10 EUROS PEL 

FINANÇAMENT DEL PROJECTE “NAU MINGUELL, CENTRE DEL 

CONEIXEMENT PER LA CREACIÓ I LA INDUSTRIA 

AUDIOVISUAL”, ACONSEGUIT PEL MINISTERI D’INDÚSTRIA, 

TURISME I COMERÇ. 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, 

presenta la proposta següent :  

 
“ANTECEDENTS: 
 
En escrit de 19 de setembre de 2008, el Subdirector General per la Societat digital, 
depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, comunica a l’Ajuntament de Mataró 
la proposta de Resolució Provisional per la qual és proposa una ajuda a l’Ajuntament de 
Mataró  pel Projecte “ Nau Minguell, centre del coneixement per la creació i la industria 
audiovisual ” amb les següents condicions: 
   

Anualitat Pressupost 
a finançar 

(€) 

Subvenció 
proposada 

(€) 

Percentatge Préstec 
proposat 

Percentatge 

TOTAL 3.043.619,00 304.661,90 
€ 

10,00 2.741.957,10 
€ 

90,00 

 
Les condicions financeres del Préstec són: 
 
• Termini total del Préstec: 15 anys  
• Termini d’amortització: 12 anys  
• Termini de carència: 3 anys 
• Tipus d’interès: 0% 
• El quadre d’amortització proposat consta a l’expedient. 
 
L’1 d’octubre de 2008, amb el número de registre telemàtic 200800050091687, es 
presenta davant el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’acceptació d’aquesta 
proposta de Resolució Provisional. 
 
El 20 d’octubre del 2008, es signa el Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de 
Mataró, la Fundació Tecnocampus Mataró, Fundació Privada i la empresa pública 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. Aquest conveni estableix entre les seves 
clàusules el següent: 
 
“Primera: El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Mataró, TCM y PUMSA para el desarrollo del proyecto “Nau 
Minguell”, Centro de Conocimiento en Creación i Industria Audiovisual..” 
 



“Segunda: El Ayuntamiento de Mataró, como entidad beneficiaria del proyecto asume las 
siguientes funciones: 
 -Ser el interlocutor ante el Ministerio…” 
 
“Tercera: PUMSA asume el compromiso de ejecutar las siguientes funciones: 
 -Seguimiento de las obras de rehabilitación. 
 -Contratación de las empresas constructoras..” 
 
El 12 de desembre de 2008, s’emet la resolució de la concessió definitiva per part del 
Secretari d’Estat de Telecomunicacions i la Societat de la Informació de la ajuda per 
l’expedient TSI-070200-2008-49 pel projecte Nau Minguell i amb les mateixes condicions 
que constaven en la proposta de resolució provisional. 
 
El 31/12/2008 s’ingressa en el compte bancari de l’Ajuntament de Mataró que té en el  
BCL l’import de 2.741.957,10 € pel projecte “ Nau Minguell, centre del coneixement per la 
creació i la industria audiovisual ”, corresponent al préstec del Ministeri d’Industria, 
Turisme i Comerç. 
 
Per Decret 1651/2009 de 25 de febrer s’aprova l’avantprojecte de modificació del 
Pressupost 2009 de l’Ajuntament de Mataró pel projecte “Nau Minguell, centre del 
coneixement per la creació i la industria audiovisual”. 
 
Vist l’informe de Gestió Econòmica i Intervenció de data 22 de febrer 2009. 
Per tot el que s’ha exposat , proposo al Ple si s’escau, l’aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el préstec d’import 2.741.957,10 € pel finançament del projecte de la 
Nau Minguell (a realitzar per PUMSA), pel centre de coneixement per la creació de la 
industria audiovisual, atorgat pel Ministeri d’Indùstria, Turisme i Comerç, amb les 
següents condicions financeres: 
 

Import del Préstec 2.741.957,10 € 
Termini total del Préstec  15 anys 
Termini d’amortització  12 anys 
Termini de carència 3 anys 
Tipus d’interès 0% 

 
SEGON.-Aprovar la modificació crèdit del Pressupost 2009 de l’Ajuntament de Mataró 
següent: 
 
Crèdit extraordinari: 
 

  2009 30201 800210 82100 Préstec a PUMSA 
del Plan Avanza per la Nau Minguell 

2.741.957,10 € 

 
Finançament 
 

2009 30201 800210 91001 Préstec del Ministeri 
d’Indústria 

2.741.957,10 € 

 
 



TERCER-. Aprovar la proposta de contracte entre l’Ajuntament i Pumsa, que s’adjunta 
com Annex I, pel qual l’Ajuntament traspassa a PUMSA l’import del préstec del primer 
punt d’aquesta proposta amb les mateixes condicions financeres, per rehabilitar i adequar 
la Nau Minguell .Facultar a l’Alcalde President per a la seva signatura.” 
 

 

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

Popular, anuancia el seu vot afirmatiu. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 23,  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 
de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

12  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 1905/2009, DE 5 

DE MARÇ CORRESPONENT A L’AJUT DE CAIXA ATORGAT A 

PUMSA D’IMPORT 2.741.957,10 €. 

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

compte del següent decret :  

 
“DECRET 
1905/2009 de 5 de març   
 
Assumpte: Concessió d’un ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA per part de  l’Ajuntament 
de Mataró. 
 
Òrgan : GESTIÓ ECONÒMICA 
 
 



Vist l’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2009 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 proposta de la Consellera Delegada de Serveis Centrals en la que s’exposen els antecedents 
següents:   
 
“Amb data 28 de gener de 2009, el Gerent de PUMSA, prèvia autorització del seu  Consell 
d’Administració, de data 27 de gener 2009, sol·licita  a l’Ajuntament de Mataró, un ajut de caixa 
d´import de 12.000.000,00 € per finançar diverses actuacions.  
 
Analitzada aquesta sol·licitud, es proposa autoritzar un ajut de caixa  de 2.741.957,10 € que 
correspon al préstec ingressat  amb data 31/12/2008 pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per 
a l’execució del projecte de la Nau Minguell, com a centre del coneixement i creació de la indústria 
audiovisual. 
 
Anteriorment i amb data 20 d’octubre  de 2008, s’havia signat entre l’Ajuntament de Mataró, la 
Fundació Tecnocampus Mataró, Fundació Privada i la empresa pública Promocions Urbanístiques 
de Mataró, SA. un Conveni de Col.laboració pel qual s’establia entre d’altres les següents clàusules 
: 
 
“Primera: El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mataró, TCM y PUMSA para el desarrollo del proyecto “Nau Minguell”, Centro 
de Conocimiento en Creación i Industria Audiovisual..” 
 
“Segunda: El Ayuntamiento de Mataró, como entidad beneficiaria del proyecto asume las siguientes 
funciones: 
 -Ser el interlocutor ante el Ministerio…” 
 
“Tercera: PUMSA asume el compromiso de ejecutar las siguientes funciones: 
 -Seguimiento de las obras de rehabilitación. 
 -Contratación de las empresas constructoras..” 

 
Atès que per tràmits administratius pendents de resoldre, l’Ajuntament encara no ha pogut fet 
efectiu aquest préstec a PUMSA, es proposa com s’ha esmentat anteriorment, concedir a PUMSA 
un ajut de caixa de 2.741.957,10 €, sense la repercussió d’interessos, fins al moment en que 
l’Ajuntament li pugui fer efectiu el préstec rebut per PUMSA per fer-se càrrec de les obres de la 
Nau Minguell.” 
 
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                          

 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut de caixa a la Societat Municipal PUMSA, per un import 
de 2.741.957,10 €, per a una durada fins el moment en que l’Ajuntament li transfereixi el préstec 



del mateix import, rebut per part del Ministeri, d’Indústria, Turisme i Comerç, amb destí a finançar 
el projecte de la Nau Minguell. Aquest ajut de caixa serà sense la repercussió d’interessos. 
 
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.” 
 

 

13  - APROVACIÓ DE LES TARIFES MÀXIMES DE L’APARCAMENT 

SUBTERRANI DEL CARRER VERGE DE GUADALUPE (BARRI DE 

LA LLÀNTIA) DE MATARÓ, A PROPOSTA DE L’EMPRESA GESTIO 

INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, SL. 

 
El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, i Via 

Pública, presenta la proposta següent : 

 
“L’empresa GINTRA ha sol.licitat a aquest Ajuntament que s’aprovi la proposta de tarifes 
màximes de venda i de lloguer per l’aparcament la Llàntia, al carrer Verge de Guadalupe.  
 
Aquesta empresa té atorgada la concessió demanial del referit aparcament.  
 
Consta a l’expedient informe tècnic del cap del Servei de Mobilitat, favorable a la proposta 
de les tarifes dels aparcaments. 

 
En execució del Reglament del servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a 
control horari i tarifari, i recolzament logístic a la circulació, aprovat pel Ple municipal de 7 
de juny de 2001, i del plec de clàusules que regeix aquesta concessió -aprovat al Ple de 4 
de setembre de 2008-, proposo al Ple l’adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar les tarifes màximes que regiran a l’aparcament subterrani del carrer 
Verge de Guadalupe (barri de La Llàntia) de Mataró, que ha proposat l’empresa GESTIÓ 
INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, SL, gestora del servei municipal d’aparcaments, que 
queden fixades en els imports que es reprodueixen a continuació: 
 

• Arrendament mensual (per plaça): 100 €/mes (més IVA) 
 

• Concessió de places a 50 anys (preu per plaça): 22.000 € (més IVA) 
 

• Les tarifes seran aplicables a partir de l’endemà de l’adopció del present acord. 
 



 
SEGON.- Notificar el present acord a GINTRA, al Servei d’Ingressos i al Servei de 
Mobilitat.” 
 
 
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) .  

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 14 i 42 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

14  - INICI DEL PROCEDIMENT PER ATORGAR A L’ENTITAT 

“AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” UNA 

CONCESSIÓ DEMANIAL SOBRE LA FINCA SITUADA  AL CARRER 

SANT AGUSTÍ, 66-68, DE MATARÓ, ON S'ERIGEIX L’EDIFICI DE 

L’ANTIC VAPOR GORDILS I DALMAU.  
 

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

proposta següent: 

 

Aquest Ajuntament ha consensuat amb la “Agencia Estatal de Administración Tributaria”, 
entitat de dret públic adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda, la cessió d’un espai que 
pugui donar cabuda a les necessitats de l’esmentada administració tributària, amb la 



finalitat que aquesta continuï oferint els seus serveis a la ciutat de Mataró i de la comarca, 
en les millors condicions. 

La finca que es preveu posar a disposició de la “Agencia Estatal de Administración 
Tributaria” és una nau industrial que afronta al carrer Sant Agustí, 68, de Mataró, que 
resta qualificada de bé de domini públic, afecte al servei públic.   

Correspon, per tant, posar la finca a disposició de la “AGENCIA”, mitjançant una 
concessió demanial. Les condicions de la concessió consten degudament informades. 

Resulten d’aplicació la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas, els 
articles 217 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i normativa concordant. A les operacions 
hipotecàries, li són d’aplicació els articles 31, 60 i 61 del Reglament hipotecari i l’article 
93.2 de la referida Ley 33/2003. 

Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics i jurídic de l’expedient, proposo al PLE, si 
s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER: Iniciar procediment administratiu per atorgar a l’entitat “Agencia Estatal de 
Administración Tributaria”, amb NIFxxxxxxxx, i domicili al carrer xxxxxx, de , una 
concessió demanial en relació a la següent finca: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
 
URBANA, equipament comunitari al municipi de 08301-Mataró, amb front al carrer Sant 
Agustí; afecta a la forma d’un rectangle. Té una cabuda de SET-CENTS CATORZE 
METRES QUADRATS (714 M2), i confronta: pel nord-oest, en línia recta de 17 metres, 
amb la finca resultant número 1 (urbana, residencial plurifamiliar, zona d’edificació amb 
volumetria específica); a l’oest, en línia recta de 42 metres, amb finca resultant número 2 
(sòl públic, espais lliures amb aparcament en el subsòl); a l’est, en línia recta de 42 
metres, amb el carrer Sant Agustí i al sud, sud-est en línia recta de 17 metres amb la 
finca resultant número 2. Sobre la descrita parcel·la s’hi ubica la construcció de l’edifici de 
l’Antic Vapor Gordils i Dalmau, fàbrica de planta baixa i dos pisos. 
DADES REGISTRALS: Inscrita al Volum 3824, llibre 470 de Mataró, Foli 118, Finca 
17.726 del Registre de la Propietat 2 de Mataró. 
TÍTOL: L’AJUNTAMENT DE MATARO, amb CIF P0812000H, és propietari de la finca, 
per adjudicació en concepte de cessió obligatòria i gratuïta, en execució de la UA-76 
“Cooperativa Agrària”, segons certificat de 30 de gener de 2008, lliurat per Manuel 
Monfort Pastor, Secretari general de l’Ajuntament de Mataró, amb el vist i plau de 
l’alcalde de Mataró.  
La finca consta inscrita a l’inventari municipal de béns, com propietat municipal, amb la 
qualificació de bé de domini públic afecte al servei públic. 
VALORACIÓ DE LA FINCA OBJECTE D’OCUPACIÓ: 2.516.231,28 euros 
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 181.108,85 euros 
QUALIFICACIO URBANISTICA DE LA FINCA: La finca està qualificada urbanísticament 
d’EQUIPAMENT. 

 
SEGON: Aprovar el plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i 
d’explotació que ha de regir la referida concessió demanial, i el conveni que instrumenta 
la concessió, els quals s’adjunten, respectivament, com a annexos I i II. 



TERCER: Sotmetre aquest acord, juntament amb el plec de condicions 
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació, 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 les persones interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i 
reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva de 
l’adjudicació. El plec s’entendrà aprovat definitivament, un cop s’hagi superat el tràmit 
d’exposició pública, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions al mateix. 

QUART: Autoritzar l’Il.lm Sr. Alcalde-president d’aquest Ajuntament, per subscriure tots 
els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords. 
 
CINQUÈ: Suspendre l’efectivitat d’aquest acord fins a l’aprovació definitiva del Pla 
Especial que s’ha de tramitar, en relació a aquesta finca. 
 
SISÈ: Comunicar el present acord al Servei d’Urbanisme, al Servei d’Ingressos, i a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. “ 

 
 
 
 

42  - PREC QUE PRESENTA  EL GRUPS MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL VAPOR GORDILS I DALMAU. 

 
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

el prec  següent : 

“Durant el mandat passat, el Taller de Projectes de Patrimoni i Museologia de la 
Universitat de Barcelona va elaborar, per encàrrec del govern, una proposta de Pla 
Director de Patrimoni que, segons va explicar el regidor de cultura en el Ple del passat 
mes de gener i malgrat l’ús electoral que se’n va fer, mai es va arribar a aprovar. 
 
Deixant de banda la important despesa econòmica que devia suposar l’encàrrec després 
bandejat, ara hem llegit a la web de l’Ajuntament de Mataró que la Junta de Govern Local 
del passat 23 de març va decidir assignar (tot i no disposar d’un Pla Director de 
Patrimoni) un ús administratiu al Vapor Gordils i Dalmau per tal que, mitjançant una 
concessió demanial, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària pugui ubicar-hi les 
seves oficines. 
 
No sembla, després de llegir la proposta de Pla Director de Patrimoni que va presentar el 
Taller de Patrimoni i Museologia de la Universitat de Barcelona, que aquests siguin el 
usos adequats per a un edifici d’aquesta importància. Malgrat no es fes cap proposta d’ús 
concreta per tractar-se, aleshores, d’un edifici de propietat privada, si que el va incloure 
en la relació d’edificis més singulars de Mataró (10 en total) que cal posar en valor degut 
al seu gran valor per a la comunitat.  
 
El Vapor Gordils i Dalmau (reproduïm textualment de la proposta) “és una fàbrica de dos 
pisos amb planta baixa. Té una estructura molt simple, tant pel que fa a les seves 
façanes, amb finestres sense cap mena d’ornamentació, com al seu interior, amb pilars 



de ferro colat i voltes de maó amb tirants de fusta. La xemeneia esta separada del cos de 
l’edifici. 
 
Aquest conjunt industrial, datat de 1838, és el primer vapor de Mataró i un dels primers de 
Catalunya. Conserva la seva estructura originària d’una forma admirable.  
 
El seu valor patrimonial és molt alt, ja que a Catalunya es conserva un nombre 
relativament alt de fàbriques de la segona revolució industrial, però no són molts els 
vapors de la primera fase d’aquesta industrialització. Cal recordar que el primer vapor 
instal·lat a Catalunya i a Espanya va ser el Bonaplata, a l’any 1832; la segona generació 
de vapors són ja dels anys quaranta, com el vapor vell de Sants de 1840 o la Igualadina 
Cotonera de 1842. Tots ells tenen el model característic d’arquitectura de pisos, com el 
de Mataró. 
 
Per tant, des del punt de vista patrimonial, aquest és un dels edificis d’arqueologia 
industrial més importants de la ciutat. En la mesura que Catalunya s’ha forjat durant 
aquesta primera revolució industrial, es pot dir que es tracta d’un conjunt important per 
comprendre la història nacional”. 
 
Ara, ignorant el seu gran valor, el govern decideix, hipotecant el seu futur, destinar el 
Vapor a usos administratius, ensenyant-nos, una vegada més, la poca importància que 
dona al patrimoni històric i arquitectònic  de la nostra ciutat. 
 
Per tot plegat, el nostre grup presenta el següent, 

PREC 
 
Que el govern de Mataró deixi en suspens la decisió adoptada a la Junta de Govern Local 
del passat 23 de març fins que no s’aprovi el Pla Director de Patrimoni i que, al mateix 
temps, endegui, mitjançant la creació d’una comissió específica, un ampli debat a la ciutat 
sobre quin ha de ser l’ús futur del Vapor Gordils i Dalmau.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que quan se’ls va informar, a la comissió informativa, sobre aquesta 

qüestió, el primer que li va sortir va ser dir: ”Quin morro!”. No acabo d’entendre com una 

entitat com l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria se li regala a cost zero un 

edifici que forma part del patrimoni dels mataronins. Jo d’aquí destacaria dues coses: 

primer, submissió i, segon, poc respecte al patrimoni. Posar allà les oficines d’Hisenda no 

és precisament el que molta gent desitjaria. Hi votarem en contra. 

 

 



La senyora Montserrat López contesta al prec anunciant que el Govern no el pot 

acceptar. El Pla Director del Patrimoni no és un pla aprovat, per tant, és simplement un 

document-estudi on s’analitza la realitat patrimonial de la nostra ciutat i no determina l’ús 

que s’ha de donar a aquest patrimoni. Nosaltres no ignorem el seu gran valor. Nosaltres 

fem el contrari i volem poder rehabilitar-lo i consolidar-lo al més aviat possible.  

En aquest moment, no tenim els recursos suficients per fer-ho i el que fem és posar-li un 

valor donant-li un ús que li és del tot adequat. D’aquesta manera, aconseguim diversos 

objectius:  

D’una banda, mantenir a la nostra ciutat els serveis de l’Agència Tributària, millorant 

l’espai i, per tant, el servei que es presta. Nosaltres creiem que és un ús molt digne i la 

nostra ciutat necessita que aquest servei s’hi quedi.  

D’altra banda, donem valor a aquest patrimoni, perquè el rehabilitem, el consolidem i 

evitem que es degradi. Aconseguim mantenir la col·laboració interadministrativa que és 

sempre un element interessant. No n’hipotequem el futur. És per 50 anys, ampliable a 75 

anys i, en tot cas, la ciutat en manté el control, perquè recordo que el projecte de reforma 

l’ha d’aprovar l’Ajuntament i, prèviament, ha de passar pel Consell del Patrimoni. 

Reforcem la capitalitat de Mataró amb un servei d’àmbit supramunicipal.  

 

 

El senyor Francesc Masriera fa un petit repàs per copsar millor quina és la importància 

d’aquest edifici.  

El Taller de Projectes de la Universitat de Barcelona va basar el seu estudi en els 407 

elements patrimonials que hi ha catalogats a la ciutat de Mataró pel Pla Especial del 

Patrimoni Arquitectònic. Aquest pla diu que de tots aquests elements catalogats, n’hi ha 

11 que tenen un valor singular que per la seva importància cal dinamitzar, per tal que el 

patrimoni històric de la ciutat pugui ser divulgat i conegut. D’aquests 11, ens diu que n’hi 

ha 6 que tenen un valor estrictament local i n’hi ha 5 amb un valor que supera l’àmbit 

municipal. Vostès no em negaran que, d’aquests 407 elements patrimonials, si els tècnics 

que d’això en saben —no oblidem que aquest taller està dirigit pel professor titular de 

Didàctica de Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, el Dr. Joan Santacana— 

ens diuen que, precisament, el Vapor Gordils és un dels 5 elements més importants que, 

des d’un punt de vista del Patrimoni Històric, té la nostra ciutat, a qui ens hauríem 

d’escoltar? A nosaltres ens sembla que el que cal fer amb el patrimoni és divulgar-lo, i 

entenem que posar-hi les oficines de l’Agència Tributària de l’Estat, hipotecant aquest 



edifici per 50 anys o 75 anys, en funció de si es renova o no, no ajuda a divulgar el 

patrimoni. Allò correcte, sensat i coherent hauria estat, primer, actualitzar la proposta del 

Pla Director del Patrimoni que ens fèien; segon, aprovar-lo, i, un cop aprovat, actuar en 

conseqüència.  

Com podem anar decidint què fem amb els edificis més importants que té la ciutat sense 

tenir un Pla Director del Patrimoni que ens serveixi de full de ruta? Per a nosaltres és un 

error important. Queda clar, amb la seva decisió, que la divulgació del patrimoni històric 

de la nostra ciutat no és una prioritat per a vostès. El nostre vot serà contrari.  

 

 

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

manifesta el seu vot favorable. Ja era hora que l’Administració Tributària tingués unes 

instal·lacions adequades. Igual que, en el seu moment, vàrem celebrar el tema de l’oficina 

de la Seguretat Social i que també haurà de passar, algun dia, amb l’edifici de la Policia 

Nacional. Justament la manera de potenciar el valor de l’edifici és donant-li un ús. I més 

tenint en compte que allà hi va molta gent.  

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que l’edifici de la Tresoreria de la 

Seguretat Social es va projectar i el solar es va comprar amb el govern del Partit Popular.  

Sr. Masriera, nosaltres som de l’opinió que la millor manera de conservar el patrimoni és 

que estigui ocupat i hi passin coses a dins. Pensem que és bo que hi hagi una oficina de 

la importància de l’Agència Tributaria. S’hi podrien posar moltes altres coses, però 

pensem que crear, en aquest espai, una centralitat administrativa és bo per a la pròpia 

ciutat i per a aquest espai. Hi tindrem els Serveis Territorials d’Educació, la Tresoreria de 

la Seguretat Social, el que representa l’Escola de Mar de Santa Anna i la pròpia Agència 

Tributària. És el millor ús que podríem donar al conjunt d’edificis que hi ha al final del 

carrer de Sant Agustí. De totes maneres, demà faré una consulta per saber què van votar 

vostès quan vam catalogar aquest edifici.  

 

 

El senyor Francesc Masriera comenta que no sap què van votar en aquella 

època. El nostre prec ve motivat pel fet que els que hi entenen, els experts, ens 

diuen que aquest és un dels 5 elements més singulars, més importants que té la 

ciutat. També som partidaris que els edificis catalogats tinguin un ús i funcionin 



cada dia, però el que no acabem d’entendre és com podem definir un ús com 

aquest quan estem parlant d’un dels 5 edificis més importants que té la ciutat, 

sense haver aprovat un Pla Director del Patrimoni. 

 

 

El senyor Alcalde diu que si el que el Sr. Masriera està reivindicant és que  

aquest Pla Director del Patrimoni estigui aprovat, aquesta és una qüestió molt 

clara. De tota manera, em tornaré a mirar què van votar vostès. Van votar-hi en 

contra, oi que sí? Van votar en contra de la catalogació d’aquest edifici tan 

important per a la ciutat. 

 

 
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: 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: Cap.  

 
 

-Servei d’Ingressos- 
 

15 -  APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE L'IME PER AL CURS 

2009-2010.  
 

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

 

“Vistos els estudis de costos elaborats pel director de l’IME, l’informe jurídic, l’informe de 
la cap del servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la 
Intervenció de Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics pel servei 
municipal d’escola bressol, escola d’adults Can Noé, serveis als alumnes de l’IES Miquel 



Biada, escola municipal de música, centre de formació permanent Tres Roques i altres 
activitats formatives  de l’IME, per al curs 2009-2010. De conformitat amb el disposa l’art. 
47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 de març de 2009 
acordà aprovar la proposta de preus públics pel servei municipal d’escola bressol, escola 
d’adults Can Noé, serveis als alumnes de l’IES Miquel Biada, escola municipal de música, 
centre de formació permanent Tres Roques i altres activitats formatives de l’IME, per al 
curs 2009-2010. 

 

La Presidenta de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 

 
1. Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola bressol, 

escola d’adults Can Noé, serveis als alumnes de l’IES Miquel Biada, escola 
municipal de música, centre de formació permanent Tres Roques i altres activitats 
formatives de l’IME, per al curs 2009-2010. 

 
SERVEI MUNICIPAL D’ESCOLA BRESSOL 

 
-  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: 

 Infants de 0-1 anys ………………………………….           2.080,00 €/any 
 Infants d’1-3 anys   ……………………………….…           1.310,00 €/any 
 Infants de 0-1 anys (mitja jornada)…………………...          1.160,00 €/any 
 Infants d’1-2 anys (mitja jornada)…………………...             730,00 €/any 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la 
matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos germans 
escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans. 
 
- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA: 
 
 Preu per infant……………………………………....          17,00 €/mes 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 30% del preu en cas de coincidir dos o més germans. 
 
 
- SERVEI DE PERMANÈNCIES:  
  

½     h. permanència fixa ………………..…………      21,00 €/mes 
 ½     h. permanència esporàdica …………………..        3,10 €/dia  
 
 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants de 0-1 anys (5 dies setmana)….......                 140,00 € 



Abonament infants de 1-3 anys (5 dies setmana)….......                 151,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (4 dies setmana)….......                 118,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (4 dies setmana)........…                137,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (3 dies setmana)…........                 91,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (3 dies setmana)…........               113,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (2 dies setmana)…........                 63,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (2 dies setmana)........…                 82,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (1 dia setmana)….........                 33,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (1 dia setmana)….........                 44,00 € 
 
Preu esporàdic per menú  (0-1 anys)………………...        9,50 €/menú    

 Preu esporàdic per menú  (1-3 anys)………………..           12,00 €/menú  
  
 reu menú personal docent………………………        3,75 €/menú P
 
Els alumnes que hagin sol.licitat reserva pel servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran 
dret a la devolució de 3 € per menú no servit, sempre que hagin avisat al centre amb suficient 
a ió.  ntelac

- SERVEI ALTERNATIU (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA) 
   
 Abonament estiu infants 0-1 anys (20 dies)....................                  202,00 € 
 Abonament estiu infants 0-1 anys (10 dies)………........                  105,00 € 
 Abonament S. Santa infants 0-1 anys (4 dies)................                    42,00 € 

Abonament Nadal infants 0-1 anys (10 dies)………......                  105,00 € 
Preu esporàdic nens 0-1 anys (1 dia)…………………..                    11,00 € 
 
Abonament estiu infants 1-3 anys (20 dies)....................                 182,00 € 

 Abonament estiu infants 1-3 anys (10 dies)………........                   95,00 € 
 Abonament S. Santa infants 1-3 anys (4 dies)................                   38,00 € 

Abonament Nadal infants 1-3 anys (10 dies)………......                   95,00 € 
Preu esporàdic nens 1-3 anys (1 dia)…………………..                    10,00 € 

 

 

ERVEIS EN L’IES MIQUEL BIADA 
 

 Curs 2009/2010 

S

1r ESO  
Agenda escolar    3,85 
Carpeta escolar    3,05 

Activitats escolars el centre fora d 114,00 
Material i manteniment llib socialitzats res   27,10 

 148,00 
2n ESO  



Agenda escolar    3,85 
Carpeta escolar    3,05 

Activitats escolars fora del centre           114,00 
Material i ma  socialitzats nteniment llibres  27,10 

 148,00 
3r ESO  

Agenda escolar    3,85 
Carpeta escolar    3,05 

Activitats esc  del centre 114,00 olars fora
Material  i ma  socialitzats nteniment llibres   27,10 

 148,00 
4t ESO  

Agenda escolar    3,85 
Carpeta escolar    3,05 

Activitats esc  del centre 114,00 olars fora
Material i ma socialitzats nteniment llibres   27,10 

 148,00 
1r BATXILLERAT  

Agenda escolar   3,85 
Carpeta escolar   3,05 

Activita centre 81,20 ts escolars fora del 
Materia erveis l  de suport als s 28,90 

          117,00 
2n BATXILLERAT  

Agenda escolar 3,85 
Carpeta escolar 3,05 

Activita entre 30,20 ts escolars fora del c
Materi rveis al de suport als se 28,90 

            66,00 
CICLES FORMATIUS  

Agenda escolar  3,85 
Carpeta escolar  3,05 

Activ ntre 31,00 itats escolars fora del ce
Material pràctiques 71,20 

Mater icles ial de suport als c 28,90 
          138,00 
  

Assegurança escolar 1,12 
  

Cursos no reglats per empreses i particulars (preu 77,00 
de cada mòdul/hora) 

  
Utilització de la Sala d’Actes del Biada:  

-S  43,00 ense conserge/per dia
-Amb conserge/per hora 31,00 

  
 

 
 
CURSOS ESCOLA D’ADULTS 

CURSOS PREU CURS 
 

Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau 34,00 € 



mitjà 
Accés a la Universitat per a majors de 25 anys 235,00 € 
Aprendre a llegir i escriure (E mental I) tapa instru 13,50 € 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura (Etapa instrumental II) 13,50 € 
Certificat de formació instrumental (Etapa instrumental III) 13,50 € 
Graduat en educació secundària (nivell 1) 21,00 € 
Graduat en educació secundària (nivell 2) 21,00 € 
Català inicial 21,00 € 
Català bàsic 6,00 € 
Català per a castellanoparlants 6,00 € 
Català per a estrangers (etapa 16-18) 6,00 € 
Castellà inicial 6,00 € 
Castellà bàsic 6,00 € 
 
Altres activitats formatives de l’IME: 
 

CURSOS PREU HORA 
Curs d’informàtica 0,67 € 
 
 
 Número hores sessió urs 2009/2010 Preu sessió c
Monogràfics a Can Palauet 1,5 4,00 € 
 
 
 
CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES 

ACTIVITATS PREU CURS 2009/2010 

 
 

Cursos 2,00 €/hora 
Tallers 3,00 €/hora 
Xerrades i conferències  2,70 €/hora 
 

E MÚSICA 

PROGRAMES PREU CURS 2009/2010 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL D
 

Iniciació 150,00 €/any 
Formació bàsica 1 290,00 €/any 
Formació bàsica 2 340,00 €/any 
Aprofundiment 560,00 €/any 
Formació avançada 760,00 €/any 
Preparació accés grau superior 880,00 €/any 
 
Aquest preu anual
formalitzar la matríc

 es paga en deu quotes, una de les qu n el moment de 
ta d’octubre a juny amb perio

als s’abona e
ula i la res

 
dicitat mensual. 

Si es realitza una segona activitat de tipus col·lectiu s’haurà de pagar una quota 
addicional de 60,00€/any, que s’afegirà a la quota mensual de l’activitat principal segons 
el quadre anterior. 
 



A la gent que faci programes de l’Escola Municipal de Música i no estigui empadronada a 
la ciutat de Mataró se li aplicarà un increment del 20% en els preus anteriorment citats. 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos 

e l’escola municipal de música amb els següents preus: 
ny d’assistència a l’escola 

• 6,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el segon any d’assistència a l’escola 

S’e b e 
300
 

s podrà efectuar una cessió puntual o esporàdica d’un instrument musical amb un preu 

INSTRUMENT MUSICAL VALOR DIPÒSIT PREU CESSIÓ 

germans 
escolaritzats i, un 5% addicional per a cada germà de més. 
 
S’estableix un servei de préstec dels instruments musicals propietat de l’IME per als 
alumnes d

• 5,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el primer a

• 9,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el tercer any d’assistència a l’escola 
 

sta leix un dipòsit del 30% del valor de l’instrument musical, amb un import màxim d
,00 €, que caldrà lliurar en el moment en què es faci efectiu el préstec. 

E
d’un 1% del valor de l’instrument per dia, amb un mínim de 3,00 €/dia. En aquest cas 
també es farà efectiu el dipòsit anteriorment esmentat. 
 
Els valors dels instruments musicals en que es basen els dos paràgrafs anteriors venen 
donats en la següent taula, segons els preus de mercat actuals: 
 

ACTUAL ESPORÀDICA 
INSTRUMENTS DE VENT    
Flauta travessera 400,00 € 120,00 € 4,00 €/dia 
Clarinet  €300,00 90,00 € 3,00 €/dia 
Corneta  €300,00 90,00 € 3,00 €/dia 
Trompeta 300,00 € 90,00 € 3,00 €/dia 
Trombó 350,00 € 105,00 € 3,50 €/dia 
Bombardí 2800,00 € 40,00 € 8,00 €/dia 
Saxo alt 700,00 € 210,00 € 7,00 €/dia 
Saxo tenor 2900,00 € 70,00 € 9,00 €/dia 
Saxo baríton 1 1.200,00 € 300,00 € 2,00 €/dia 
INSTRUMENTS DE CORDA  
Violí 120,00 € 36,00 € 3,00 €/dia 
  
Viola 150,00 € 45,00 € 3,00 €/dia 
Violoncel 380,00 € 114,00 € 3,80 €/dia 
Contrabaix 2850,00 € 55,00 € 8,50 €/dia 
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ  
Bateria 1600,00 € 80,00 € 6,00 €/dia 
Xilofon 2 2.000,00 € 300,00 € 0,00 €/dia 
Marimba 4 4.500,00 € 300,00 € 5,00 €/dia 
Timbal simfònic 1.200,00 € 300,00 € 12,00 €/dia 
INSTRUMENTS ORFF  
Baix 600,00 € 180,00 € 6,00 €/dia 
Soprano i contralt 300,00 € 90,00 € 3,00 €/dia 
Carrilló 100,00 € 30,00 € 3,00 €/dia 
ALTRES  
Guitarra 300,00 € 90,00 € 3,00 €/dia 



Guitarra elèctrica 300,00 € 90,00 € 3,00 €/dia
Baix elèctric 300,00 € 90,00 € 3,00 €/dia
Teclat elèctric 1 3 1.000,00 € 00,00 € 0,00 €/dia
 
 
 
ACTIVITATS DE TEATRE ALS CEIPS 

ACTIVITATS PREU CURS 2009/2010 
 

Cursos de teatre  3,50 €/hora 
 
 
 
2. Aprovar la derogació del preu públic per els cursos de música tradicional, donat 

tir d’aquest curs correspon a una oferta formativa integrada a l’Escola 
Municipal de Música de Mataró. 

at 
la 

El sen

nunci text de deflació en què ja portem una dècima 

ls preus públics un 3% quan s’acaba l’any, i sabent que també 

t 

opular, anuncia la seva abstenció. Els preus públics en aquest cas també haurien d’anar 

n relació amb l’augment de l’IPC. 

 que l’increment de preus a finals del 2008 era del 

,8%, i és cert que ara se situa al voltant de l’1%. Nosaltres tenim un seguit de 

roveïdors, etc., que també calculen de manera diferent i, per tant, hi ha impacte sobre 

VOTACIÓ:  Ordinària 

que a par

 
3. Aprovar la derogació dels preus públics  per la prestació del servei de música 

adreçats als alumnes dels centres escolars d’educació infantil i primària, don
que a partir d’aquest curs correspon a una oferta formativa integrada a l’Esco
Municipal de Música de Mataró.” 

 

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

a l’abstenció de CiU. En un cona

negativa, incrementar e

incorpora part de l’any 2010, implicarà una pujada més important de la que ja s’apunta.  

 

 

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

P

e

 

 

La senyora Conxita Calvo recorda

4

p

els preus. Hem volgut mantenir en alguns casos la contenció a 0, però en d’altres no ens 

ha estat possible i ens hem mogut a l’entorn d’aquest increment del 3%, que ens sembla 

força equilibrat. 

 



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 

orresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Vots en contra: 
Abstencions: 

onvergència i Unió (7) i corresponent al membre 
up municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

16  - MODIFICAR ENT 

E LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  

ista la proposta del Servei de Protecció Civil de modificació dels preus públics per al 
anteniment de les franges de protecció contra incendis  

Vist el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Delegada de Serveis Centrals i Planificació proposa al Ple de 
Ajuntament l’adopció del següent 

niment de les franges de protecció contra 
cendis d’acord amb el següent detall: 

c
Catalunya (2). 
Cap. 
12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de C
del gr

 

 ELS PREUS PÚBLICS PER AL MANTENIM

D
 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Pública,  presenta la proposta següent: 

“V
m
Vist l’estudi econòmic de costos, 
Vist l’informe d’Intervenció, 
 

Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del 
Règim Legal de les Taxes estatals i locals. 
 
Qui subscriu, La Consellera-
l’

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el preu públic per al mante
in
 

 Preu públic manteniment franges 
protecció contra incendis 

Proposta preu 
públic  

La Forneca 47,23 €
Can Quirze 17,97 €
Can Marquès 23,09 €



La Cornisa 31,90 € 
Les Sureres/ Sta.Maria 61,09 € 
Can Vilardell 31,91 € 

   
 
Segon.- Publicar aquest acord en el BOP i en el tauler d’anuncis de ment de 
Mataró.” 

 
 

OTACIÓ:  Ordinària 
lista 

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

orresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Vots en contra: 
Abstencions: 

Unitat Popular (1) . 

 

7 -  APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

ONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE LES 

FRACCIONS DE OLUMINOSOS, 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Pública,  presenta la proposta següent: 

 l’Ajunta

V
Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socia

c
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 
de Convergència i Unió (7). 
Cap.  
5, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

1

C

RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I V

DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE 

MATARÓ, ADJUDICAT A L’EMPRESA FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, DISMINUINT EL PREU 

DEL CONTRACTE EN 881.344,08 €, IVA INCLÒS.  

 



 
“Relació de fets 

1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la 
ntractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica 
luminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa “Fomento 

09 el cap del Servei de Manteniment i Servei 
sol·licita la modificació de l’esmentat contracte en el sentit de disminuir-lo en 881.344,08 

espeses previstes amb el pressupost ordinari definitiu 
estat objecte d’una reducció. 

 modificar, per raons d’interès públic, les 

s previstes amb el pressupost ordinari definitiu 2009. 

s següents 

 que sigui en 

ments i en cap 

co
vo
de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72 €, IVA inclòs. 
 
2. Mitjançant informe de data 17/03/20

€, IVA inclòs, per tal d’ajustar les d
2009, el qual ha 
 
Aquesta modificació suposa una disminució global del 12,07 % respecte el pressupost de 
licitació, per la qual cosa és d’acceptació obligatòria per part de l’adjudicatari.  
 

onaments de dret F

L’art. 163, en relació amb l’art. 101 i concordants, del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques regula la modificació del contracte de gestió de serveis públics, establint, pel 
que aquí interessa, que l’Administració podrà
característiques del servei contractat; i que quan les modificacions afecten al règim 
financer del contracte, l’Administració haurà de compensar al contractista de manera que 
es mantingui l’equilibri econòmic. 

 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, consellera delegada de 
Servei Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de 
les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de 
platges de Mataró, adjudicat a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en 
el sentit de disminuir en el preu del contracte en l’import global de 881.344,08 €, IVA 
inclòs, per tal d’ajustar les despese
 
Segon . Per a l’efectivitat de l’anterior acord, resulta necessari reajustar els imports de 
diverses partides del contracte, per la qual cosa es proposa aprovar le

peracions comptables: o
  
- Relació comptable AD/ núm. 395 per import total de 1.219.129,63 euros 
- Relació comptable ADC núm. 393 per import total de 337.785,55 euros” 
 

 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt de l’ordre del dia. 

El nostre grup està d’acord en l’estalvi en la despesa, però no pensem

aquest concepte que hem d’estalviar. Hem fet propostes en altres mo



moment demanàvem que es rebaixés Neteja. El ciutadà no percep que la ciutat estigui 

s va informar que això 

encara que pugui semblar simplista, si és veritat que els efectes de la rebaixa 

 la intervenció del Sr. Fernàndez: 

d’una o altra manera, 800.000 euros s’hauran de notar.  

osaltres pensem que és negatiu el fet que es deixarà de contractar gent, i, alhora, el 

ervei de Neteja l’hauria d’assumir l’Ajuntament i no externalitzar-lo. 

 

 del grup municipal Socialista 

Alternativa (2) i 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2). 

, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

Abstencions: 

 

prou neta. 

D’altra banda, a pregunta nostra en la comissió informativa, se’n

repercutia en llocs de treball que es perdien o es deixaven de contractar temporalment. 

És a dir, per un cantó estem fent accions, com seria el fons estatal d’inversió local, per fer 

contractes temporals, i en deixem de fer en coses que ja estaven en marxa. 

Finalment, 

no serien percebuts pel ciutadà, nosaltres ens preguntem per què es van preveure 

aquestes despeses en el moment de fer el contracte. 

 

 

 

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

Popular, anuncia el seu vot contrari. Coincideix amb

N

S

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponents als membres

(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Vots en contra: 1
d’Unitat Popular. 
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).   

 



En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Mora, president del grup 

ència i Unió.   

 
municipal de Converg

 
CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
ervei d’Obres- 

18 -  APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE L’ADEQUACIÓ DE 

LOCAL I ESPAI LL

BRESSOL “ MOLI DE VENT
 

s lliures d’equipaments per a 
 l’arquitecte Ramon Sanabria i Boix, 

ort dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir a nivell de 
rojecte bàsic l’escola bressol “Molí de Vent”, situada a la zona d’equipaments del barri 

 urbanització de Sant Salvador, a Mataró, amb un pressupost 

otacionals i aparcament soterrat,  

ra de trams de 8 m que s’adapta tant a les plantes 

 

-S
 

IURES D’EQUIPAMENTS PER A LA L’ESCOLA 

”. MATARÓ. 

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

 
“Examinat el “Projecte bàsic de l’adequació de local i espai
l’escola bressol “Molí de Vent”, Mataró”, redactat per
amb el sup
p
de Cerdanyola compresa entre la ronda Ramon Turró, l’escola dels Salesians, el carrer 
de Joan Maragall i la
d'execució per contracte de 1.570.790,29 €, IVA inclòs. 
 
La parcel·la es caracteritza per un fort pendent descendent d’un 16% aproximadament, 
paral·lel a la rasant del carrer de Joan Maragall, una orientació nord-sud i vistes cap al 
mar Mediterrani. 
 
La definició formal i constructiva de l’escola bressol està condicionada al local resultant  
en planta baixa d’una propera construcció d’habitatges d
gestionada  per Prohabitatge Matraró. 
 
La superficie total resultant construïda sera d’uns 1.455,50 m2. 
 
La nova escola bressol “Molí de Vent”, desenvolupada en una única planta, es distribueix 
en un sistema de franges longitudinals separades per un ample passadís que la divideix 
en dues zones segons el seu ús habitual, les aules i les zones de servei. La modulació 
transversal ve donada per una estructu
d’aparcament com a les d’habitatge. 
 
A la façana sud es col·loquen les aules linealment en relació directa al pati dels nens. La 
protecció solar de les aules es genera amb els balcons dels habitatges superiors. 
Interiorment els serveis i dormitoris es disposen al costat del passadís, dos a dos, 
permetent unes aules àmplies i amb flexibilitat de connectar-se amb les aules veïnes. 
 



A l’altre costat del passadís es col·loquen els serveis comuns: administració, zona de 

art 
avimentada i una de sorra, arbrada, on els nens podran tenir un major contacte amb la 

 de 13 de juny pel qual s’aprova el 
eglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)  sobre el contingut i l’abast 

 el pressupost municipal  no esta previst l’execució d’aquestes obres,  es 
ompetència del Ple Municipal  la seva aprovació, segons estableix l’article 22 ñ) de la 

ntarà davant el Departament d’Ensenyament de la 
eneralitat de Catalunya  per obtenir ajudes pel finançament de les obres i que per 

l conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, que signa, proposa al Ple Municipal 

ar el “Projecte bàsic de l’adequació de local i espais lliures d’equipaments 
r a l’escola bressol “Molí de Vent”, Mataró”, redactat per l’arquitecte Ramon Sanabria i 

ressol “Molí de Vent”, situada a la zona d’equipaments del barri 
Turró, l’escola dels Salesians, el carrer 

e Joan Maragall i la urbanització de Sant Salvador, a Mataró, amb un pressupost 

ercer.- Notificar els anteriors acords a l’Institut Municipal d’Educació, al gerent de 

e en 

un espai, en un principi d’equipaments, se situïn 40 pisos sobre l’escola. Per a nosaltres 

í que és un inconvenient. 

professors, sala d’usos múltiples i serveis generals, donant a uns patis interiors, més 
privats, que permeten la seva ventilació i il·luminació. 
 
El pati exterior dels nens, amb accés únicament a través de les aules, consta d’una  p
p
naturalesa. 
 
Vistos els articles 21 i següents del  Decret 179/1995
R
dels avantprojectes i bases tècniques. 
 
Atès que en
c
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases  de règim local. 
 
Atès que aquest avantprojecte es prese
G
exigències d’aquesta  convocatòria cal que la seva aprovació es  realitzi pel Ple de 
l’Ajuntament.  
  
E
l’adopció dels següents 
                                                       A C O R D S: 
 
Primer.- Aprov
pe
Boix, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte definir a nivell de 
projecte bàsic l’escola b
de Cerdanyola compresa entre la ronda Ramon 
d
d'execució per contracte de 1.570.790,29 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 
d’abril, de règim local de Catalunya i l’article 37 del ROAS, durant el qual es podran 
presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es considerin pertinents. 
 
T
PUMSA, a  Prohabitatge  Mataró i al Servei de Gestió Econòmica als seus efectes.” 

 
 

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

Popular, diu que la Sra. Calvo comenta que per a ella no és un inconvenient el fet qu

s

En primer lloc, perquè hipoteca possibles necessitats d’ampliació de serveis públics. És 



un inconvenient perquè continua en aquesta política de massificació de l’espai urbà. És 

un inconvenient perquè perdem espais d’equipaments que són del tot necessaris, ara i en 

el futur, i és un inconvenient perquè es continua amb aquesta política que no entén que la 

ensació que quan el govern fa un planejament determinat, com en 

quest cas, després s’hagin de justificar. Creiem que no donen un ús adequat a 

eterminats sòls. 

stic d’acord amb el que diu el Sr. Safont-Tria. No em sembla que a sobre d’una escola 

cola bressol com en el cas del planejament urbanístic, en general, 

 escola bressol que a sobre hi té 

quipaments. Tenim el cas de Les Figueretes, que té a sobre equipaments, o l’escola 

ressol de Rocafonda, que a sobre hi té el centre cívic. Sinó, això ens portaria a una 

flexió sobre el model de ciutat. 

 disposa justament de més metres que la resta. 

s: 21,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), 

ciutat ha de respirar.  

 

 

 

De vegades, dóna la s

a

d

E

bressol hi hagi d’anar un equipament d’habitatges. El més raonable és que estigués en un 

edifici aïllat. Tots estem d’acord amb la necessitat que hi hagi escoles bressol, però tant 

en el cas de l’es

pensem que la seva política no és massa encertada. 

 

 

 

La senyora Conxita Calvo recorda que no és l’única

e

b

re

Tenim uns barris que són els que són, que estan plens i que, en algun cas, quan no es 

pot evitar, tenim aquesta possibilitat. No hi veiem un inconvenient respecte als usos, 

perquè són equipaments que poden conviure tranquil·lament, ni tampoc va en detriment 

de la grandària de l’escola, perquè

El senyor Xavier Safont-Tria confirma que està d’acord amb què s’hi situïn equipaments, 

però no pisos. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorable



corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Vots en contra: 

Abstencions: 

 

 
9  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL 

’ORDENACIÓ DE VOLUMS E L’EDIFICI PRINCIPAL DE 

CORREUS DE MATARÓ

Local acordà l’aprovació inicial de 
studi de Detall d’ordenació de volums de l’equipament de correus situat al carrer 

epanto núm. 31, redactat pels arquitectes David Arce Morán i José Javier Galindo 

quest edifici.  

 Casa de la Palmera amb el carrer Lepanto en 
horari d’obertura de correus.  

Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 
de Convergència i Unió (6). 
1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 
d’Unitat Popular. 
4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya. 

 

 
-Servei d’Urbanisme- 

1

D D

 (LEPANTO 31). 

 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent : 

 
“En data 7 de gener de 2009, la Junta de Govern 
l’E
L
Carbajo, de Tau arquitectos, i presentat per Jordi Ramos Lara, coordinador d’obres i 
immobles  de Correus. 
 
L’àmbit de l’esmentat Estudi de Detall és la parcel·la situada al carrer Lepanto núm.31, 
qualificada de sistema d’equipaments comunitaris, en la que avui en dia s’emplaça un 
edifici que constitueix l’actual seu de Correus. Com a conseqüència de les noves 
necessitats funcionals de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, es fa necessària 
una reforma integral d’a
 
L’actuació proposada en l’Estudi de Detall consisteix en ajustar la volumetria de l’edifici a 
la del seu entorn disminuint, per un costat, el número de plantes de l’edifici de quatre a 
tres, i augmentant, d’altra banda, la fondària edificable fins a 20 metres que és la que 
tenen la resta de les edificacions de l’illa, mantenint un pas lateral en planta baixa que 
permet connectar l’equipament de la
l’
 
L’Estudi de Detall ha estat exposat a informació pública pel termini de vint dies a les 
oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. Així mateix, l’acord d’aprovació 
inicial ha estat objecte de publicació, mitjançant la inserció dels corresponents edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de gener de 2009, núm. 24, així 



com en els diaris La Vanguardia i El Punt de dates 21 i 24 de gener de 2009, 

’una banda, manifesten estar en desacord amb la proposta volumètrica continguda en el 

ament de la Casa de la 
almera, seu de les Associacions de veïns Mataró - Centre. 

inats a millorar i clarificar el 
ocument. Els canvis consisteixen bàsicament en:  

t aprovat inicialment s’havia inclòs. 

 
ls esmentats canvis introduïts no suposen canvis substancials, de conformitat amb el 

l’ad
Aix   

                     

de 
l qual s’aprova la refosa de Textos Legals vigents a Catalunya en matèria 

Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General de Mataró, la Disposició Transitòria 

respectivament. El referit acord també va ser notificat a tots els interessats en l’expedient. 
 
Durant el període d’informació pública han estat presentats tres escrits d’al·legacions al 
document que ara es tramita. Aquestes al·legacions queden reflectides i han estat 
objecte de tractament en l’informe tècnic emès pel Servei municipal d’Urbanisme, que 
queda incorporat en el corresponent expedient administratiu. Bàsicament, els al·legants, 
d
document (número de plantes i fondària edificable) i d’altra banda, presenten diversos 
suggeriments o peticions relacionades amb l’activitat del servei de Correus (embussos de 
trànsit, soroll, molèsties en el desenvolupament de les obres, aparcament, utilització de 
les zones blaves...), les quals seran traslladades als serveis municipals que 
corresponguin i a la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos.  
 
Per últim, en el marc de les actuacions encaminades a promoure la participació 
ciutadana,  en data 22 de gener d’enguany, es va exposar la proposta al Consell 
Territorial del Centre Eixample Havana i en data 10 de febrer, es va celebrar una reunió 
informativa sobre l’estudi de detall que ara es tramita, a l’equip
P
 
Com a conseqüència dels actes de participació ciutadana efectuats en el marc de la 
tramitació d’aquesta figura, s’han detectat diverses inconcrecions en el document que va 
ser objecte d’aprovació inicial, i és per aquest motiu, que s’ha cregut oportú completar el 
document de l’Estudi de detall introduint alguns canvis encam
d
 
• Corregir l’Alçada Reguladora Màxima (de ARM 14,5m a ARM 13,5m) tan a la 

memòria apartats 2.1.3 i 2.2 com al plànol O.2 per tal que es correspongui amb els 
criteris establerts a les normes del Pla General d’Ordenació i l’ARM no inclogui el 
remat superior de la teulada, que en el documen

 
• Corregir l’edificabilitat màxima (de 1426.40m² a 1.417 m²) de la memòria apartats 

2.1.2 i 2.2, que és la que resulta de l’aplicació de fondària i el nombre de plantes 
definits, i l’ocupació del pati d’illa permesa, sense incloure el badalot de l’escala. 

E
disposat a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, atès que no consisteixen en 

opció de nous criteris respecte l’estructura general o model d’ordenació del territori. 
ò implica que no serà necessària l’obertura d’un nou període d’informació pública.

  
El present Estudi de Detall ha estat tramitat de conformitat amb el disposat als articles 13 
i 279 del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General de Mataró, amb la 
Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i d’acord amb el previst al Decret Legislatiu 1/1990, 
12 de juliol, pe
urbanística.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vistos els informes tècnic i jurídic precedents emesos 
pel Servei municipal d’Urbanisme i atès el que disposen els articles 13 i 279 del Text 



Novena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol i d’acord amb els articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 

el qual s’aprova la refosa de Textos Legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i p
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim local, 
PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar definitivament l’Estudi de Detall d’ordenació de volums de l’equipament de 
correus situat al carrer Lepanto núm. 31, redactat pels arquitectes David Arce Morán i 
osé Javier Galindo Carbajo, de Tau arquitectos.  

EGON: 
s al·legacions i suggeriments presentats en el període d’informació pública, en 

 

otificar els presents acords als serveis municipals que correspongui i a tots els 
en l’expedient, juntament amb l’informe annex a la present resolució a aquells 

INQUÈ: 
 els escrits d’al·legacions presentats durant el termini d’informació pública al 

teniment i serveis (residus i neteja) i a la 
ociedad Estatal de Correos y Telegrafos 

IÓ:  Ordinària 

n aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Joan Mora, portaveu del grup municipal 

e Convergència i Unió. 

J
 
S
Resoldre le
el sentit i fonament que consta a l’informe emès per l’arquitecta del Servei d’Urbanisme, 
incorporat a l’expedient administratiu i que forma part de la present Resolució a tots el 
efectes. 
 
TERCER:
Publicar l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques de l’estudi de Detall en 
el Butlletí Oficial de la Província.  
 
QUART: 
N
interessats 
que han presentat al·legacions i suggeriments.  
 
C
Traslladar
Servei d’Habitatge i Llicències urbanístiques, Servei d’Innovació i promoció de la ciutat 
(llicències d’activitats), Servei de Via Pública (mobilitat, GINTRA i Policia), Servei de 
Gestió econòmica (patrimoni), al Servei de Man
S
 
SISÈ:  
Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la Direcció 
General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pel tràmit d’assabentament.” 
 
 
VOTAC
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
E

d

 
 



20  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

DEL PLA GENERA

 

L D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, RELATIVA A LA 

EORDENACIÓ DE L’ÀREA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS 

ata 6 de novembre de 2008, adoptà l’acord 
’aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de reordenació 
e l’àrea d’equipaments i dotació d’habitatge públic en el carrer Joan Maragall – Ronda 

’àmbit d’aquesta modificació puntual es situa en la zona d’equipaments del barri de 

n sintonia amb el criteri ja establert al Pla Especial d’assignació d’usos a diversos 

l’ús assistencial esmentat pel d’habitatge dotacional públic. Així mateix, 
ordenació proposada també preveu la implantació d’un Centre d’Educació Infantil i 

ri d’aparcament (Ca), i assignació de l’ús educatiu a l’equipament previst 
en planta baixa per aquest sistema, als sòls situats a la banda del carrer Joan 

. 

 
c) ularitat 

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 
tres línies, CEIP 3L. 

R

D’HABITATGE PÚBLIC “CARRER JOAN MARAGALL-RONDA 

RAMON TURRÓ” I DESIGNAR A PUMSA COM ADMINISTRACIÓ 

ACTUANT EN AQUEST ÀMBIT. 

 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent : 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de d
d
d
Rafael Turró, redactada  pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà.  
 
L
Cerdanyola compresa, de nord a sud, entre la Ronda Ramón Turró i l’escola dels 
Salesians i, de llevant a ponent, entre la urbanització Sant Salvador i el carrer Joan 
Maragall.  
 
E
equipaments, aprovat definitivament en data 16 de novembre de 2005, que definia per 
aquest àmbit un equipament amb doble qualificació, (educatiu i assistencial), la 
modificació puntual que ara es proposa preveu la implantació d’una escola bressol, i 
substitueix 
l’
Primària, CEIP.  
 
L’objecte principal d’aquesta Modificació puntual del Pla General és la reordenació de la 
zona d’equipaments esmentada, amb la finalitat d’assolir els següents objectius: 
 
a) Establir la qualificació de sistema de dotació d’habitatge públic (DHp), el 

complementa

Maragall, definint uns criteris i paràmetres d’ordenació amb l’objectiu d’implantar una 
escola bressol,  40 habitatges dotacionals i un aparcament d’unes 115 places

 
b) Ampliar la qualificació de sistema viari al carrer Joan Maragall, per tal de millorar 

l’amplada del carrer i, conseqüentment, la separació entre els nous edificis previstos 
respecte el front edificatori existent. 

Assignar l’ús docent (clau Eed) als sòls de sistema d’equipaments de tit



 
Reordenar els límits, que actualment fixa el Pla general en aquest àmbit, entre els 
sistemes d’equipaments i d’espais lli

d) 
ures per tal d’adaptar-los adequadament als usos 

i ordenacions que es proposen. 

e) 

l barri. 

me
d’a cte de publicació, mitjançant la inserció dels 
orresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de 

14 
 

’altra banda, l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual ha estat notificat a tots 

 puntual que es troba en tramitació, i d’altra 
anda, manifestava que no havia observat, per la seva part, cap motiu d’afectació sobre 

r a la Bústia de correu electrònic 
e l’Ajuntament de Mataró quatre escrits d’al·legacions al document que ara es tramita, 

ue consideren que aquesta comportarà l’eliminació dels espais naturals existents, la 

 ha presentat un escrit mitjançant el que manifesta la seva predisposició a 
ansmetre a aquest Ajuntament, mitjançant la signatura d’un contracte de compravenda, 

rt de l’Ajuntament de Mataró.  

 
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 de

 
El document de Modificació puntual ha estat exposat a informació pública pel termini d’un 

s a les oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. Així mateix, l’acord 
provació inicial ha estat obje

c
novembre de 2008, núm. 145, així com en els diaris La Vanguardia i El Punt de dates 13 i 

de novembre de 2008, respectivament. 

D
els interessats en l’expedient, als Serveis municipals corresponents i als Ajuntaments 
l’àmbit territorial dels quals confina amb el de Mataró.  
 
En aquest sentit, en data 12 de desembre de 2008, l’Ajuntament de Cabrera de Mar va 
presentar davant d’aquest Ajuntament, escrit mitjançant el que manifestava, d’una banda, 
donar-se per assabentat de la modificació
b
el seu àmbit municipal ni motiu d’inviabilitat que donés lloc a la presentació d’al·legacions.  
 
Durant el període d’informació pública es van presenta
d
per part de veïns del carrer Joan Maragall. Aquestes al·legacions queden reflectides i han 
estat objecte de tractament en l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament 
Urbà d’aquest Ajuntament, que queda incorporat en el corresponent expedient 
administratiu. Bàsicament, els al·legants manifesten estar en desacord amb la 
implantació dels habitatges dotacionals públics que la modificació puntual preveu, atès 
q
reducció de les visuals que els veïns gaudeixen i un agreujament de l’aparcament en la 
via pública. 
 
Per últim, en el marc de les actuacions encaminades a promoure la participació 
ciutadana,  en data 18 de desembre de 2008, es va celebrar una reunió informativa sobre 
la modificació puntual que ara es tramita. 
 
D’altra banda, en data 4 de març d’enguany, i d’acord amb el convingut amb aquest 
Ajuntament, la Societat de Sant Francesc de Sales – Inspectoria Salesiana Mare de Déu 
de la Mercè
tr
una finca de 1.703 m2 de superfície, que es troba inclosa dins l’àmbit d’aquesta 
modificació puntual. En aquest sentit, cal dir que s’han iniciat els corresponents tràmits 
per a l’adquisició de la referida finca per pa
 



El document de modificació puntual que va ser objecte d’aprovació inicial contemplava la 
dita finca com un equipament educatiu privat. Concretament, la finca oferta per la 
Congregació Salesiana es correspon amb els terrenys que quedaven emplaçats entre el 
futur nou CEIP i els sòls on es preveia implantar l’escola bressol i els habitatges 
dotacionals, dificultant de tal manera, el futur desenvolupament i funcionament, tant dels 
equipaments municipals, com del propi equipament privat que en aquesta estava previst 
implantar.  
 
De conformitat amb els anteriors antecedents, i com a conseqüència dels actes de 
participació ciutadana efectuats en el marc de la tramitació d’aquesta figura i de 
l’esmentada oferta de compravenda presentada per la “Congregació Salesiana”, s’han 
introduït alguns canvis en el document de la Modificació puntual que va ser objecte 
d’aprovació inicial.  

 
Els canvis bàsicament consisteixen en el següent:  

ment a Sistema de Dotació d’habitatge públic, clau DHp.  
 

t, previst en el document que va ser 
bjecte d’aprovació inicial (donat que es preveu que aquesta parcel·la pròximament sigui 

Joa
 
- 
- ha permès 

reduir en uns 4m. el gàlib de cadascun dels testers dels dos nous edificis previstos.  

cota respecte a la prevista inicialment 
oan 

ialment a 115.  

b) e places escolars al barri de Cerdanyola, ha 

a funcional previst per un sostre total 

 
ls esmentats canvis introduïts no suposen canvis substancials, de conformitat amb el 
isposat a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, atès que no consisteixen en 

 
a) La parcel·la prevista en el document d’aprovació inicial com a equipament docent 

existent de titularitat privada (article 4), ha passat a formar part dels terrenys on 
s’emplaçaran l’escola bressol i els habitatges dotacionals públics. Això ha comportat 
un canvi de qualificació de la parcel·la que ha passat de estar qualificada com a 
Sistema d’equipa

La supressió d’aquesta part de l’equipament priva
o
de titularitat pública), ha permès establir una nova ordenació dels nous edificis del carrer 

n Maragall, el que ha comportat els següents canvis en el document que es proposa:  

S’ha ampliat en uns 8m. la separació dels nous edificis respecte al front edificat.  
S’ha adoptat per una tipologia i distribució dels habitatges dotacionals que 

- S’ha reduït en una planta el primer bloc on es situa en planta baixa l’escola bressol 
que passa de PB+3PP a PB+2PP.  

- S’han reduït el nombre d’habitatges previstos inicialment, que han passat de 42 a 40.  
- S’ha baixat en uns 4m. la cota altmiètrica d’implantació de la barra edificada a major 

- La major separació dels edificis implica que la s’ampliï la secció del carrer J
Maragall de 9m. a 17m. El que permetrà que es pugui plantejar un aparcament en 
semibateria al llarg d’aquest tram de carrer.  

- S’ha ampliat considerablement el nombre de places de l’aparcament soterrat previst, 
passant de 50 places estimades inic

 
 

D’altra banda, la patent necessitat d
aconsellat ampliar l’ordenació inicialment prevista per a un CEIP de dues línies a un 
de tres línies, el que ha representat ajustar els paràmetres de l’ordenació per poder 
desenvolupar correctament el seu program
màxim de 5.000 m2.  

E
d



l’adopció de nous criteris respecte l’estructura general o model d’ordenació del territori. 
ò implica que no serà necessària l’obertura d’un nou període d’informació pública.  

ltra banda, tal i com s’ha fet en altres àmbits desenvolupats urbanísticament a Mataró, 
est Ajuntament nome

Aix
 
D’a
aqu narà a la societat municipal Promocions Urbanístiques de 

ataró, S.A. (en endavant PUMSA) com a administració actuant del sector. 

l; i 
’altra banda, en els articles 22 i 23 del Text Refós de la Llei d’urbanisme i 13 del 

’Urbanisme i 
tès el que disposen els articles 83, 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 

Municipal, l’adopció, si s’escau, dels 
egüents ACORDS: 

esoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d’informació pública, en 
fonament que consta als informes emesos per l’arquitecte del Servei de 

R: 
esignar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. – PUMSA- 

inistració actuant en el desenvolupament de l’àmbit de la Modificació Puntual 

M
 
El seu nomenament com a administració actuant té el seu fonament en, d’una banda, 
l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària del mes de novembre de 
2002, mitjançant el que es va atribuir a PUMSA el caràcter d’entitat urbanística especia
d
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el quals contemplen la possibilitat de que les entitats 
urbanístiques especials puguin ostentar la condició d’administració actuant, si ho acorda 
expressament l’Ajuntament i determinen les seves possibles competències. 
 
La present Modificació Puntual s’ha tramitat de conformitat amb el disposat als articles 94 
i 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Reial Decret 1/2005, de 26 de 
juliol, i a l’article 117 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), els quals determinen, entre d’altres extrems, els tràmits a seguir per a l’aprovació 
de modificacions puntuals de planejament general. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent del Servei d
a
qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 112 i 117 del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, els articles 22.2.c) i 47.2 
ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim local, i 52.2 c) i 114.2 
k) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, PROPOSO al Ple 
s
 
PRIMER: 
Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 
reordenació de l’àrea d’equipaments i dotació d’habitatge públic en el carrer Joan 
Maragall – Ronda Rafael Turró, redactada  pel Servei municipal de Desenvolupament 
Urbà.  
 
SEGON: 
R
el sentit i 
Desenvolupament Urbà, incorporats a l’expedient administratiu i que formen part de la 
present Resolució a tots el efectes. 
 
TERCE
D
com a adm
del Pla General d’Ordenació de reordenació de l’àrea d’equipaments i dotació d’habitatge 
públic en el carrer Joan Maragall – Ronda Rafael Turró, reservant-se l’Ajuntament les 
competències en la tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió 
corresponents.  
 



QUART: 
Notificar els presents acords a tots els interessats en l’expedient de conformitat amb 
l’establert a l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal, juntament amb els informes 
annexos a la present resolució a aquells que han presentat al·legacions i suggeriments.  
 
CINQUÈ: 
Comunicar els presents acords als serveis municipals que correspongui, especialment al 

ervei municipal d’Habitatge, al Servei de Mediambient i Sostenibilitat i al Servei 
s (Cadastre),  així com a PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE.  

 
provació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient 

iu i un document tècnic en suport informàtic.” 

nuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Julián Hernández Tello, president de 

iació s’oposa radicalment a la 

odificació del Pla General que avui s’aprovarà i per la qual l’espai que estava destinat a 

s educatiu i assistencial a la zona dels Salesians passarà a tenir un ús residencial, per a 

l Sr. Bassas deia que s’havien acomplert les expectatives dels veïns, doncs sembla ser 

ue no està tan clar. S’han presentat una sèrie d’al·legacions veïnals per l’eliminació 

e futur, per entendre que els ciutadans, a 

per la caixa, fent un discurs economicista, a la llarga les pagarem molt cares. 

 

S
d’Ingresso
 
SISÈ: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
a
administrat
 
 
 
A conti

l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui lamenta que aquest projecte encara no se'ls 

hagi presentat. També expressa que la seva assoc

m

ú

la construcció de 42 habitatges. No estan en contra de la construcció en si mateixa, donat 

que són conscients de les necessitats ciutadanes, sinó en contra que aquests habitatges 

s'hagin de construir en el seu barri necessàriament. 

 

 

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

Popular, recorda que és sabut que la CUP està en contra que els anomenats habitatges 

dotacionals se situïn en zones d’equipaments. 

E

q

d’espais naturals existents, per la reducció de les visuals... i per aquesta continuada 

massificació d’aquesta ciutat.  

Cal replantejar-se la ciutat amb una visió més d

mida que anem augmentant en població, també va augmentant la necessitat de més 

espais amb més equipaments, espais verds... I malgrat que aquestes iniciatives vagin bé 



 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia el seu vot afirmatiu en aquesta votació, en consonància amb el seu vot en 

l’aprovació inicial. Per cert, aprofito per dir que en el Catàleg del Patrimoni vam votar que 

no a un catàleg sencer, i no a Vapor Gordils. 

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde President, recorda que hi ha una cosa que es diu 

vot particular. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez creu que l’aprovació provisional millora substancialment 

aprovació inicial, perquè en tenir aquell espai ara l’Ajuntament s’hi ha pogut planejar una 

la part positiva, a diferència d’altres modificacions o plans de millores 

rbanes, en aquests moments nosaltres ja sabem quins equipaments hi aniran i com van 

ibuixats, cosa que ens permet votar amb coneixement... això no passava, per exemple, 

n el cas de Figuera Major, en què havíem de votar sense saber què hi posaríem. 

 en el barri de Cerdanyola tenim un futur incert 

 votar 

l’

distribució diferent que millora la inicial. 

Pel que fa a 

u

d

e

També hi ha coses, tot i així, que ens han fet pensar que potser hauríem de modificar el 

nostre vot inicial. Per exemple, estem aprovant una modificació de Pla General per 

poder-hi posar una escola bressol, però

per a la guarderia o escola bressol que havia d’anar en el solar de l’antic parc de 

bombers. O si parlem de la densificació, pensem que no fer aquests 40 habitatges 

tampoc no en resol el problema. Pensem que tenim sobre la taula encara de fa mesos tot 

el tema del Sorrall: saben que allà, encara que vostès ens tornin a retreure que vam

afirmativament al Pla de l’Habitatge, també diré que vam votar un pla sencer, però que 

som a temps de comentar cadascun dels espais que preveu el Pla de l’Habitatge, i 

nosaltres ja hem dit que, per al Sorrall, defensem que sigui un conjunt potent 

d’equipaments per al barri de Cerdanyola. 

Pel que fa a la parcel·la concreta, la part d’habitatges també ens ha creat dubtes de si 

aquests habitatges podrien incrementar el problema de densificació que ja té el barri. 



Potser fóra bo que hi penséssim, en relació també als altres temes del sector que tenim 

sobre la taula. 

Malgrat tot, hi votarem afirmativament perquè creiem que la proposta es millora. 

 

 

 

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

anuncia que el seu grup no donarà suport a aquest dictamen.  

Jo no sóc un urbanista, però els asseguro que he hagut de fer un esforç, sobretot per la 

tic. I de 

egades tinc la sensació que vostès pensen més els projectes amb criteris de promotors 

rivats, és a dir, de buscar-ne la rendibilitat, que no pas pensant en termes de planificació 

unicipal i d’urbanisme modern. Aquest és un cas. 

verdes estan una a cada 

ts més intensius; també aprofita al màxim l’espai per a l’escola de primària, 

ue, a més, té 3 entrades. 

l procés de participació ha estat interessant, en què s’ha parlat molt amb la gent que ha 

t al·legacions, tant formalment com informal. I fruit d’aquesta reflexió hi ha hagut 

hagut temps entre l’aprovació inicial i la definitiva per fer tot el 

responsabilitat que he adquirit, per intentar pensar la ciutat a nivell urbanís

v

p

m

Respecte a això que comentava el Sr. Bassas de fer un projecte integrat amb l’entorn, he 

de dir que mirant el dibuix a mi no m’ho sembla. Les zones 

cantonada, i dóna la sensació que s’hi hagin posat les coses una miqueta amb calçador, 

forçades. 

 

 

 

El senyor Ramon Bassas comença pel final per dir que justament integrat sí que ho està. 

Hi és tot aquí: encaixa de forma correctíssima a partir dels desnivells, dels diferents 

espais que hi ha, respectant l’espai lliure i boscós, i apropa a la trama urbana aquells 

equipamen

q

E

fe

aquests acords. Els acords van en la línia del que un servidor i el regidor d’Habitatge ens 

vam comprometre en la primera reunió amb els veïns, que seria: incrementar les places 

d’aparcament, incrementar l’amplada de les voreres i reduir l’impacte visual de la façana 

en els veïns de sota del c/Maragall i millorar l’accés a les zones verdes. Totes tres coses 

s’han assolit. A més, hi ha 

que calia, tothom que ho ha volgut. Crec que el resultat és òptim. 



També s’ha presentat al si del Pla Integral de Cerdanyola, on hi ha el conjunt d’entitats 

representatives del barri, i he estat obert a tothom, responent a gent que fins i tot ens 

havia contactat a través d’un correu electrònic, de forma molt informal. Ens interessava 

molt que el projecte tingués el mínim rebuig.  

Els joves del barri tenen dret a tenir, prop del seu barri, habitatge dotacional. En 

qualsevol cas, l’increment d’habitatge que hi pugui haver a Cerdanyola en el futur anirà 

 prioritària aquella escola bressol que generés 

és places. I, de tota manera, l’escola dels bombers no té un futur incert. Es farà i es farà 

(2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 

e Convergència i Unió (7). 

Abstencions: 

 
 

sempre acompanyat d’equipaments. Que jo sàpiga, el que es va aprovar en el Sorrall és 

fonamentalment equipaments, perquè és això el que el barri necessita. 

Recordar que els habitatges dotacionals per llei preveuen fins a un màxim del 5% del sòl 

edificable, i a Mataró no arribem a l’1%.  

 

D’altra banda, vull desmentir categòricament que això representi més diners per a 

l’Ajuntament o cap rendibilitat o cash, perquè els preus dels habitatges els fixa la llei, són 

uns preus públics que diu la Generalitat. Aquí no hi ha cap guany.  

Respecte a la intervenció de CiU, confirmar que hi ha hagut una priorització pel que fa a 

l’escola bressol. Vam considerar que era

m

allà quan hi hagi possibilitat i les expectatives s’adaptin a la disponibilitat econòmica. 

 
 
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 

d
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 
4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya. 



21  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE PLA ESPECIAL  

D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA  DE LES CASES DEL GRUP GOYA. 

 
l senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent : 

 

’àmbit d’aquest Pla Especial són en els terrenys compresos entre la Ronda Prim, l’actual 
rrer Pompeu Fabra i els carrers de Goya i de Benet i Serra, en els que es troba 

 

oneixent la volumetria catalogada, resolgui la diferència d’edificabilitat 
revista en els dos planejaments, atès que el Pla General permet augmentar la fondària 

com els elements en fora d’ordenació i en 
olum o ús disconforme.   

nt.  

 la 
ista. Aquestes al·legacions queden reflectides i han estat objecte de tractament en 

 que ara es tramita per a la seva aprovació definitiva.  

E

“En data 15 de novembre de 2008, la Junta de Govern Local va acordar l’aprovació inicial 
del Pla Especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat “Grup Goya” redactat 
pel Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.  
 
L
ca
emplaçat un conjunt de 33 habitatges unifamiliars anomenat “el conjunt de cases del 
Grup Goya”.  

El Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Mataró va reconèixer l’interès 
com a conjunt amb valor patrimonial de les cases del Grup Goya i va protegir les seves 
façanes i volumetria (nivell de protecció B).   
 
La redacció d’aquest Pla Especial té un doble objectiu. D’una banda, resoldre les 
discrepàncies existents entre la regulació continguda en el Pla General de Mataró i la 
continguda en el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic, proposant una nova ordenació, 
que tot i rec
p
edificable de les construccions. I d’altra banda, establir uns criteris clars per la concessió 
llicències, regulant de forma més precisa els paràmetres compositius i d’ús establerts per 
a la subzona específica del Grup Goya així 
v
 
El Pla Especial ha estat exposat a informació pública pel termini d’un mes a les oficines 
municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. Així mateix, el document ha estat objecte 
de publicació, mitjançant la inserció dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 26 de desembre de 2008, núm. 310, així com en els 
diaris La Vanguardia i El Punt de dates 19 i 22 de desembre de 2008, respectivament. 
 
D’altra banda, l’acord d’aprovació inicial de l’esmentat document ha estat notificat a tots 
els interessats en l’expedie
 
Durant el període d’informació pública ha estat presentat un escrit d’al·legacions per part 
del Sr. Fernando Gallego Moreno, propietari d’una de les cases pertanyents al Grup 
Goya, sol·licitant una reunió informativa amb els veïns, així com que l’Ajuntament 
comenci totes les actuacions encaminades a limitar l’edificabilitat màxima dels solars de 
l’entorn i al soterrament de totes les instal·lacions i serveis que actualment es troben a
v
l’informe tècnic emès pel Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, que queda incorporat 
en el document de Pla Especial
 



En resposta de l’al·legació presentada i, en el marc de les actuacions encaminades a 
promoure la participació ciutadana,  en data 17 de març de 2009, s’ha celebrat  una 
reunió informativa sobre el Pla Especial que ara es tramita, amb el grup de veïns que 
porten el seguiment de l’evolució d’aquesta figura de planejament. 

 
El present Pla Especial s’ha tramitat de conformitat amb el disposat als articles 67.1 a), 
83 i 92.2 del Text Refós de la Llei d’urbanisme i 109 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, els quals determinen, entre d’altres extrems, els tràmits a seguir per a 
aprovació de plans especials que tinguin per objecte l’ordenació de recintes i conjunts 

 

ases de Règim local, i 

l’
artístics i per a la recuperació i el millorament del paisatge urbà.  
Cal dir que el document de Pla Especial que ara es proposa aprovar provisionalment no 
ha sofert cap canvi en la seva redacció respecte el document que va ser objecte 
d’aprovació inicial.  

Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent del Servei d’Urbanisme i 
atès el que disposen els articles 67.1, 76, 78 c), 83, i 92.2 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 109 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, els 
articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les B
52.2 c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar provisionalment el Pla Especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat 
“Grup Goya”, redactat pel Servei d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.  
 
SEGON: 
Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d’informació pública, en 

l sentit i fonament que consta a l’informe emès per l’arquitecta del Servei d’Urbanisme, 
 l’expedient administratiu i que forma part de la present Resolució a tots el 

fectes. 

de conformitat amb 
establert a l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal, juntament amb l’informe 

 present resolució a aquells que han presentat al·legacions i suggeriments.  

 a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
provació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient 

iu i un document tècnic en suport informàtic.” 

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

eclara que el que es fa aquí és un “apanyo” per subsanar les diferències d’edificabilitat 

e
incorporat a
e
 
TERCER: 
Notificar els presents acords a tots els interessats en l’expedient 
l’
annex a la
 
 
QUART: 
Trametre
a
administrat
 
 
 
E

d



previstes en dues de les eines de planejament: el Pla General i el Pla Director del 

ures a realitzar. En tot cas, que 

ualsevol actuació, ja sigui parcial o total, estigui sotmesa al criteri del Consell de 

atrimoni. Seria obligar a un tràmit de qualitat més el fet que hi hagués una actuació 

 

e la sessió el Sr. Francesc Masriera, i el Sr. Pere 

albany, regidors del grup municipal de Convergència i Unió. 

 
 

CMI DE SERVEIS PERSONALS 

-Institut Municipal d’Educació- 
 

EDUCATIUS 
 

a senyora Conxita Calvo, enta la proposta següent: 

elació de fets 

ent dels nivells d’escola bressol i d’educació infantil i primària. 

Patrimoni. En tot cas, creiem que aquesta qüestió s’hauria de tractar d'una manera 

unitària i establir uns criteris clars sobre les accions fut

q

P

subegüent que fos passar pel Consell del Patrimoni. 

 

El senyor Ramon Bassas recorda que aquest tema ja ha passat pel Consell del Patrimoni 

i, per tant, aquest tema està subsanat. En tot cas, no és un “apanyo” donar seguretat 

jurídica a uns propietaris que tenien algunes dificultats. Aquest tema era un error per on 

passava una ratlla, i no un tema de criteris generals i, en qualsevol cas, tot passa pel 

Consell del Patrimoni, això també. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

En aquests moments s’absenten d

G

 

22 -  APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE NOUS CENTRES 

L

 

 consellera delegada d’Educació, pres

“R
 

1. El creixement demogràfic sostingut que la ciutat de Mataró ha tingut els darrers 
anys ha fet necessària la programació de nous centres educatius públics, 
principalm



 
2. Aquesta programació s’ha anat treballant per part de l’Institut Municipal 

d’Educació i s’ha acordat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. Fruit d’aquest procés, a la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal del 8 de 

ogràfics 
inferibles.  

 
4. 

t de Mataró ja havia aprovat el compromís de crear fins al curs 2008-
2009 un mínim de 240 noves places d’escoles bressol municipals , tal com 

ts i per al seu sosteniment, a fi de donar compliment al que estableix la 
Llei 5/2004. 

 
5. 

 
6. 

 
7. Per aquest motiu, amb data 14 d’octubre de 2008, des de l’Institut Municipal 

ue finalment seria l’IME, 
a través dels propis òrgans de govern, qui faria la proposta concreta al Ple 

 
8. ny 2006 varen 

preparar els tècnics de la Comissió. 
 

9. 

ealitat en contínua evolució. 

ocessos formatius innovadors i d’alt impacte 
en la quotidianitat dels ciutadans i ciutadanes de Cerdanyola i Mataró. Serà un 

 

desembre de 2005 es va presentar com a document de treball una proposta de 
planificació educativa per al període 2005-2013, a partir de l’evolució de les dades 
de natalitat, de les previsions de nous habitatges i dels moviments dem

En aquest mateix sentit, a la sessió ordinària del mes de juny de 2005, el Ple de 
l’Ajuntamen

estableix per a la nostra ciutat el Mapa de llars d’infants, fruit de l’acord de 
col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, signat 
el 14 de febrer de 2005 per al finançament de la creació de places públiques de 
llars d’infan

En sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2006, el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró va aprovar la denominació específica de quatre escoles bressol: Escola 
Bressol Els Menuts, Elna, El Molí de Vent i Els Bombers. 

En aquests moments hi ha una nova escola bressol en construcció que entrarà en 
funcionament el 8 de setembre de 2009 en el curs escolar 2009-2010, raó per la 
qual urgeix poder disposar de la denominació específica definitiva. 

d’Educació es va demanar a la presidència de la Comissió del Nomenclàtor, atesa 
la seva condició d’òrgan municipal consultiu en matèria d’onomàstica, que volgués 
suggerir nom per al nou centre docent, amb el benentès q

Municipal per a la seva aprovació.  

La Comissió del Nomenclàtor va suggerir utilitzar l’informe que a l’a

Per una altra banda, donada la velocitat i la profunditat dels canvis que, dia rere 
dia, transformen el nostre món, l’aprenentatge al llarg de tota la vida es converteix 
en una necessitat. Tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir al seu abast eines 
formatives útils tan per a la seva vida laboral com per al seu creixement personal 
que els ajudin  a conviure amb una r

 
10. L’equipament de Tres Roques ha de promoure un nou model de relacions socials, 

ciutadanes i cíviques a través de pr

espai d’aprenentatge i de gestió social del coneixement i desenvoluparà una 
oferta de formació permanent d’alta qualitat 



 
11. 

 significa poder 
atribuir nom a la nova escola bressol i el nou equipament de formació permanent. 

 
12. na de Figuera Major, donat que està 

situada en un paratge del nord-est de la ciutat que, abans de l’expansió 

 
13. 

antic que tal com figura en el nomenclàtor de la ciutat el nom del 
carrer és una clara referència al turó de les Tres Roques, petita elevació o carena 

 
 

avent considerat tot el que ha estat exposat i vist que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
té l
del cen
l’article
infantil 
 
Per tot el que s’ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 

solució següent: 

specífica del Centre de Formació Permanent Tres 
Roques que s’està construint al carrer de les Tres Roques, 21. 

President de l’Ajuntament de Mataró per a la signatura de 
tota la documentació que calgui per a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
4. 

, a mesura que el procés 
de programació dels diversos centres es vagi desenvolupant. 

 
5. 

 
OTACIÓ:  Ordinària 

La presidència de l’IME, a l’hora de formular la proposta que s’ha d’elevar al Ple 
Municipal ha volgut considerar la circumstància especial que

Per aquest motiu s’han tingut en compte noms suggerits per fonts diverses, 
situació específica del centre i alguna altra eventualitat de caire temporal o 
d’oportunitat. 

Pel que fa a la nova escola bressol de la zo

urbanística, estava poblada d’arbres garrofers a l’entorn dels quals, famílies i 
infants mataronins gaudien de l’aire lliure en sortides i celebracions en diades 
assenyalades. 

La proposta per al centre de formació permanent com a Tres Roques fa referència 
a un topònim 

de pedres al descobert que hi ha en aquest sector nord de Cerdanyola. Es tracta, 
doncs, de topònims propis del sector, relacionats amb la constitució física o amb 
el relleu de la zona. 

H
a facultat de decidir la denominació específica per a la nova escola bressol pública i 

tre de formació permanent dels quals és titular, tenint en compte el que estableix 
 7 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació 
i els requisits dels centres. 

re
 

1. Aprovar la denominació específica d’Escola Bressol Els Garrofers al centre de 
primer cicle d’educació infantil que s’està construint al carrer de Josep Ma. de 
Sagarra, 5 i que és annex al CEIP Maria Mercè Marçal. 

 
2. Aprovar la denominació e

 
3. Facultar el Sr. Alcalde 

Notificar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i als oportuns efectes

Comunicar aquest acord a la Comissió de Nomenclàtor.” 
 

V



Vot

 

n c Masriera, regidor del 

rup municipal de Convergència i Unió. 

el López, regidor del grup municipal del Partit 

opular de Catalunya.  

ONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

a senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

ormació Permanent Tres Roques, amb contracte d’obra o servei 
rcial de 20 hores setmanals (55,17 % de la jornada plena de 36,25 

ores setmanals), ha presentat una sol·licitud per a la compatibilitat amb una segona 
 la prestació de serveis com a soci-treballador de l’entitat 

questa activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de 

n la compatibilitat d'una segona activitat privada sempre que: 

 podran modificar la jornada de treball ni horari de l'interessat. 
 que l'activitat no tingui relació directa amb les activitats que desenvolupi. 

s favorables: Unanimitat. (25). 

 
E aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Frances

g

 

S’absenta de la sessió el Sr.José Manu

P

 

 

23  - DECLARACIÓ DE SEG

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL, TÈCNIC 

MITJÀ DE L’IME. 

 
L

 
“En data 14 de gener de 2009, el senyor Joan Lluis Chaves Làzaro que desenvolupa la 
seva tasca com a tècnic mitjà de l’Institut Municipal d’Educació (IME) per a la posada en 
marxa del Centre de F
determinat i jornada pa
h
activitat en el sector privat, per a
Arcana S.C.C.P.  
 
A
l'activitat principal. 

 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'administració de la Generalitat, ambdues d'aplicació al personal al 
servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en 
depenen, preveue
 
• no afecti a l'estricte compliment dels seus deures. Els reconeixements de 

compatibilitat no
•
 
L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques estableix que l’exercici d’activitats professionals, 



laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 

els interessats. 

L'a
per

un si l’ordinària 

entada en un 30% i l'article 343 manifesta que el reconeixement de 

ació (IME), 
ue desenvolupa la seva tasca al Centre de Formació Permanent Tres Roques, amb 

mana (55,17 % 
e la jornada plena), l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector privat, per a la 

el segon lloc o activitat que s’autoritzi a efectes de 
iennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i 

OTACIÓ:  Ordinària 

4  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

MB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL, MESTRE 

a senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

d

rticle 329.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
sonal al servei de les entitats locals, declara la compatibilitat entre una activitat pública 

i 
in

a privada, sempre i quan la suma de les dues jornades no ultrapas
crementada en un 50 %.  

L’article 327 del mateix Decret estableix que les remuneracions totals que es poden 
percebre com a conseqüència de les autoritzacions de compatibilitat no poden superar la 
retribució que li correspongui per l’activitat principal, considerada en règim de jornada 
ordinària, increm
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 

 
Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la compatibilitat. 
 

Vist l'informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector 
privat, al senyor Joan Chaves Làzaro, tècnic mitjà de l’Institut Municipal d’Educ
q
contracte d’obra o servei determinat i jornada parcial del 20 hores a la set
d
prestació de serveis soci-treballador de l’entitat Arcana S.C.C.P. 
 
Segon.- Els serveis prestats en 
tr
l’ajut familiar es computaran d’acord amb el que estableix l’article 328 del Decret 
214/1990. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades. “  
 
 
V
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

2

CONCURRENT A

D’ADULTS DE L’IME. 

 
L



 
“En data 27 de febrer de 2009, el senyor Marc Heilbron Ferrer, mestre d’adults de l’Institut 
Municipal d’Educació (IME), amb contracte d’interinitat per substitució de la titular amb 
reserva de lloc de treball i jornada plena del 37,5 hores a 
sol·licitud per a la compatib

la setmana, ha presentat una 
ilitat amb una segona activitat en el sector privat, per a la 

e serveis com a professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya 
SMUC).  

activitat principal. 

eveuen la compatibilitat d'una segona activitat privada sempre que: 

 podran modificar la jornada de treball ni horari de l'interessat. 
 que l'activitat no tingui relació directa amb les activitats que desenvolupi. 

 el previ 
coneixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 

del

L'a ent del 
er tivitat pública 
una privada, sempre i quan la suma de les dues jornades no ultrapassi l’ordinària 

xercici d’un segon lloc de treball 
ola Superior de 

úsica de Catalunya (ESMUC).  

dificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’IME. 

prestació d
(E
 
Aquesta activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de 
l'

 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'administració de la Generalitat, ambdues d'aplicació al personal al 
servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en 
depenen, pr
 
• no afecti a l'estricte compliment dels seus deures. Els reconeixements de 

compatibilitat no
•
 
 
L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques estableix que l’exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà
re

s interessats. 

rticle 329.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglam
p
i 

sonal al servei de les entitats locals, declara la compatibilitat entre una ac

incrementada en un 50 %.  

L’article 343 del mateix Decret estableix que el reconeixement de compatibilitat no podrà 
modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 

Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la compatibilitat. 
 

Vist l'informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS 

Primer.- Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector 
privat, al senyor Marc Heilbron Ferrer, mestre d’adults de l’Institut Municipal d’Educació 
(IME), amb contracte d’interinitat per substitució de la titular amb dret a reserva de lloc de 
treball i jornada plena del 37,5 hores a la setmana, l’e
dins del sector privat, per a la prestació de serveis com a professor a l’Esc
M
 
Segon.- L’autorització de compatibilitat del present acord quedarà  automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de mo



 
Tercer.- Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi a efectes de 
triennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i 
l’ajut familiar es computaran d’acord amb el que estableix l’article 328 del Decret 
214/1990. 
 
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades. “  

rtinez, regidor del grup 

unicipal de Convergència i Unió. 

R CIÓ DELS ARTICLES 22.1.K I 24.5 

EL SEGON CONVENI COL•LECTIU DE L’IME, D’ACORD AMB EL 

EQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 

ducació (IME) i els representants dels 
contingut íntegre del text del Segon conveni 

iu del personal laboral de l’Institut Municipal d’Educació per al període 2007-2011 
osant fi a la negociació del mateix. 

r aprovat inicialment pel Consell Plenari en sessió extraordinària de data 23 de 
tembre de 2008, i va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió 

tubre de 2008. 

 
 

OTACIÓ:  Ordinària V
Vots favorables: Unanimitat. (25). 
 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Marcel Ma

m

 

25  - APROVA LA MODIFICA

D

R

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
El 8 de juliol de 2008, l’Institut Municipal d’E
treballadors van signar l’acta per aprovar el 
col·lect
p
 
El Segon Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’IME per al període 2007-2011, va 
se
se
ordinària de 2 d’oc
 
El 27 de febrer 2009, es va donar trasllat del text del Segon Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de l’IME per al període 2007-2011 al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció i publicació. 
 



El 17 de març de 2009, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
comunica a l’IME que, per poder inscriure i publicar el conveni cal modificar el text de 
l’article 22 apartat 1 paràgraf k) (alletament) i el text de l’article 24 apartat 5 (excedència 
voluntària) per adaptar el contingut dels mateixos a la legalitat vigent. 

ll. Acorden que el text final 
’aquests articles sigui: 

 dona, per voluntat 
ròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora, amb la 

audit indistintament per la mare o el pare, en el cas que ambdós 
eballin, i només un d’ells podrà exercir aquest dret. 

r la modificació del text dels articles 22.1 k) i 24.5 del Segon 
r al personal laboral de l’Institut Municipal d’Educació per al període 

l treball, que pot dividir 
n dues fraccions i correspon al treballador/a la concreció horària. La dona, per voluntat 

pròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de jornada de mitja hora, amb la 

 
El 19 de març de 2009, la mesa negociadora del Segon Conveni Col·lectiu del personal 
laboral de l’IME per al període 2007-2011 es reuneix i acorda la modificació dels articles 
esmentats seguint les indicacions del Departament de Treba
d
 
Article 22.1 K) - Alletament: “El personal que ha d’atendre l’alimentació d’un fill/a natural o 
adoptat/ada menor de nou mesos, té dret a una hora d’absència del treball, que pot dividir 
en dues fraccions i correspon al treballador/a la concreció horària. La
p
mateixa finalitat,  o acumular-lo. La forma d’acumulació consisteix en un crèdit de 15 dies 
hàbils de lliure disposició, i 20 dies laborables en el cas de reducció d’un terç de la 
jornada laboral.  
Aquest permís pot ser g
tr
En cas de part múltiple o adopció múltiple aquest permís es multiplica pel nombre de 
nounats o infants adoptats. 
 
Forma d’acreditar-ho: còpia del llibre de família que acrediti el naixement o adopció i 
certificat de l’empresa en la qual treballi el pare o la mare que certifiqui que no gaudeix 
del dret d’absència per lactància.” 

Article 24.5 - Excedència voluntària: ”El treballador/a amb contracte laboral indefinit d’un 
any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un 
termini no inferior a quatre mesos i no superior a cinc. Aquest dret només pot ser exercit 
una altra vegada pel mateix treballador/a si han passat quatre anys des del final de 
anterior excedència. l’

El treballador/a en excedència conserva només un dret preferent de reingrés en les 
vacants d’igual o similar categoria a l’empresa.” 
 
Fonaments de dret 
 
Els Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació estableixen en el seu article 6, j) que 
correspon al Consell Plenari l’atribució d’aprovar inicialment el Conveni Col·lectiu de 
l’IME, sotmetent-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. 
 
Per tot això, proposo a la consideració de l’Excm Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS : 

Primer. Aprova
onveni Col·lectiu peC

2007-2011, d’acord amb les indicacions del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, i acordar que el text final d’aquests articles sigui: 
Article 22.1 K) - Alletament: “El personal que ha d’atendre l’alimentació d’un fill/a natural o 

doptat/ada menor de nou mesos, té dret a una hora d’absència dea
e



mateixa finalitat,  o acumular-lo. La forma d’acumulació consisteix en un crèdit de 15 dies 
hàbils de lliure disposició, i 20 dies laborables en el cas de reducció d’un terç de la 

bora

 li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un 

assat quatre anys des del final de 

esta modificació del text del Segon Conveni Col·lectiu 
el personal laboral de l’Institut Municipal d’Educació pel període 2007-2011 al 

l grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (3) i corresponent al membre 

el grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: 

 
 
 
 
26  - SOL•LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA 

Ó  CONVENI PER A LA CREACIÓ I 

jornada la l.  
Aquest permís pot ser gaudit indistintament per la mare o el pare, en el cas que ambdós 
treballin, i només un d’ells podrà exercir aquest dret. 
En cas de part múltiple o adopció múltiple aquest permís es multiplica pel nombre de 
nounats o infants adoptats. 
Forma d’acreditar-ho: còpia del llibre de família que acrediti el naixement o adopció i 
certificat de l’empresa en la qual treballi el pare o la mare que certifiqui que no gaudeix 
del dret d’absència per lactància.” 
 

Article 24.5 - Excedència voluntària: ”El treballador/a amb contracte laboral indefinit d’un 
any té dret que se
termini no inferior a quatre mesos i no superior a cinc. Aquest dret només pot ser exercit 
una altra vegada pel mateix treballador/a si han p
l’anterior excedència. 

El treballador/a en excedència conserva només un dret preferent de reingrés en les 
vacants d’igual o similar categoria a l’empresa.” 
 

egon. Donar Trasllat d’aquS
d
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i 
publicació.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

d
Vots en contra: Cap.  

5,  corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.  

SUBSCRIPCI D’UN



AUTORITZAC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE IÓ 

MATARÓ. 
 

a senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

 

va acordar aprovar inicialment els documents que conformen l’expedient per a la 

 d’establiment i el Reglament que n’estableix el règim jurídic de la 
ir un termini de 30 dies per sotmetre a informació pública el seu expedient. 

 

número 6. El termini d’exposició pública de 30 dies comença a comptar a partir de 
blicació feta en el darrer Diari Oficial. Per tant, aquest termini es va 

el 6 de febrer de 2009, ambdós inclosos. 

’aquest Departament, d’acord amb el que s’estableix en el Decret 179/1993, de 27 de 

’article 159 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

partament d’Ensenyament. 

ist l’informe jurídic de Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró. 

r tot sotasignada proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 

rimer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la 

L

“Relació de fets 
 
1. El 4 de desembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària, 

implantació del servei d’Escola Municipal de Música de Mataró que són: la Memòria 
justificativa, el Projecte
prestació, i obr

2. El 2 de gener de 2009, es va publicar en el DOGC núm. 5289 aquesta aprovació 
inicial que, posteriorment, el 7 de gener de 2009, es va publicar en el BOP de Barcelona 

l’endemà de la pu
iciar el dia 8 de gener de 2009 i va finalitzar in

 
3. Passat aquest termini per formular possibles al·legacions i/o impugnacions sense 
que se n’hagin produït, el Ple de l’Ajuntament de Mataró acordarà la sol·licitud de creació 
i autorització de l’Escola Municipal de Música de Mataró al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, que es farà per conveni i s’inscriurà en el registre de centres 
d
juliol, regulador de les Escoles de Música.  
 
 
4. Fonaments de dret 
 
L
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regula l’establiment i creació de 
nous serveis públics locals. 
 
L’article 3.2 del Decret 179/1993, que regula les escoles de música estableix que la 
creació d’escoles de música, els titulars de les quals siguin corporacions locals, es 
realitzarà per conveni entre aquestes i el De
 
V
 

e el que s'ha exposat, la P
adopti la resolució següent: A C O R D S:  
 
  
P
realització d’un conveni per a la creació i autorització de l’Escola Municipal de Música de 
Mataró. 
 



Segon.-  Facultar el Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Mataró per a la signatura de 
ta la documentació que calgui per a l’autorització i creació d’aquest Servei.” 

TACIÓ:  Ordinària 

 
 

LA CONSTITUCIÓ I EL CONVENI PER A 

T XA TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL 

ET) DEL MARESME. 
 

La senyora Ana Barrera, co Dona, presenta la proposta 

següent: 

 Autonomia,  programa 1.2. Educació, l’acció 1.2.2. Pla de 
 es descriu com a “la incorporació activa del Servei de 

Joventut al pla TET municipal per tal d’aportar-hi criteris d’actuació lligats a la voluntat de 

 del Plenari del Consell Comarcal del Maresme del passat 17 de març de 2009 
s proposa la formalització d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la 

’establiment de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Maresme, 
’acord amb l’esborrany de conveni marc adjunt. 

locals de Catalunya (ROAS), sobre 

to
 
 
 
VO
Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 
 

 
-Servei de Joventut i Dona- 

27 -  APROVAR 

L'ESTABLIMEN  DE LA XAR

(T

nsellera delegada de Joventut i 

 
“Relació de fets 
 
El Pla Jove x Mataró 2004-2008, actualment prorrogat en la seva vigència, inclou entre 
els seus objectius en l’àmbit 1.
Transició Escola Treball, que

facilitar l’accessibilitat dels joves a les actuacions que se’n derivin”. 
 
Per acord
e
comarca per a l
d
 
Es considera d’interès principal l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a aquest conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Fonaments de Dret 
 
- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
- 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 
 Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats -

la potestat dels ajuntaments per subscriure convenis interadministratius de col·laboració i 
cooperació. 
 



Per tot el que s'ha exposat, la consellera delegada de Joventut i Dona proposo al Ple de 
ró l’adopció del següent ACORD: 

veni de col·laboració 

ord amb l’esborrany de conveni marc adjunt. 

artinez i el Sr. Pere 

albany,  regidors del grup municipal de Convergència i Unió i el Sr. José Manuel López, 

gidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.  

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

l’Ajuntament de Mata
 

Primer.- Aprovar la subscripció de l’Ajuntament de Mataró al con
amb el Consell Comarcal del Maresme per a l’establiment de la Xarxa Transició Escola 
Treball (TET) del Maresme, d’ac

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme.” 
 
 

OTACIÓ:  Ordinària V
Vots favorables: Unanimitat. (24). 
 
 
 
En aquest moments es reincorporen a la sessió el Sr. Marcel M

G

re

 

 
 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

IÓ PER MILLORAR 

’EFICÀCIA EN LA LLUITA CONTRA LES PINTADES. 

 
El senyor Francesc Masrie vergència i Unió, presenta 

 proposta següent : 

n el ple del dia 5 de març insistíem en la necessitat d’implementar un pla de xoc que, 
mesures preventives, mesures de neteja i reparació i mesures punitives, 

 
28  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UN

L

ra, regidor del grup municipal de Con

la

 
“El nostre grup rep, permanentment, queixes de ciutadans i ciutadanes indignats per la 
situació en que es troben diverses zones de la ciutat com a conseqüència de les    
pintades que embruten façanes, portals i persianes. 
 
E
mitjançant 
permeti acabar amb aquesta xacra. En aquesta línia, som conscients que, atesa la 



dificultat de l’empresa, cal aprofitar qualsevol avenç que es produeixi en el nostre entorn 

 Sabadell ha posat en marxa una 
xperiència pionera que utilitza l’anàlisi cal·ligràfica per avançar en la lluita contra les 

 tag no autoritzat, se li pugui atribuir l’autoria 
’altres accions a altres punts de la ciutat”. També segons la web, aquesta mesura ha 

 aïllada. Així, els jutjats de Sabadell han acceptat l’anàlisi 
al·ligràfica com a prova i han citat i imputat 4 persones per la presumpta comissió de 

ia de l’Ajuntament de Sabadell, el grup 
unicipal de CiU proposa al Ple l’adopció del següent, 

o tag, totes aquelles 
ltres que, d’acord amb l’anàlisi cal·ligràfica, també siguin de la seva autoria.” 

l senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

a Policia Local i el cos de Mossos d’Esquadra vénen desenvolupant una sèrie 

ets per la via penal s'utilitza sempre que hi hagi denúncia per part de l'afectat 

er les pintades. En cas contrari, s’utilitza la via administrativa de l’ordenança municipal, 

ja que es tracta d’una via molt més ràpida i contundent. 

per millorar l’eficàcia d’aquestes mesures. 
 
Ara fa uns dies hem conegut que l’ajuntament de
e
pintades, els tags i els grafits.  
 
Tal i com explica el tinent d’alcalde de Serveis Centrals de Sabadell i regidor de Seguretat 
Ciutadana en la web de l’Ajuntament, “s’ha trobat un instrument que permet que, després 
de sorprendre algú in fraganti efectuant un
d
permès relacionar al voltant d’un centenar de tags o gràfits amb un mateix grup d’autors. 
El fet de sumar les faltes permet que la denúncia tingui més consistència i que l’acció 
jutjada no quedi com una falta
c
faltes o delictes continuats i danys a la propietat.  
 
Volem creure que, més enllà de les diferències que puguem tenir sobre la manera de 
combatre-les , tots estarem d’acord en que la proliferació de pintades a les façanes de la 
nostra ciutat, no només perjudica molts ciutadans i ciutadanes de Mataró sinó que, a 
més, malmet la imatge de la ciutat sencera. Les pintades degraden el nostre espai públic 
i, a més, obliguen a importants despeses al conjunt dels ciutadans. 
 
És per això que valorant positivament l’experiènc
m
 
ACORD 
 
L’ajuntament de Mataró contractarà els serveis d’un perit cal·ligràfic amb l’objectiu 
d’imputar als ciutadans que s’enxampi fent alguna pintada, grafit 
a
 
 
 
E

Pública, confirma que acceptarien el prec, però amb el text de l’acord al qual s’ha arribat 

amb CiU. 

 

L

d’actuacions per intentar pal·liar la realització de pintades a la via pública de la nostra 

ciutat, amb diferents serveis genèrics i específics. En aquest sentit, la persecució 

d'aquests f

p



Així mateix també s’ha donat casos en què, seguint la via penal, el jutge ha reconvertit el 

fet en una falta de deteriorament del mobiliari amb repercussions menors pels 

presumptes autors.  

De fet, s’ha incrementat la vigilància per part de la Policia Local i dels Mossos 

d’Esquadra, incrementant els serveis especials i ordinaris. Prova d’això són les 64 

accions desenvolupades, amb resultat de 55 identificacions, 12 denúncies per 

 cap certesa que els Jutjats de Mataró acceptin aquest peritatge ni 

hagi 

tuarien el grau de 

iu d’imputar als autors de graffitis, tags o pintades que siguin 
ntificats per agents de la Policia Local o del Cos de Mossos 

stiques apareguts a la 
part de la Unitat de Serveis 

d'Investigació de la Policia Local presentin indicis clars de semblança i 
hi hagi denúncia per part del propietari de l’immoble o be moble afectat” 

 

l’ordenança de civisme i 3 imputacions penals realitzades durant els últims 6 mesos.  

Pel que respecta a la necessitat de contractació d’un perit cal·ligràfic, s’ha de tenir en 

compte que no tenim

que els jutjats puguin demanar aquest servei d’ofici o a petició de part.  

No obstant això, tenint en compte tot l’expressat anteriorment i per a no tenir una despesa 

innecessària, considerem convenients els serveis d’un perit cal·ligràfic en moments 

puntuals i sota dues condicions: que estigui identificat l'autor del grafit, que hi 

denúncia de perjudicat i que de la simple comparació del reportatge fotogràfic de l’anterior 

pintada es tinguin indicis de semblança amb les que l’autor ha estat identificat. 

L’acompliment d’aquestes condicions permet activar la via penal i accen

probabilitat d’encert en l’actuació que tindria el seu màxim suport amb l’informe 

cal·ligràfic. Cal valorar positivament i continuar amb les línies d’investigació obertes i amb 

l’àmplia col·laboració entre Policia Local i Mossos d'Esquadra. Així com incidir en la via 

administrativa. 

Valorem positivament reforçar la via penal quan hi hagi denúncies de perjudicats i 

reforçar la denúncia amb l’informe del perit cal·ligràfic, quan es donin els supòsits 

esmentats.  

Per tot això, la proposta que hem acordat seria: 

 
CONTRAPROPOSTA 
 

“L’Ajuntament de Mataró requerirà els serveis d’un perit cal·ligràfic amb 
l’object
ide
d'Esquadra, d’altres de les mateixes caracterí
ciutat i que prèvia estimació per 



 
 
El senyo ’Unitat 

Popular, m

parets. En  ciutat 

amb les e es 

proposen  donar 

ortida a aquestes inquietuds, habilitant espais on la gent pugui fer-hi pintades o grafits. 

questes vies penals a la llarga es demostra que són poc eficaces. 

utoritzat la pintura d'un mural. Però aquells que no demanen 

ermís són la gent dels tags, que tenen una altra voluntat, que és la de marcar el territori i 

almetre fins i tot edificis públics. Amb aquesta gent la tolerància ha de ser zero. 

a (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

r Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d

anifesta que aquestes pintades suposen una molèstia per als propietaris de les 

 la votació no voldria que es malentengués que nosaltres no volem una

parets com es mereixen, però sí que no compartim les mesures qu

. Són mesures repressives i que s’hauria d’optar per un altre camí, a fi de

s

A

 

 

El senyor Francesc Masriera confirma que abans del ple han acordat aprovar l’acord que 

ha presentat el Sr. Melero. Qualsevol acció conjunta que serveixi per millorar la situació 

que pateixen molts ciutadans en relació amb les pintades, per nosaltres no quedarà. 

Benvingut sigui l’acord.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, diu al Sr. Safont-Tria que quan hi ha 

hagut alguna petició formal per part d’algun col·lectiu, o fins i tot per part del mateix 

Ajuntament (com en el cas del TecnoCampus per part de PUMSA o a la paret de la Nau 

Gaudí...), sempre s'ha a

p

m

 

 

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 Alternativ



del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als 

Vots en contra: 

Abstencions: 

 
 

 

EMANAR LA REVISIÓ DE L’INCREMENT DE PREUS PÚBLICS I 

AXES MUNICIPALS VIGENTS. 

Ó QUE PRESENTA EL GRUP 

UNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE 

questa proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 7 de l’ordre del dia. 

 DEL PARTIT 

OPULAR DE CATALUNYA PER APORTAR NOVES MESURES 

I 

CONÒMICA I SOCIAL. 

Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 10 de l’ordre del dia. 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7). 
1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 
d’Unitat Popular. 
Cap.  

29  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

D

T

 
Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 7 de l’ordre del dia. 

 

 

30  - PROPOSTA DE RESOLUCI

M

L’AUGMENT DELS PREUS DELS SERVEIS BÀSICS. 

 
A

 

 

31  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL

P

QUE AJUDIN A FER FRONT A LA SITUACIÓ DE CRIS

E

 



 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
32  - PREC QUE PRESENTA  EL GRUPS MUNICIPAL DE 

ONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’ORDENANÇA DE CIVISME DE 

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

presenta el prec  següent : 

de civisme de Mataró, article 10. Medi ambient, neteja i salubritat. L’apartat 
 que són accions prohibides, orinar o defecar als indrets no específicament 

estinats a aquest fi als llocs, vies i transport públics. 

s, per 
 voreres per les defecacions d’aquests animals. 

  

1. La policia actuarà amb més contundència per fer respectar les ordenances i així 

teja de l’ajuntament a fer una neteja 
general i continuada de façanes i cantonades per tal d’evitar el trobar-se el fàstic 

l senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

referèn

10.1 i

neteja. 

n res  es produeix com a conseqüència 

e la manca de civisme produïa per una minoria de ciutadans que no acaben de 

conscienciar-se de les conseqüències que produeixen les seves accions. L’ús de l’espai 

C

MATARÓ. 
 

“El nostre grup rep, contínuament, queixes de ciutadans i ciutadanes indignats per la 
situació en que es troba la ciutat com a conseqüència dels orins i defecacions de gos que 
embruten portals i cantonades així com tot tipus de mobiliari urbà. 
 
L’ordenança 
10.2.1 ens diu
d
 
A Mataró fan fàstic les façanes i cantonades dels edificis tan públics com privat
culpa dels orins de gos i les

És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent, 
 
PREC: 

els veïns de Mataró ens evitem el tràngol de veure les parets de les nostres 
cases, escoles i edificis públics brutes pels orins i defecacions dels gossos. 

2. Es procedirà pels serveis de manteniment i ne

dels orins i defecacions de gos per tot arreu. “ 
 
 
E

Pública, aclareix, en primer lloc, que l’ordenança de civisme, en el seu art. 10.2.1, fa 

cia a les accions fetes per persones, no animals. Tot i així, sí que és cert que el 

 referència en una mena de preàmbul, però també remet a l’ordenança de res h idus i 

posta al prec, malauradament aquesta situacióE

d



públic és un dels principals objectius de la Policia de Mataró. Per aquest motiu, la Policia 

desenvolupa de manera contínua serveis de vigilància d'aquestes conductes i du a terme 

campanyes específiques cada any. Per tant, la Policia Local ja controla de manera 

contundent aquesta problemàtica, com demostren les 230 denúncies efectuades durant 

l’any passat. D’altra banda, aquest tipus d’infraccions són difícils de sancionar, donada la 

utat bruta.  

e vegades, em poso a la porta de l'escola i em toca cridar l’atenció, dia sí, dia també, 

ls que porten animals i que impunement deixen que els seus gossos orinin a la porta de 

ret a la seva escola, tenim una cura molt especial, 

durada de poder agafar in fraganti la persona és difícil.  

Pel que fa al Servei de Manteniment, aquest, mitjançant l’empresa concessionària, té 

controlats uns 70 punts on cal una actuació especial amb hidronetejadora, a causa dels 

orins dels gossos. Aquests punts es netegen, com a mínim, un cop a la setmana i fins a 

dues vegades. Diàriament també s’actua en alguns punts on cal una actuació immediata. 

Referents als excrements, el Servei de Neteja ordinari els retira quan escombra el carrer. 

No puc acceptar el seu prec, motivat en part pel punt 17 tractat anteriorment, tot i que 

intentarem que les situacions aquestes estiguin el màxim de controlades, sobretot en els 

punts més problemàtics. 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin creu que no s’han de fer diferenciacions entre els orins de 

les persones i els gossos, perquè a ell li fan el mateix fàstic. Sabem que el Servei de 

Neteja i Manteniment no és el culpable de la brutícia de la via pública, però sí que és el 

culpable de la manca de neteja. La millor política és la preventiva, més contundència de 

la Policia perquè es respectin les ordenances, però també li demano més neteja, perquè 

Mataró deixi de ser una ci

D

e

l'escola. Tenim la porta podrida dels orins, i, a banda del fàstic, aquest és un fet 

perjudicial per a la salut. 

El senyor Francesc Melero no està d’acord amb què Mataró sigui una ciutat bruta; només 

cal mirar altres ciutats del nostre entorn i la mateixa densificació. Vegi els estudis que hi 

ha sobre la despesa generada per un i altres ajuntaments i després comprovin el resultat. 

D’altra banda, vostè sap que, en conc

donades les seves característiques i tipologia d’alumnat. Tot i això, és evident que no 

podrem tenir-hi un policia les 24 h del dia, però som conscients de la problemàtica. 

 



 

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA INSTAL•LACIÓ 

DELS CARTELLS ANUNCIADORS DE LES OBRES QUE S’HAN DE 

REALITZAR A MATARÓ ACOLLIDES AL PLA DE REACTIVACIÓ 

CONÒMICA DEL GOVERN D’ESPANYA.  

mplíssim suport de les forces 
olítiques presents en el nostre Consistori, que van donar suport a les obres proposades 

pel Govern Municipal. Ara bé: en aquest moment han sorgit veus sobre aspectes 

ció té a veure amb la col·locació del cartells publicitaris 

ortit publicat als mitjans fa que se’ns obrin alguns dubtes, 

bles. 

re aquestes obres es col·locaran a la nostra ciutat i 
quines seran les seves dimensions? 

E
 

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

presenta la pregunta següent: 

“En els últims dies hem anat coneixent pels mitjans de comunicació alguns aspectes 
relacionats amb el Pla de Reactivació Econòmica del Govern d’Espanya, que 
contemplava importants inversions a realitzar en els diferents municipis i a les quals es va 
acollir el nostre Ajuntament. 

A aquest Pla es va acollir l’Ajuntament Mataroní amb un a
p

particulars que ens preocupen. 
 
En concret la nostra preocupa
relacionats amb les obres que s’han de dur a terme: les dimensions que segons hem 
pogut llegir en els mitjans de comunicació són de 12 m2. 4m.x3m., el cost, i qui ha 
d’assumir aquest cost.  
 
Com ja hem dit el que ha s
sobretot després que el President de la “Federación Española de Municipios y Provincias” 
ha fet pública aquesta mateixa preocupació i ha demanat que es pugui modificar la 
normativa per raons estètiques i/o econòmiques i es puguin reduir les dimensions dels 
cartells, que són prou considera
 
Aquest Grup Municipal coneix el nombre de treballadors que s’hauran de contractar per 
tal de fer efectives les obres demandades per la nostra ciutat però desconeix el termini i 
durada de l’execució de les obres i, per tant, la durada de la contractació d’aquests 
treballadors. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Quants cartells publicitaris sob

 
2. Quin serà el cost i l’enclavament d’aquests cartells? 



 
3. A càrrec de qui anirà el cost dels cartells?  

 
 les obres que s’han de realitzar a la 

nostra ciutat?” 
 

 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Púb n 52 cartells, és a dir, 1 per 

ro

La instal·lació dels cartells anunciadors de les obres finançades amb càrrec al fons 

est

es crea un fons estatal d’inversió local i un fons especial de l’Estat per a la dinamització 

e l’economia i l'ocupació, i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu 

bligat compliment.  

a dir que el cost dels cartells van a càrrec del contractista-

le, preferentment en la façana de l'obra o en el tancament d'aquesta.  

ió de l'obra en qüestió, 

tat.   

4. Quina serà la durada i el termini d’execució de

 

lica, en resposta a la primera pregunta, afirma que só

p jecte. 

atal d’inversió local, creat per Decret-llei del 9 del 2008, de 28 de novembre, pel qual 

d

finançament, regulat per la resolució de 13 de gener de 2009, mitjançant el qual es 

publica el model i condicions tècniques del cartell anunciador, BOE núm. 12, del 14 de l’1 

del 09, d'o

D’acord amb aquesta normativa, s’ha de col·locar un cartell anunciador per cada actuació 

i en el supòsit que aquesta actuació consisteixi en més d'una intervenció, per exemple, 

l'arranjament de vàries cruïlles, es col·locarà un sol cartell en el lloc més visible i menys 

pertorbador.  

Les dimensions del cartell hauran de ser de 4 m de llargada i 3 m d’alçada, segons 

estableix l’annex 1, apartat 2 de la resolució del 13 de gener. 

En resposta a la segona, val 

adjudicatari de l’obra, com s’especifica en els plecs de condicions tècnico-administratius 

aprovats per a cada tipus de procediment contractual. Serà, doncs, l’adjudicatari qui 

escollirà el retolista que consideri. L’enclavament dels cartells serà a l'exterior de l'obra, 

en un lloc visib

El Servei de Comunicació de l’Ajuntament, d'acord amb les dades tècniques de l'obra 

facilitades pel servei municipal responsable de l'execuc

s'encarrega de fabricar una maqueta del model i característiques que estableix la 

normativa, que posteriorment s'encarrega al contractista, perquè una vegada fabricat, 

sigui emplaçat en l'obra allà on assenyali la direcció facultativa de l'obra. 

Finalment, hi ha diverses tipologies de durada, però totes han d’estar finalitzades el 31 de 

desembre. En aquests moments s’estan iniciant les diferents obres que tenim a la ciu



El senyor José Manuel López demana que li aclareixin novament quin és el cost dels 

cartells, perquè es parla d'uns 80.000 euros en cartells fins a finals d'any, la qual cosa és 

una despesa inútil i estalviable.  

El motiu de la nostra pregunta és aquest, en cas de confirmar-se els 80.000 euros en 

propaganda, perquè perverteix absolutament allò que nosaltres vam votar favorablement. 

 per tant, els fons que els hi arribaven eren molt minsos. 

n el cas de Mataró no hi ha cap obra en què l'import del cartell pugui ser superior a 

xecució de les obres, en cap cas.  

tenen un benefici sobre tota la gent d'un cert ram vinculat a l’àmbit de la 

A EL GRUP MUNICIPAL DEL 

ARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA MEDIACIÓ A LES 

MICA. 

 

 

 

El senyor Francesc Melero explica que aquí hi ha una situació que deriva de la queixa 

que feia el president de la Federació de l’Associació de Municipis en relació amb pobles 

d’una grandària molt petita i que,

Per això es demanava que en aquests casos hi hagués aquesta modificació de 

cartelleria. 

E

l'e

En segon lloc, el preu de la cartelleria no el sabem perquè l’ha de suportar el contractista, 

i no l’ha de suportar en funció al contracte que ens fa, perquè, com vostè sap, el 

contracte es fa per concurs públic i, per tant, hi ha adjudicació també en funció de les 

ofertes rebudes. Corre a càrrec del contractista. 

Les obres 

construcció, i els retolistes també hi entrarien. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, destaca que en tot cas estaríem parlant 

de una despesa de 80.000 euros contra un ingrés de 22 milions d’euros. 

 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENT

P

COMUNITATS DE VEÏNS ON ES PRODUEIXIN PROBLEMES PELS 

AMENTS D’ALGUNS DELS PROPIETARIS DEGUT A IMPAG

L’ACTUAL SITUACIÓ DE CRISI ECONÒ



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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

35  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

T POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA CANCEL•LACIÓ 

R AQUEST 2009.  

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

 

egons els veïns, aquesta falta d’entesa no és nova i lamenten que els responsables de 
nstitut Municipal d’Acció Cultural no planifiquin el pressupost destinat a les diverses 

el Barri (tant econòmics com de planificació), i 
ue aquest  any s’han vist obligats a suspendre-la pel mateix motiu. 

prendre les accions necessàries per canviar-lo? 

PARTI

DEL PROGRAMA CULTURAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIA 

EUROPA - NOU PARC CENTRAL, PREVIST PE

 
E

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup Municipal ha sabut que l’Associació de Veïns Via Europa-Nou Parc Central 
ha aprovat per unanimitat la decisió de cancel·lar el programa d’actuació de la vocalia de 
cultura i festes de l’entitat i no signar el conveni amb l’IMAC previst per aquest 2009, a 
causa de les desavinences amb els seus responsables.  
 
S
l’I
entitats en funció del programa d’activitats de cadascuna d’elles. Els responsables de 
l’Associació de Veïns denuncien que l’any passat aquest fet ja els va ocasionar molts 
problemes a l’hora d’organitzar la Festa d
q
 
L’Associació lamenta que en temps en que cal apropar la cultura de manera gratuïta a la 
ciutadania, l’Ajuntament prima actes més elitistes, en els que s’ha de pagar per assistir-hi, 
mentre deixa de banda les entitats veïnals, que es mouen pels mataronins, sense afany 

e lucre. d
 
Des del nostre Grup Municipal entenem que la tasca que duen a terme les diferents 
entitats ciutadanes sí que fan “cohesió social”. No ens cansarem mai de dir que el Govern 
sempre s’omple la boca amb aquesta paraula però que a l’hora de la veritat, tal i com 
s’està demostrant ara, tot queda només en un bon eslògan publicitari, fet de cara a la 
galeria però absolutament inoperatiu de portes cap endins. 
 
És per aquests motius que presentem les següents PREGUNTES 
 

1. Quin és el sistema que utilitza l’IMAC per negociar els convenis amb les entitats 
veïnals? En cas que es demostri poc operatiu, pensa el Govern Municipal 
em

 
2. Què pensa fer el Govern per solucionar el conflicte? 



 
3. Si és cert que l’any passat ja va passar quelcom similar, com és que no s’ha fet 

res per canviar les coses?” 
 

 

El s

Europa

ue s'hi pot dialogar bé. Per això, he de dir que no em satisfà gens la decisió que han 

re s de l’IMAC com jo mateix, 

ma

es dif n perquè el conveni amb aquesta associació tenia un 

ressupost baix o molt baix, i així ho vam reconèixer finalment l’any passat, cosa que es 

itats de cadascuna d’elles. Això no és 

d'entrada, que quan 

rcentatges, es pot imaginar que un 7% no és la tònica d’augment 

s serveis municipals i que es poden 

enyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comença dient que l’AV de Via 

 realitza una bona programació, considera que és de les que treballen amb rigor i 

q

p s. Hem intentat evitar aquesta situació, tant els tècnic

ntenint reunions i una conversa fluïda i sincera.  

icultats de l’any passat venieL

p

va resoldre duplicant la quantitat. Aquest any, en una de les primeres converses que vam 

tenir amb l'AV demanaven de nou un fort increment, és a dir, tornar a doblar la quantitat 

prevista, cosa que enguany, com tots vostès saben, és impossible.  

Hi ha una frase que vostè afirma, Sr. Ferrando, que és que no planifiquem el pressupost 

destinat a les entitats en funció del programa d’activ

exacte. Els recursos econòmics són limitats i, per tant, no és la demanda qui determina 

l'aportació municipal; no es pot preveure duplicar o triplicar l'activitat pensant que 

augmentarà en la mateixa proporció l'aportació municipal. Això és impossible i menys un 

any com aquest. 

Respecte a les seves afirmacions sobre la cohesió social, dir-li, 

vulgui li faig arribar tots els programes culturals que el que busquen és fomentar la 

cohesió social, amb l'import corresponent al costat.  

D'altra banda, explicar-li que l'any passat, l'IMAC, en convenis amb associacions de 

veïns, va destinar 118.545 euros, i la previsió d'enguany són 130.000, malgrat encara no 

està tancada; és a dir, un augment aproximat d’un 7%. En un ple com aquest en què hem 

parlat molt de pe

pressupostari de tots els programes culturals, en què aquest percentatge es redueix; però 

no en el cas d’aquests. I només em refereixo a les aportacions que surten de l’IMAC, 

perquè també n’hi ha d’indirectes que surten d’altre

valorar a l’entorn dels 30.000 euros. 

 

 



El senyor Juan Carlos Ferrando entén quina és la situació econòmica, però no entén que 

siguin desmesurada les demandes de l’AV de Via Europa. Considera que es pot arribar a 

un acord, perquè sempre tot és negociable.  

Crec que aquí hi ha un cert element subjectiu de discriminació. S'hauria de plantejar què 

s'està fent amb altres associacions i tenir en compte la subjectivitat de cada cas. El que 

o pot ser és que hi hagi associacions a les quals se les jutja d'una manera, i a d'altres, 

'una altra manera. 

mic més baix. És a dir, vam passar de 2.000 euros a 4.000, més 

en infraestructures.  

quest any hi havia previst augmentar un 7% aquest import. La demanda de l'AV la 

xaven en 8.000 euros, més les infraestructures corresponents. Com que és l'aniversari 

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

nt per 

n

d

 

 
El senyor Sergi Penedès discrepa amb que acaba de dir el Sr. Ferrando. Si hi ha alguna 

singularitat és que l’any passat, l’únic conveni amb una associació de veïns en què es va 

duplicar l’import va ser el d’aquesta entitat veïnal. També s’ha de dir que era de les que 

tenia un import econò

1.000 i poc 

A

fi

de l'entitat, finalment vam dir que crèiem que podríem fer-hi una subvenció extraordinària 

de fins a 2.000 euros. L’AV manté 8.000 o res. Jo dic que no em satisfà aquesta decisió, 

però nosaltres no podem arribar més enllà.  

 

 

36  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL 

NOMENAMENT DE L’ALCALDE DE MATARÓ COM A PRESIDENT 

DE LA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR LA BICICLETA”. 
 

E

Popular, presenta la pregunta següent : 

“Hem estat assabentats per la premsa local que l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, 
ha estat escollit vicepresident primer de la ‘Red española de ciudades por la bicicleta’ que 
es va constituir a Sevilla encara no fa un mes. Durant l'acte de constitució de l’esmentada 
xarxa, Joan Antoni Baron va destacar l'aposta que alguns ajuntaments estan fe



“incorporar la bicicleta com a mitjà de transport quotidià”. Tot plegat ens aboca a exposar 

 quotidià del transport amb bicicleta ni té previst 
substituir el cotxe oficial per la bicicleta oficial. 

e per ser nomenat vicepresident de la xarxa 
esmentada? 

ta, el 

prim ita. En 

primer lloc, perquè em nego a reconèixer que això ho hagi escrit vostè, perquè el tinc per 

una n 

lloc m, el Carnestoltes ha 

assat”.  

de l’àrea de Medi Ambient, en representació de la Diputació de Barcelona”. Si 

els fets següents, que obliguen a formular les preguntes que fem a continuació. 
 
Primer. El Sr. Alcalde no destaca per l’ús

Segon. L’equip de govern de la ciutat no ha apostat mai per la bicicleta com un mitjà de 
transport quotidià alternatiu, de manera que la ciutat ni destaca per la promoció dels 
carrils bici ni per l’ús de les bicicletes. 

Tercer. Els carrils bici de Mataró, en lloc d’estar situats a la calçada com una alternativa a 
l’automòbil, es pinten generalment a la vorera i usurpen l’espai dels vianants; 

Quart. Mataró és una ciutat catalana. 

És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular formula les preguntes següents: 

1. Quins són els mèrits de l’alcald

2. Quins són els mèrits de ciutat, dirigida per l’equip de govern actual, en l’àmbit de 
l’ús de la bicicleta i de la promoció del transport ecològic en general? 

3. Què hi fa l’alcalde Mataró en una organització espanyola?” 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, manifesta que en rebre la pregun

er que va fer va ser mirar qui la signava i, després, en quina data estava escr

 persona més intel·ligent. Per tant, qui li hagi escrit que s'informi més bé. En sego

, vaig veure que la data era el 24 de març i vaig pensar “cara

p

Li he de negar la primera afirmació, perquè l'Alcalde de Mataró no és el vicepresident 

primer de la Xarxa Espanyola de Ciutats per la Bicicleta. No és que ho digui jo, sinó que 

ho diu l’acta fundacional: “Els socis fundadors designen, com a caràcter provisional, els 

membres de la Junta Directiva, amb la composició següent: presidència: Sr. Odón Elorza, 

alcalde de Sant Sebastià-Donosti; vicepresidència-primera: Sr. Joan Antoni Baron, 

president 

vostè no sap diferenciar institucions, té un problema. Jo hi estic en representació de la 

Diputació de Barcelona com a diputat de Medi Ambient, però també ho podria ser vostè. 

No cal ser alcalde. La presidenta de l’àrea d’Educació, per exemple, la Sra. Carme 

Garcia, és diputada a l’oposició a l’Ajuntament de Sabadell. 



"Quins són els mèrits de l’Alcalde?” Com que l’alcalde de Mataró no ha estat nomenat 

vicepresident primer, doncs, cap. 

“Quins són els mèrits de la ciutat?” Cap. Perquè, a més, de moment la ciutat no forma 

part de la Xarxa. D'aquí a uns mesos volem portar l'adhesió de Mataró a aquesta xarxa, 

en què el Sr. Batista ha estat treballant des del primer moment. Ja ha assistit a un parell 

de reunions prèvies a la constitució d’aquesta xarxa. És una xarxa de ciutats, sense cap 

ar els 8 i escaig km de carril-bici que tenim a la ciutat, 

. Bàsicament, es 

pretenia posar de relleu les mancances que tenim a nivell de Mataró amb el tema dels 

tè, Sr. 

aron, tingués aquesta vicepresidència. I, per què com a representant d'una associació 

spanyola? Vostè representa un càrrec d'un municipi català i entenc que això és 

es mundials.  

i vostè m’hagués preguntat, amb una pregunta seriosa, jo li hagués contestat d’una altra 

anera. I vostè què sap si tinc previst o no substituir el cotxe oficial per una bicicleta? 

vinculació a cap altra associació, ni tan sols a la FEMP. Si vostè m’hagués fet una altra 

pregunta, jo li hagués pogut explic

però també li podria explicar els 24 km de vials pacificats, de Zona 30.  

“Què hi fa l’Alcalde en una organització espanyola?” I per què no hi hauria de ser? 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria matisa que a ell personalment que hi estigui com a alcalde o 

representant de la Diputació no era rellevant per al sentit de la pregunta

carrils-bici, no destaquem per això, i la veritat és que ens va sorprendre que vos

B

e

contradictori amb representar una associació espanyola.  

 

 

El senyor Alcalde respon que aquesta és la seva visió absolutament limitada de la nostra 

ciutat i del nostre país; no és la meva, en què entenc que podem ser molt més universals. 

Nosaltres tenim una voluntat federalista i universalista i, per tant, estarem allà on ens 

cridin: en xarxes espanyoles, en xarxes europees, en xarx

S

m

 

 



37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS DOCUMENTS 

U DE LA CORONA D’ARAGÓ. 

n data 13 de setembre de 2007, el Ple Municipal va aprovar la proposta presentada pel 
rup Municipal del PPC, de procedir a la reclamació del gruix de documents custodiats 

ertesa del desenvolupament dels esdeveniments bèl·lics. 
 

urant el temps transcorregut des de l'aprovació de la proposta, ni el ple ni els 

 
nes setmanes, per l'entrada al registre municipal d'una carta signada per 15 historiadors 

otius i són prou importants: la documentació de la ciutat, la que genera el 
ropi Ajuntament, està custodiada per una institució aliena a Mataró, i sota el Servei 

 fet que 
a motivat no tan sols queixes sinó, fins i tot, denuncies. 

RTANYEN a la ciutat? 
 

onsistori per tal de donar termini a la 
situació que en aquests moments s'està produint a l'Arxiu Comarcal? “ 
 

La sen  que, tal 

com esmenta el PP, al setembre del 2007 es va presentar aquesta proposta, aprovada 

CUSTODIATS PER L’ARXI
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 

 
“E
G
per l'Arxiu de la Corona d'Aragó, datats dels segles XV al XIX, i que van ser rescatats de 
Mataró durant la Guerra Civil a mans dels serveis del Patrimoni de la Generalitat,  com a 
mesura preventiva davant la inc

D
mataronins han rebut informació sobre les passes efectuades per la regidoria o 
departament a qui, és de suposar, es van donar instruccions per realitzar les gestions 
oportunes. 
 
Tanmateix, el món de la història i la cultura mataronines s'ha vist trasbalsat des de fa
u
de la ciutat, reclamant que  l’Ajuntament trenqui amb el conveni, signat ara fa 25 anys 
amb la Generalitat, que havia de crear l’Arxiu Històric Comarcal de Can Palauet.  
 
Hi ha dos m
p
General d'Arxius, per lo que es podria produir en qualsevol moment una sortida de 
documentació DE LA CIUTAT, emparada sota la Llei, però que causaria un greu perjudici 
per a Mataró. El segon motiu és el malestar generat per la direcció de l'Arxiu Comarcal, 
davant la seva inflexibilitat i la poca disposició en facilitar la tasca als historiadors,
h
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Quines són les gestions establertes per al retorn a la nostra ciutat dels documents 
que custodia l'Arxiu de la Corona d'Aragó i que PE

2. Quines accions ha emprés o emprendrà el C

 
yora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, afirma



per

D’ençà ata 26 de 

etembre de 2007, trasllada al Director de l’Arxiu Corona d’Aragó l’acord de ple. En data 

els  informen del resultat d'aquestes gestions. No ho troba correcte.  

PULAR DE CATALUNYA SOBRE LES QUEIXES REBUDES 

OBRE EL CONEIXEMENT DE LA PRÒPIA HISTÒRIA EN LA 

OSTRA CIUTAT. 

 tothom, que el que deia era “iniciar els tràmits per recuperar aquest fons documental”. 

d’aquesta data, s’han realitzat els següents tràmits: l’Alcalde, amb d 

s

9 d’octubre se’ns va comunicar que l’escrit d'alcaldia havia estat enviat al Ministeri de 

Cultura. El 7 de novembre, el subdirector general dels Arxius Estatals va contestar l'escrit 

en el sentit que els protocols notarials custodiats per l'Arxiu de la Corona d'Aragó no es 

poden considerar documentació pròpia dels ajuntaments i que d'acord amb l'article 36 de 

la Llei del Notariat pertanyen a l’Estat. D’acord amb aquesta interpretació, considera que 

es troben a disposició de qualsevol persona interessada en un arxiu estatal, i per això no 

hi ha cap raó per procedir al seu trasllat. 

Tanmateix, apunta la possibilitat de treballar per un acord per a obtenir la reproducció 

d’aquesta documentació a través d'un conveni. Analitzant jurídicament la resposta del 

Ministeri, pensem que l'opció més factible seria demanar còpia d'aquest fons de manera 

digitalitzada, pel que haurem d'establir contactes amb els responsables de l’Arxiu per 

definir com fer-ho possible. 

En relació amb la segona qüestió, ja ho vaig explicar en el ple passat. Hem avançat en el 

sentit que hem posat de manifest les queixes dels usuaris, tant al subdirector general 

d’Arxius i Gestió Documental de la Generalitat com al gerent del Consell Comarcal, i hem 

concretat ja les reunions de seguiment necessàries. A mitjan mes d'abril tenim prevista 

aquesta reunió.  

 

 
El senyor Pau Mojedano, en referència a la primera resposta, i sense posar en entredit el 

que ha dit la Sra. López, es pregunta per què, si hi ha una proposta en un ple municipal 

que s'aprova, no 

 

 

 

38 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

PO

S

N



 

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

presenta el prec següent: 

 
“El Grup Municipal del PPC creu que un país o una ciutat que cultiva i potencia la seva 

istoria és un país o una ciutat de qualitat. Marc Tuli Ciceró, escriptor i orador romà (106-
efinir la història com: “Testimoni de les edats, llum de la veritat, vida de la 

les, nosaltres, els aquí presents, també formarem part d’alguna 
la història local, per la qual cosa cal ser curosos i respectuosos, a 

tre Ajuntament, fins i tot per preservar 

es escoles i instituts de Mataró. De la 
mateixa manera que s'editen catàlegs de les exposicions realitzades en la ciutat, 

 sobre la historia de 
a comarca. Un llibre apte 

per a la comprensió de la mainada, i adequar-lo al nivell d'ensenyament 
secundari.” 

 

El seny

l’esperi

D’entrada, Mataró és afortunadament una de les ciutats catalanes més historiografiades 

que existeixen, des dels Premis Iluro, amb 50 anys de vigència i prop de 70 títols 

ublicats; la revista Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria, amb 30 anys d'història; les 

s de Bous 

h
43 aC) va d
memòria, mestra de la vida i herald de l'antiguitat”. 
 
Fent cas a aquestes parau
manera dels anals de 
la par que coneixedors de la mateixa, en la mesura que aquests coneixements ens 
puguin aportar eines per a la nostra tasca com a regidors.  
 
Aquesta qüestió és motiu de preocupació per aquest Grup Municipal, ja que creiem que 
és necessari aprofundir en el criteri històric del nos
la nostra pròpia actuació com a dirigents locals. 
 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent: 
 

PREC 
 

1. L’Ajuntament de Mataró cercarà la fórmula per potenciar, des del nostre municipi, 
el coneixement històric de la ciutat a l

també es podria destinar una partida a l'edició d'un llibre
Mataró i, fins i tot, ampliable en la nostra relació amb l

 
 

or Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comença dient que comparteix 

t del prec i la voluntat constructiva del mateix, però no l’hi pot acceptar. 

p

actes de les sessions d'estudis mataronins i altres publicacions; la revista Felibrejada i la 

web de consulta del Grup dHistòria del Casal; l'IMAC, amb la col·lecció Cap

amb prop de 30 títols, i la revista Laietània, amb 17 números, així com les publicacions de 

divulgació historico-arqueològiques, entre d’altres. Si afegim les edicions intermediades 

des de l'Ajuntament amb altres editorials catalanes, publicacions de l’Abadia de 



Montserrat, Cossetània, Lumbert, etc., el llistat és llarguíssim i ens proporciona una 

riquesa bibliogràfica de primer ordre.  

Periòdicament també s’han editat diferents publicacions de síntesi, compendis de tot el 

que s’ha publicat. Com a exemples, l’obra de J. Bonamusa, la revisió actualitzada de la 

ciutat de Mataró, editada per Caixa Laietana, o alguns catàlegs d’exposicions 

especialitzades que actualitzen i contextualitzen la història local. 

Finalment, a les escoles, com a derivació d’aquestes publicacions, s’han confeccionat els 

r a l’època romana i la 

9 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

 CIRERA DELS CONSELLS DE 

ARTICIPACIÓ MUNICIPALS. 

ns del responsable de l’Associació de Veïns de 
 Consells de Participació s’utilitzen només com a 

paquets didàctics de divulgació històrica, adaptats a tots els nivells educatius de la 

comarca, que permeten concretar els conceptes històrics sovint molt abstractes. Les 

darreres descobertes arqueològiques de la ciutat (Can Cruzate i Santa Maria) han obert 

noves perspectives històriques per a la ciutat, especialment pe

transició a l’època medieval, que cal estudiar amb deteniment i que modificaran 

segurament les històries fins ara existents. 

Considerem, per això, que seria prematur embarcar-se en l’edició d’una nova síntesi, 

quan el que cal ara és temps per fer tot el procés científic d’anàlisi històrica, publicar-ne 

els resultats i, després, elaborar-ne tots els productes divulgatius que es considerin 

necessaris.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 39 i 46 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

3

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA POSSIBLE 

RETIRADA DE L’AAVV DE

P

 
La senyora Ma Lluïsa Corominas,  regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

“Ens hem fet ressò de les manifestacio
Cirera, Manuel Molina, que creu que els



element propagandístic del Govern, sense tenir en compte la feina que es fa des de les 
entitats. 
 
Aquesta entitat, que manté una sèrie de discrepàncies amb el Govern, ja sigui perquè 
creuen que no se’ls escolta prou, com per el retard de més de 15 anys en la construcció 
d’un equipament a la zona, es planteja abandonar tots els Consells i insten la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mataró a que faci el mateix.  
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Quina és la valoració que fa el Govern Municipal d’aquestes declaracions que han 

2. Com és que s’ha arribat a aq tan extrema que fa que una entitat 
vulgui desvincular-se dels Con ació?” 

 

 

46  -  MUNICIPAL DE LA 

ANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA PARTICIPACIÓ 

IUTADANA I EL DIÀLEG AMB LES ENTITATS LOCALS. 

a participació ciutadana és un actiu de ciutat que millora la democràcia i la gestió d’una 

s que posen de relleu greus mancances en la 
articipació ciutadana i un grau baix de satisfacció de la ciutadania i de les entitats locals. 

aparegut a la premsa? 
 

uesta situació 
sells de Particip

 

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP

C

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L
ciutat complexa com Mataró. Els PAM 2008 i 2009 recullen la voluntat del govern 
municipal d’enfortir la participació ciutadana. Dit això, i quan som a meitat del mandat 
municipal, succeeixen un seguit de fet
p
 
El proppassat dia 18 de març, la junta de l’associació de veïns de Cirera acordava de 
retirar dels consells municipals de participació ciutadana tots els representants veïnals. 
En el mateix acord denuncien la mala gestió i poca voluntat municipal per fer de la 
participació ciutadana un element de treball i coordinació i no un element exclusivament 

’imatge tal com succeeix. d
  
També la junta de l’associació de veïns Via Europa-Nou parc Central ha hagut de 
suspendre el programa d’actuació de la vocalia de Cultura i Festes i ha decidit no signar 
el conveni amb l’IMAC. L’associació es queixa de la política cultural municipal i manifesta 
que no tornarà a mantenir cap tipus de contacte i diàleg amb els responsables actuals de 
l’IMAC. 
 



Fins aquí dos exemples que evidecien que els mecanismes de participació ciutadana i de 
diàleg no funcionen. És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular formula les 
preguntes següents: 
 

1. Ha detectat, l’Ajuntament, el malestar de les associacions de veïns i altres 
col·lectius? 

tadana? 
4. Mentre es deixen de banda les associacions de veïns, el govern ha tirat endavant 

quin cost ha tingut?” 
 
 

 

El seny

spon

n primer lloc, dir a la Sra. Corominas que sí que s'escolta molt a totes les entitats de 

ataró i, és clar, que es tenen en compte. Quan parla dels 15 anys d’endarreriment en la 

ietat d’aquest solar. Perquè amb l’Església va topar 

li que permet moltes visions i es van establint diàlegs 

ïns de Cirera, l’Ajuntament estableix 

2. Quines mesures té previstes l’equip de govern per fer més participativa la ciutat? 
3. S’han demanat a les associacions de veïns suggeriments per endegar la 

participació ciu

la campanya “Busquem experts en ciutat”. Com valora el govern aquesta 
campanya i 

or Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, 

 les preguntes per separat.  re

E

M

construcció d’un equipament en la zona, li he de dir que fins l’octubre del 2007, fa un any 

i mig, l’Ajuntament no tenia la prop

l’Ajuntament. Aquí hi ha la companya Montserrat López que li pot explicar com van anar 

les dues últimes reunions, com va patir les reunions, a més de tota la pressió veïnal que 

teníem al darrere, amb tota la raó. 

Pel que fa a les dues preguntes seves, des de la posada en marxa dels primers 

processos participatius de creació del Servei de Participació Ciutadana l’any 2003, el 

debat amb les entitats i altres col·lectius és continu. La participació ciutadana per a 

nosaltres és un concepte molt amp

continuats amb la ciutadania, perquè volem acostar posicions i tancar acords a l'entorn 

d'aquells temes que en el seu moment es treballen. 

La participació, per a nosaltres, és un joc d’acords per trobar elements de coincidència i 

treballar en benefici de tots. Però això no treu que no hi hagi altres condicionants per tirar 

endavant les diferents iniciatives i que faci que les solucions no sempre responguin a les 

expectatives. En el cas concret de l’Associació de Ve

amb ella els canals de participació habituals, que tenen un bon funcionament amb 

moltíssimes entitats, realitzant reunions periòdiques per tractar temes generals. 

Concretament aquest regidor n’ha fet 4 d’aquestes periòdiques i altres per tractar temes 

puntuals a petició d’una banda o l’altra, en aquest cas, sobre l’equipament cívic del 



c/Muntanya, en concret, 5 reunions més. És a dir, en 20 mesos de legislatura ens hem 

reunit 9 cops amb ells.  

En aquest sentit, s’han fet diverses trobades per parlar d'aquest equipament, hem anat 

presentant solucions, cosa que ens ha permès acostar postures, per intentar respondre 

de la millor manera possible a les demandes del barri i, alhora, no ens hem d'enganyar, 

la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament i les condicions urbanístiques de l'entorn en 

. 

ot i això, nosaltres els hi 

n 

 demostrar ja en la primera reunió que les seves aportacions poden 

l'actualitat, nosaltres considerem que després de les últimes dues reunions estem prou a 

prop d'assolir l’acord, que m’agradaria concretar properament. 

Ara fa temps, el Servei d’Obres està fent els estudis del solar donat que té unes dificultats 

de pendent significatives. Crec que amb això queda palès que hi ha hagut participació. 

S’ha facilitat, també, al màxim la possibilitat de portar i modificar propostes municipals a 

l’entorn d’aquest equipament, cosa que per a mi és participació

En relació amb la retirada dels seus representants per part de l’AV de Cirera, hem de 

diferenciar dues coses. Primer, la seva participació com a tal es dóna en el Pla Integral 

del Nord, que ha tingut només dues sessions: a la primera hi va assistir, però a la 

segona, ja no. A nosaltres oficialment no se'ns ha comunicat. T

hem fet arribar una carta per poder parlar d'aquest tema, perquè ens n'hem assabentat 

pels mitjans de comunicació. Voldríem seguir mantenint la mateixa relació que fins ara. 

Pel que fa a la resta de consells, només els territorials tenen representació directe les 

associacions de veïns. En la resta de consells la representació veïnal es fa a través de la 

Federació d’Associacions de Veïns de Mataró. Ara mateix, desconec si algun dels 

representants de l’AV de Cirera participa com a representant de la FAVM en algu

consell sectorial.  

Òbviament, la participació en els consells territorials és voluntària i, tot i això, ens 

agradaria que al més aviat possible els consells poguessin comptar, en aquest cas el del 

Pla Integral de Nord, amb representants de totes les entitats veïnals, inclosa l'AV de 

Cirera, perquè van

ser molt positives per als acords que es prenen i per al seu funcionament. És per això 

que hem ofert a l'entitat la possibilitat de trobar-nos per parlar detingudament. 

M’agradaria deixar-li clar que no tothom ha d’estar d’acord amb el que es proposa, però 

el Govern com a tal tenim l’obligació de fer propostes i fer-les sota els nostres criteris i 

prioritats. I després farem tot el possible per mirar d’adaptar-les al màxim al que ens  

demanen les AV del territori.  



D’altra banda, dir al regidor de la CUP que els mecanismes de participació sí que 

funcionen. I ara li demostraré per què. Vostès ens pregunten si hem detectat malestar 

entre les AV i altres col·lectius. Ja els he dit abans com creiem nosaltres que és la 

participació ciutadana. Per tant, més que malestar, podem parlar de discrepàncies. Han 

e participació molt difícil de 

 reunions d’aquest 

le, per descomptat.  

coïncidit en el temps 3 o 4 discrepàncies, sí. Si vol li passo un llistat de totes les reunions 

que es fan i tota la participació que hi ha. Sí que hi ha divergència d’opinions, per 

descomptat, però mirem d’abordar-la de la millor manera possible. I concretament aquest 

regidor mira sempre de trobar els màxims espais possibles per forjar un camí de 

confiança mutu amb les entitats i, en especial, amb les AV. 

Respecte a les mesures que tenim previstes des del Govern per fer més participativa la 

ciutat, cal recordar que ara mateix tenim un model de participació tant per als processos 

endegats com per l’estructura que tenen els consells sectorials i territorials i per l’activitat 

diària que hi ha a tots els serveis municipals en temes d

millorar. Possiblement es donen moltes més accions participatives de les que 

transcendeixen a l’opinió pública, ja que a més de les trobades formals es donen 

diàriament trobades de representants del Govern amb entitats i col·lectius on es recullen 

opinions i propostes. Es podrien detallar moltes més accions, com ara tot el procés 

d'elaboració del PAM i el Pressupost... Quedaria espantat de totes les reunions que s'han 

fet només durant el 2008. Tot i així, l’Ajuntament continua treballant amb noves 

estratègies i metodologies de promoció de la participació ciutadana.  

Les AV ara mateix tenen representants en els consells territorials que els corresponen i, 

com els deia, la FAVM en té en els sectorials i en el Consell de Ciutat, i la seva 

participació en la majoria dels casos és molt activa. D’altra banda, s’intenten mantenir 

reunions periòdiques. S’han superat en aquesta legislatura les 100

regidor amb les AV. Tant se’ls escolta com s’estudien les seves demandes, mirant 

sempre d'arribar a aquests suggeriments.  

A més, hi ha la comissió permanent del Consell de Ciutat, on debatem d'una manera 

periòdica sobretot els processos. Aquí també hi ha una representació important de la 

FAVM, que és el representant global del moviment veïnal de la nostra ciutat. I pel que 

ens diuen allà, la cosa va força bé. Millorab

En resposta a la quarta pregunta, val a dir que primer no es pot dir que estem deixant de 

banda les AV. Estem complementant encara més la participació, perquè creiem que no 

només s'ha de fer la participació amb les AV sinó també amb entitats, els grups 

municipals i els ciutadans a títol individual.  



D'una banda, aquesta campanya que han esmentat és un element de millora dels 

processos participatius, i, alhora, estem aplicant el reglament dels consells territorials que 

vam aprovar fa uns mesos. Necessitem 12 persones, ciutadans a títol individual, que ja 

els vam dividir. Aquestes persones, a més a més, poden haver participat o no en altres 

rticipació ciutadana és una assignatura pendent del 

overn. No dubto que vostè faci moltes reunions, que treballin molt, però el diàleg és 

iàleg; saber escoltar i mirar l’altre de tu a tu. El diàleg no és un monòleg.  

cabarà mai el 

océs de participació, ni hi haurà mai un únic model de participació. Cada dia s’haurà de 

inventar aquest model. Entengui que les coses mai no són en blanc o negre, sinó que 

nen molts matisos.  

E PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

ONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A FOMENTAR CIRCUITS DE SALUT 

 LES PLATGES DE MATARÓ.  

 

consells. Amb l'objectiu d'una solució a aquesta situació i aprofitant la campanya aquest 

mes de juny, renovarem aquests integrants a títol individual. Vam creure que era el 

moment oportú per posar en marxa aquesta nova estratègia per arribar a aquelles 

persones que potser no estan en cap procés participatiu. La seva participació és de vital 

importància. Des del Govern valorem molt positivament aquesta campanya. Com a 

prova, a dia d'avui ja hi tenim 50 persones apuntades. Tenim que al Pla Integral del 

Centre ja han superat les 12 persones i al del Sud-Oest també han arribat les 12 

persones. Per a nosaltres és una campanya que està funcionant molt bé; el cost de la 

mateixa no arriba als 15.000 euros.  

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria diu la pa

g

d

  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, manifesta que no s’a

pr

re

te

 

 

40 - PREC QU

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

el prec següent : 

“La platja és un dels espais lúdics més val
un element fonamental de promoció de ciu

orats pels mataronins i mataronines i a més és 
tat. Cada cop són més les persones que tenen 

n motiu afegit per anar-hi: fer esport.  

 estival, a la sorra també s’hi pot fer activitat física i la pot fer 
ant és adient per a joves àvids d'esport com per a gent gran que vulgui 

 nivells de dificultat que permet fer flexions, 

 motius el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent, 

ircuits 
 i esportius per a gent gran a les platjes de la nostra ciutat.” 

or Ivan Pera, conseller delegat d’Esports, malauradament no pot acceptar el prec, 

a de les accions que 

hem de fer conjuntament, Gent Gran i Esports, és promocionar l'activitat física dirigida a 

 gent gran, en parcs i espais oberts”. Ho estem fent, ho estem treballant i tenim una 

ps de 4 o 5 poblacions) i en 

u
 
A banda de l’àmplia varietat d’esports aquàtics i marítims que es poden practicar 
principalment a l’època
tothom. La platja t
cuidar-se. 
 
Barcelona i d’altres localitats del litoral barceloní disposen de circuits esportius per a gent 
gran (també gent jove) de diferents
estiraments i exercicis variats que combinats amb un exercici cardiovascular, com córrer, 
proporcionen un entrenament molt complet i aconsegueixen fusionar l’aspecte més lúdic 
amb l’esport. 
 
Per aquests
 
PREC: 
 
Primer.- Que des del govern municipal i la Regidoria de Gent Gran s’elaborarà un pla de 
promoció de l’activitat física dirigida per a la gent gran en els parcs i espais oberts de la 
ciutat. 
 
S
d

egon.-  Que el govern municipal farà les gestions oportunes per a la creació de c
e salut

 

 

El seny

no perquè el Govern tingui visions diferents, sinó perquè precisament ja s'està fent o està 

en l’agenda de l’Acord de Govern i en el PAM 2009, on es diu: “Un

la

sèrie d'activitats per a la gent gran que resumiré ràpidament: 

Per exemple, quant als programes d’activitats físiques per a la gent gran, tenim més de 

13 grups a la ciutat amb més de 240 usuaris i repartits per tots els barris; els casals 

d'estiu esportius per a la gent gran, que es realitzen en part en espais oberts, com ara el 

Pg. Marítim; els cicles de passejades A 100 cap als 100, que es fan conjuntament amb la 

Diputació de Barcelona (són passejades d’intercanvi amb gru



què enguany Mataró convidarà les Franqueses del Vallès, Sant Fruitós del Bages, 

Vilanova del Camí i la Llagosta. 

Un altre tipus d’activitat és la piscina municipal, on el 13% dels abonats són usuaris 

majors de 65 anys, però també de la gent que hi fa cursets, ja que el 60% gairebé sobre 

el total són adults. També en El Sorrall, a més del servei d’abonat, en què hi ha uns 236 

abonats majors de 65 anys, es pot participar en les 5 activitats dirigides per a la gent 

gran, on hi ha més de 150 usuaris. A part d'això, tenim tota la programació d'activitats 

M del 2009 es va produir una 

 motius, no podem acceptar el prec. 

ostè confon alguna de les coses que nosaltres plantejàvem: fer circuits de salut no és 

omés fer passejades, i fer-ho a la platja (el tema de l'aigua) no implica anar a la piscina; 

l que nosaltres plantejàvem és aprofitar aquests espais oberts, en aquest cas els parcs, 

 vostès han 

físiques que es fa als casals per a la gent gran. En concret, en el Front Marítim aquest 

any, al febrer, hi vam fer l’itinerari esportiu de 6 km que hem senyalitzat, cada 500 m, des 

de Sant Simó fins al Parc de Mar; i el de 2 km que va al braç del Port. També en el Port, 

on hi tenim la base nàutica, oferim un servei de vestidors i dutxes, perquè qui vulgui fer 

esport a la platja pugui anar allà, canviar-s’hi i dutxar-se.  

A més, seguim una política que pretén, en els espais oberts de la ciutat, anar-hi ubicant 

diferents elements lúdics i esportius com ara taules d’escacs, cistelles, tennis-taula... això 

ja ho tenim al Parc Central, a la Pl. Onze de Setembre, a la Pl. Cehejin, a Vista-Alegre o 

al Pg. Marítim.  

Respecte al segon prec, val a dir que en el debat del PA

al·legació en el sentit que el Govern sol·licités a la Diputació de Barcelona la instal·lació 

d’un d’aquests espais lúdics. Aquesta gestió ja s'està fent, tal com es va respondre a 

l'al·legació. Es va dir que s'estudiaria durant el 2009 i aquestes gestions ja s'estan fent. 

Per aquests dos

Finalment, afegir que fóra bo que aquest debat de polítiques esportives, abans d'arribar al 

ple, pugui tenir també cabuda en els consells d'Esports, Gent Gran i Salut i Benestar. 

 

 

 

La senyora Carolina Soler lamenta que no li acceptin el prec. No es tracta aquest prec en 

cap debat de política esportiva, no és aquest el cas; potser és a un altre lloc.  

V

n

e

per col·locar-hi qualsevol tipus de maquinària perquè hi puguin fer exercicis gent gran i 

gent jove, i també aprofitar la zona de la platja. Nosaltres entenem que el que



fet a la platja és només marcar indicadors de distància d'itineraris per a la gent que corre. 

El prec no va en aquest sentit.  
 

 
El senyor Ivan Pera aclareix que el que es va senyalitzar al Front Marítim era també una 

demanda sorgida del Consell Rector, un òrgan de participació, debat i decisió. Quant a la 

les gestions per poder instal·lar-la a la ciutat. 

AMB L’ÚS DE 

A TORRE DE CAN PALAUET CEDIDA A LA HERMANDAD 

OCIERA NUESTRA DIVINA PASTORA. 

tosa rehabilitació, l’edifici històric 
onegut com la Torre de can Palauet, situat al barri de Cerdanyola, al marge esquerre de 
 riera d’Argentona, va ser cedit en exclusiva per l’Ajuntament a l’entitat anomenada 

havia estat i continua essent reivindicat per 
Associació de Veïns del barri per obrir-lo a les entitats i al conjunt dels veïns. L’equip de 

entada entitat relloga l’espai de la Torre de 

maquinària, s'estan fent 

 

 

41  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ 

L

R

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“En el passat mandat municipal, després d’una cos
c
la
“Hermandad Rociera Nuestra Divina Pastora”. 
 
Precisament aquest espai privilegiat 
l’
govern, però, va preferir afavorir una entitat concreta −de la qual, per cert, el Sr. regidor 
de Participació Ciutadana Carlos Fernández és “Hermano de Honor”− impedint que en 
puguin gaudir tots aquells que no en són socis. 
 

lguns veïns del barri han denunciat que l’esmA
can Palauet per celebrar-hi festes particulars a un preu de 70 € per hora. Si això és així, 
suposa l’explotació d’un bé públic per obtenir-ne un benefici privat, cosa del tot 
inacceptable i il·legal. 
 
Per la quals cosa, la Candidatura d’Unitat Popular, formula les preguntes següents: 
 

1. Sota quines condicions econòmiques, tècniques i socials es va cedir la Torre de 
can Palauet a la “Hermandad Rociera Nuestra Divina Pastora”? 

2. L’Ajuntament té coneixement que l’esmentada “Hermandad” relloga per hores el 
local a tercers per celebrar-hi festes? 



3. La cuina i la barra de bar instal·lades a l’interior del local disposen de la llicència 

4. Es replanteja el govern municipal obrir aquest espai al barri de Cerdanyola per 

 
 
 

A co i

l’As

anera les entitats 

e la ciutat. 

olem deixar clar que no tenim cap tipus d'animadversió ni conflicte pendent de cap 

revi pagament d’una quantitat econòmica.  

ataró qui comença agraint al Sr. 

lcalde que els hagin deixat intervenir en aquest ple per expressar el malestar que estan 

ivint arran dels rumors que ha suscitat el grup municipal de la CUP. Neguen totes les 

cusacions fetes i no s’expliquen com els han pogut acusar sense proves, només amb la 

fet al consell d’administració de PUMSA, donat que 

UMSA és la propietària de l'immoble i ella és qui va signar aquest contracte 

'arrendament que s'ha citat. Però quan ha tingut l'oportunitat, el Sr. Safont-Tria no ha dit 

s sobre el tema; tampoc en les reunions anteriors – també és cert que hi va faltar mig 

any-. D'altra banda, també ho hagués pogut plantejar en una comissió informativa, 

d’ús corresponent? 

celebrar-hi activitats socials i culturals de tota mena?” 

nt nuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Juan Sanchez, en representació de 

sociació Cultural Fèlix Cucurull, qui recorda que ja fa temps que vénen denunciant la 

 o criteri amb què l'Ajuntament de Mataró gestiona les subvencions a m

d

V

mena amb l'associació cultural Divina Pastora. Però podem afirmar amb tota certesa, 

arran de les declaracions de veïns que es mereixen tota la credibilitat, com tothom, que 

l’entitat que gestiona la Torre de Can Palauet ha rellogat les instal·lacions a alguns 

particulars, p

 

 

 

A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Pilar Cantero Muñoz, presidenta 

de la Hermandad Rociera Nuestra Divina Pastora de M

A

v

a

intenció de destruir la bona reputació d'aquelles entitats que, com aquesta, treballen en el 

barri de Cerdanyola. Finalment invita al Sr. Safont a que conegui la seva entitat i el que 

fan abans de criticar com ho ha fet. 

 

 

 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, comença reconeixent que 

aquesta pregunta s’hauria d’haver 

P

d

re



plantejar-ho amb una pregunta per escrit o trucant, abans de començar a escampar 

rumors. Però vostè primer ha anat a la premsa a llençar acusacions infundades i, a 

continuació, ha presentat aquesta pregunta en el ple.  

Per tant, l’interès era un altre; l’objectiu era l’escarni, donar crèdit a rumors i insídies. Que 

una entitat honesta hagi de defensar-se en aquest ple municipal és una cosa que no ens 

agrada veure als demòcrates. Ens sembla absolutament indigne. 

Per respondre al que ens ha preguntat, malgrat tot, PUMSA té per objecte el 

desenvolupament d’alguns sectors, entre els quals el sector del Pla Parcial del Sorrall, 

que se li va cedir l’any 99 per part de l'Ajuntament. En aquest marc, el 17 de març del 

a se n'aniran cedint els 

da, PUMSA no té cap constància d'aquests fets que vostè ha citat en aquesta 

atacat la cultura popular d’aquesta manera amb 

els arguments més baixos que s'hagin pogut conèixer.  

2003 es va comprar una finca coneguda per Torre Palau, on hi ha la Torre Palauet, que 

és un edifici catalogat com a bé cultural d’interès nacional. De moment s’ha fet una part 

petita de la rehabilitació, i a mesura que es vagi rehabilitant la finc

usos que permeti aquesta naturalesa.  

Què va passar? Va passar que PUMSA al seu dia, per acord unànime del consell 

d’administració, va cedir en arrendament una part de la Torre Palauet (la planta baixa) a 

favor de l'associació Hermandad Rociera Divina Pastora, qui té l’obligació d’utilitzar el 

local per desenvolupar-hi les activitats lúdiques, culturals i folklòriques pròpies de l’entitat, 

en absolut respecte de la normativa general local aplicable tant a l’arrendament com a 

l’activitat. 

Aquestes obligacions són, en concepte de renda del preu inicial i per un import de 150 

euros, IVA inclòs, amb l’augment de l’IPC (ara en paguen 156,75 euros). I en altres 

prestacions tenen l’obligació de realitzar tasques de vigilància de la torre, mantenir-ne 

l’òptim estat de conservació tant pel que fa a la part de la torre del palau com del terreny 

on resta ubicada i que es troba delimitat per una tanca metàl·lica.  

D’altra ban

pregunta i, en un estat de dret, la prova de càrrega és de qui acusa. De moment, no 

tenim cap prova d’aquestes acusacions. 

En resposta a la tercera pregunta, la casa té cuina i menjador, com totes les cases del 

món. No els cal cap llicència per utilitzar aquestes sales de la casa perquè no hi ha cap 

activitat que així requereixi.  

Vostè ha fet aquestes acusacions sense proves, ha volgut malmetre el nom d’una entitat 

honesta, amb una actuació que va directament contra el moviment associatiu, creant 

malestar social, crispació ciutadana, i ha 



 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, en primer lloc, lamenta que aquest tema s'hagi personalitzat 

nt hem acusat d’aquests fets. 

enzillament hem portat al ple la pregunta per tal d’aclarir aquests rumors que circulaven 

el carrer, perquè el Govern ens expliqui quines són les condicions contractuals amb 

er tant, de vegades les brames es generen a partir de la credibilitat que li vol donar un 

ateix, i no es pot portar això als mitjans de comunicació, en lloc de fer les preguntes on 

Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 14 de l’ordre del dia. 

i el Sr. Bassas parlava de discreció. Aquest ja és un tema que era públic, que estava al 

carrer, i que jo crec que la millor manera de solucionar-lo és que també públicament 

s’aclareixi si aquestes acusacions eren o no eren certes.  

També, des de la CUP i jo mateix, en cap mome

S

p

aquesta entitat. Finalment, públicament manifesto que encantat accepto la invitació de la 

Hermandad Rociera Divina Pastora. No tinc cap problema amb aquesta entitat. 

 

 

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

Bassas li ha deixat ben clar com es poden fer les coses sense arribar a aquest extrem, 

perquè ara el mal ja està fet i costarà refer les coses. Això podia ser una brama popular 

però, miri, a mi no m’havia arribat, i li asseguro que per Cerdanyola em passejo sovint, 

perquè hi tinc amics i familiars directes.  

P

m

tocava, i després dir que no es volia perjudicar. Home, si no es volia potser que no 

s'haguessin fet les coses d'aquesta manera. Segurament vostè també lamenta aquest 

rebombori.   

 

 

42  - PREC QUE PRESENTA  EL GRUPS MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL VAPOR GORDILS I DALMAU. 

 

 

 



43  - PREC QUE PRESENTA  EL GRUPS MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PERQUÈ NO S’OBLIGUI ALS CIUTADANS 

DJUDICATARIS D’HABITATGE PÚBLIC A COMPRAR PLAÇA 

habitatge digne.  

és una necessitat i alhora un dret social i és per això que defensem que des 
e les diferents administracions implicades es vetlli i faciliti l’accés a l’habitatge digne a 

tmanes el nostre Grup Municipal ha denunciat en diverses ocasions la 
mala pràctica d’aquest govern a la hora de promoure i adjudicar habitatges de Protecció 

quest fet es una greu discriminació cap a tots aquells mataronins que reuneixen les 

t. 

des de la redacció del projecte de 
esmentada obra  ha adquirir tots els habitatges amb plaça d’aparcament.  

egon.- L’ajuntament de Mataró vetllarà per garantir que els ciutadans que optin a 
laces 

’aparcament.” 

A

D’APARCAMENT. 

 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el 

prec següent : 

“Com ja hem exposat en diferents ocasions, des del Grup Municipal de CiU sempre 
estarem al costat de recolzar i exigir el dret que tenen tots els ciutadans a tenir un 

 
L’habitatge 
d
tots els ciutadans prioritzant aquells col·lectius que troben més dificultats. 
 
Les darreres se

Oficial i habitatges a Preu Concertat al obligar a les persones adjudicatàries a adquirir 
juntament amb l’habitatge una plaça d’aparcament. 
 
A
condicions necessàries per accedir a aquest tipus d’habitatges però que no volen o no 
poden permetre’s una plaça d’aparcament de propietat. El govern no contempla cap altre 
opció que la d’obligar ha aquestes persones a adquirir places d’aparcamen
 
El darrer fet lamentable ha estat l’aprovació per part del tots els partits del govern, en el 
darrer consell d’una de les societats del Grup PUMSA, de les bases d’adjudicació dels 
habitatges de preu taxat del carrer Churruca. Tot i trobar-se davant l’estació i al costat de 
parades de autobús, s’ha decidit obligar de nou 
l’
 
Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent, 
 
PREC: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró i les seves societats, a l’hora de projectar i adjudicar les 
promocions d’habitatges que realitzin en totes les modalitats d’habitatges protegits, 
concertats o subvencionats, per qualsevol organisme públic, no farà obligatòria la 
adquisició d’una plaça d’aparcament a les persones adjudicatàries. 
 
S
renunciar a disposar de transport privat motoritzat no se’ls obligarà ha adquirir p
d
 



 

 
El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, comença manifestant que el 

lò que ja vam dir al respecte en el ple passat i allò que vam discutir 

vament en l’últim consell d’administració de Prohabitatge. Penso que hi ha diferències 

 entre el Govern i el grup de CiU de dues coses: què ha de ser un 

abitatge de protecció oficial i quines són les necessitats dels adquirents d’aquests pisos, 

ests adquirents 

 implicaria que quedarien fora dels paràmetres convinguts, que 

’aprofiten d’un tipus d’IVA del 7%, en lloc del 16%, i, en general, aplicant la 

l Consell, són els mateixos que utilitza el 

comentari de la part expositiva: ("El darrer fet lamentable...") no és apropiat, perquè no es 

pot considerar com a lamentable, sinó que cada grup hi té la seva opinió. 

Insistirem en al

vi

rellevants de concepció

h

que són de compra.  

En la nostra opinió –obtinguda a partir del que ens diuen les persones apuntades a la 

nostra borsa– és que el paquet adequat per cobrir les necessitats d’aqu

és l’habitatge + la plaça d’aparcament i, si s’escau, el traster, com en el cas de Florida 

Blanca.  

Què passa llavors? La legislació actual no preveu que els aparcaments siguin de 

protecció oficial i, per tant, aquest paquet que nosaltres creiem que és el que dóna servei 

als futurs adquirents

quedarien fora de les subsidiacions, que quedarien fora dels ajuts directes per a les 

entrades i, per tant, l’única manera d’aconseguir que el préstec els beneficiï és vinculant 

aquesta plaça d’aparcament a l’habitatge. A més, tal com ja vam dir, el preu és més baix 

perquè s

hipoteca amb els anys mateixos de l’habitatge sortiria una quota molt similar a la 

hipotètica quota de lloguer en el mercat lliure. 

El Govern posa a disposició dels ciutadans habitatges de qualitat, sense concessions al 

luxe, però habitatges de qualitat a un preu significativament inferior al del del mercat. Al 

darrer consell de Prohabitatge es va produir una viva discussió al voltant d’aquest tema, i 

després vaig pensar que pràcticament havíem aconseguit convèncer el regidor Galbany, 

però això no ha estat així. 

D’altra banda, voldria afegir un nou element. Els mateixos arguments de l’Ajuntament, del 

Govern de Mataró, que vam estar exposant a

govern de la ciutat de Sant Cugat del Vallès per vincular pàrquing i traster a tots els 

habitatges de protecció oficial dels darrers anys.  

 



 

 

El senyor Pere Galbany aclareix que allò que ell simplement demanava és donar l’opció 

al ciutadà, sobretot en aquesta promoció que fem just davant de l'estació, d'escollir si 

volen o no el pàrquing. Vostè em diu que el preu que els costarà serà una miqueta més i 

amb això tindran el pàrquing, però estem parlant de pisos de promoció pública, que són 

isos amb un increment que potser les persones que els han de comprar no poden 

ssumir. Després, també hi ha persones que vostè sap que trien una forma de vida que 

o ha de perquè anar acompanyada del tema de la motorització. Simplement 

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

 pregunta següent: 

 
i 

e Mataró donaria suport a la Fundació Privada Festival Shakespeare i acolliria la major 
art de la programació a la Masia Can Ribot, l’espai emblemàtic que el Festival requeria.  

 un major pressupost, una voluntat de creixement i de consolidació 
d’aquesta singular proposta. Com a resultat, l’Institut Municipal d’Acció Cultural va crear 

p

a

n

demanàvem que tinguin en compte a partir d'ara aquesta opció de poder escollir i no 

vincular tots els habitatges amb plaça d’aparcament. Lamento que no m’ho hagin 

acceptat. 

 

 

44  - PREGUNTA QUE PRESENTA  EL GRUPS MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE FACTURES PENDENTS DE 

PAGAMENT RELACIONADES AMB EL FESTIVAL SHAKESPEARE. 

 
L

la

“L’estiu del 2008, els ajuntaments de Santa Susanna i Mataró van arribar a un acord per 
impulsar econòmicament i consolidar artísticament el Festival Shakespeare d’arts 
escèniques en el territori del Maresme, traslladant la major part de la seva celebració a
Mataró. D’aquesta manera, col·laborant amb l’ajuntament de Santa Susanna, el consistor
d
p

La incorporació de Mataró a l’organització del Festival volia aportar una dimensió 
territorial més àmplia,

un subprograma del pressupost 2008 per valor de 132.932,47€, per tal de contemplar 
totes les despeses derivades de l’organització del festival i la subvenció nominativa a la 
Fundació Privada que gestiona l’esdeveniment. 

Fa poc temps que hem tingut coneixement de que els serveis prestats el dia de la 
inauguració del festival després de 8 mesos encara resten pendents de pagament.  El 



deute ascendeix a un total de 20.572,99€ i no cal oblidar que per a moltes empreses,  un 
deute d’aquest tipus pot suposar una dificultat addicional per a la seva supervivència. 

Donada l’actual cojuntura econòmica i el compromís fet públic de l’Ajuntament de Mataró 
de mantenir els terminis de pagament a proveïdors en 60 dies, no entenem com s’ha 
arribat a aquesta situació. 

És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent, 

PREGUNTA: 

Primera.- Qui va ser la persona física o jurídica de fer l’encàrrec del servei de càtering per 
a la inauguració del Festival Shakespeare celebrat a la Masia de Can Ribot?  

l Shakespeare?  

culturals 
romociona l’Ajuntament i de la destinació de les subvencions que  

peare, s’ha 

ller delegat de Cultura, passa a fer algunes prèvies: 

e la inauguració, sinó per al llarg de tots els serveis del festival i que l'import, a dia 

'avui, és de 4.600 euros. Podria detallar cadascuna de les factures, però en tot cas, 

estes 

va ser un conveni. I com que va ser un conveni, el funcionament és que en el 

moment de la seva signatura hi ha un primer pagament i, després, quan es justifica la 

Segona.-Tenia coneixement l’Institut Municipal d’Acció Cultural d’aquest fet? Si és així, 
quines mesures ha prés en consideració per a que es faci efectiu el pagament per part de 
la Fundació Privada Cultura

Tercera.- Quin seguiment fa l’IMAC de les empreses col·laboradores dels actes 
de caràcter públic que p
concedeix?  

Quarta.- Donat que en el pressupost 2009 de l’IMAC hi ha consignada una partida de 
70.000 €  a raó del conveni subscrit amb la Fundació Privada Festival Shakes
plantejat no renovar la col·laboració de l’Ajuntament amb la mencionada Fundació mentre 
no es tinguin les suficients garanties de que pot fer front a les obligacions que contreu? “ 

 

 
El senyor Sergi Penedès, conse

En primer lloc, hi ha una sèrie d'errades en les dades aportades. Hi ha deutes pendents 

de la Fundació, i evidentment això és de lamentar. En tot cas, vostè fa referència a un 

deute per al dia de la inauguració de 20.572 euros; i jo li he d'aclarir que ni és per al dia 

d

d

l'import és aquest. De tota manera, qualsevol deute que hi hagi és greu a aqu

alçades. 

Una altra inconcreció. A la part expositiva diu: "Donada l’actual conjuntura econòmica i el 

compromís fet públic de l’Ajuntament de Mataró de mantenir els terminis de pagament a 

proveïdors en 60 dies, no entenem com s’ha arribat a aquesta situació”. Aquí s’ha 

d'aclarir que l’Ajuntament de Mataró, en aquest cas, l’IMAC, ha pagat fins a l’últim euro 

que s’havia compromès. No és un sistema de factures que ens comprometem a 60 dies, 

sinó que 



despesa, hi ha el segon pagament. El que triguem a l’IMAC, que segurament és el mateix 

que es triga a qualsevol servei municipal o ens autònom per satisfer els imports a 

conveni, és el temps de tramitar un expedient; estem parlant d’uns 15 dies. És a dir, des 

del moment de la signatura del conveni, l'IMAC va satisfer el 80% de l'import en 15 dies. 

Bé, 15 dies és el promig, i en aquest cas encara vam trigar menys, perquè teníem 

l'expedient molt avançat.  

D’altra banda, no s'hi val a posar en dubte el termini de 60 dies en què l’Ajuntament paga 

als seus proveïdors. 

 

Dit això, i ja entrant en les preguntes, en resposta a la primera, val a dir que aquesta 

persona jurídica va ser la Fundació Privada Cultural Shakespeare de Santa Susanna.  

En resposta a la resta de preguntes, que respondré barrejades, he de dir que 

evidentment que en tenim coneixement. La resta de proveïdors són locals o proveïdors 

ntacte. El que hem fet des de llavors ha estat fer de mediadors amb 

Ajuntament de Santa Susanna, que és qui deu aquests diners. 

es pot llegir de diferents 

, dóna feina a molts proveïdors, també locals.  

amb els quals tenim contacte i, per tant, qualsevol deute, a qui truquen és als tècnics de 

l'IMAC... Estem en co

l’

Des de llavors, hem fet el seguiment dels casos i reunir-nos moltes, moltes vegades amb 

l’Ajuntament de Santa Susanna.  

En resposta a la darrera pregunta, convé explicar que en total són 100.000 euros (70.000 

de conveni i 30.000 d’infraestructures) la partida d’aquest any, com e pot veure a l’apartat 

de Programes i Sub-programes del Pressupost. Tampoc no ens hem plantejat no renovar 

la col·laboració. En tot cas, la continuïtat de la col·laboració de l'Ajuntament amb el 

Festival no està en dubte. Al contrari. Posar això en qüestió  

maneres. Amb una situació de crisi com la que tenim seria un error greu deixar de fer 

aquesta activitat perquè, com diem

D’altra banda, afegir que aquí nosaltres entenem que vostès han volgut acusar 

l’Ajuntament de Mataró i l’IMAC. M’ha decebut aquesta utilització que vostès han volgut 

fer d’això, no per les preguntes, sinó per haver sortit a la premsa a fer declaracions, haver 

dit que vostès són els defensors de l’empresariat local, que les respostes dels regidors 

són de poca categoria... quan tot el problema de la gestió econòmica d’aquest Festival és 

de l’Ajuntament de Santa Susanna, governat per CiU des de fa molts anys i amb majoria 

absoluta, diria jo. 

 

 



El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

comença recordant l’obligació dels regidors de respondre les preguntes que els formulen 

els grups municipals a través de l’escrit que aquests entren per registre. Davant d’això, no 

tenim cap problema a demà mateix presentar una altra pregunta per escrit, concretant 

aspectes i afinant les qüestions. Nosaltres hem plantejat aquestes preguntes en bé del 

estival i no pas en bé de CiU, i perquè la majoria de proveïdors, com ja s’ha dit, són de 

ataró i aquesta feina que han fet l’han de cobrar, sinó, malament. 

 anar a parlar amb el 

 aquí, però de la qual ningú parla... i es tracta d’una factura de 

ls. Aquesta vostès sembla que 

F

M

D’altra banda, com a grup polític el que sí que tenim darrere són ciutadans i el que volem 

fer és parlar en el seu nom i amb ells. I de factures, nosaltres ja en tenim unes quantes. 

També hem parlat amb l’Alcalde de Sta. Susanna, que també ens ha explicat coses, com 

ara qui havia fet aquest contracte, qui havia anat a buscar aquest proveïdor; també ens 

ha explicat la persona afectada... i vostè ha estat molt hàbil contestant responent les 

preguntes. Té raó quan ha dit que la persona jurídica ha estat el Festival Shakespeare, 

però, és clar, si vol li dic de qui anava acompanyat el tècnic quan va

proveïdor per demanar-li que fes això, i era vostè. Per tant, ens ha contestat la persona 

jurídica però la persona física ha estat vostè. Pel que fa a l’Alcalde de Sta. Susanna –que 

no és ningú de Convergència i Unió, sinó, l’Alcalde, igual que el nostre Alcalde, és el de 

tots– ens ha explicat que portava la part econòmica i que era l’IMAC qui li deia quins 

pagaments corresponia fer. Curiosament, es van pagar 3.000 euros només presentar la 

pregunta el nostre grup, de dues factures que sumades que feien 7.600, dels quals 

queden per pagar 4.600. 

Però, és clar, aquí hi ha números que no quadren i convé aclarir-los, perquè és possible 

que si el Festival es repeteix no acabi trobant proveïdors. 

A nosaltres se’ns va dir que s’havien fet pagaments a l’inici, és cert. Aparentment aquells 

pagaments  quadraven amb el que ara es reclama el dia 26 de febrer, que per cert ningú 

ha contestat. Com tampoc s’ha contestat les demandes d’entrevistar-se o parlar-ne amb 

el proveïdor, ni per part del regidor de Cultura, ni per part del Sr. Alcalde. En canvi, hi ha 

una altra factura que surt

material sobre la qual, a més a més, el proveïdor ha demostrat que no hi va carregar ni 5, 

i que és exactament el lloguer de taules, cadires i materia

no la tinguin en compte enlloc, perquè sí que surt aquí com a factura que els reclamen, 

però vostès no en parlen. Vostès parlen dels 7.203,24, a què sumen 418, que són 7.600, i 

restant-hi els 3.000 pagats de manera avançada (donant instruccions a Santa Susanna 



perquè els avancés), queden aquests 4.600 €. Però què passa amb aquesta factura de 

12.669,97 €?  

No és aquí el lloc de jutjar la gestió del govern de Santa Susanna, però sí que és el lloc 

de jutjar la gestió de la part que correspon a l'Ajuntament de Mataró en aquesta Fundació, 

i sí que afecta els ciutadans de Mataró, d'on provenen la major part dels proveïdors. 

A més, no ho sabíem, però sembla ser que hi ha altres factures pendents de les quals 

nosaltres no tenim coneixement, però sobre les quals no dubti que l’hi preguntarem. 

 

 

El senyor Sergi Penedès mostra la seva disposició a donar-los tota la informació que 

vulguin. L’únic és que demano més rigor i menys premsa. Si el que volen és ajudar el 

mbé 

l seu cap de grup afirma que el que volen és ajudar l'empresariat local, però si això és 

així, el millor que podien fer era trucar l'Alcalde de Santa Susanna, i no fer declaracions a 

 premsa. 

emps d’anar a registre. El Sr. Alcalde de Mataró no ha anat a Notari, no s’ha 

nt totes les gestions. Amb aquest proveïdor que diu vostè, jo m'hi he 

Festival vostès no han contribuït a la seva bona imatge. És un festival que té present i 

futur, i amb aquest paper que vostès fan, no hi ajuden. De la mateixa manera que ta

e

la

En tot cas, li aclariré algunes coses. Quan va aparèixer l'oportunitat de fer el Festival a 

Mataró sabíem que hi hauria un risc, i que eren els greus problemes de gestió econòmica 

d’aquest Ajuntament. Per cert, l’única regidora de l’oposició que va fer observacions al 

respecte en diferents comissions informatives era la Sra. Coromines. De CiU ningú mai 

no va fer-hi cap observació. Érem conscients del risc però vam intentar pal·liar-ho fent un 

seguit de canvis, modificacions d’Estatut... que van passar per aquest ple, però que no 

vam ser a t

elevat a públic i per això hi ha un conveni. Aquí hi ha hagut un cert error de percepció de 

quina és la situació. 

Per tant, dic que no hi ha dos ajuntaments en aquests moments. Hi ha l’Ajuntament de 

Santa Susanna, que és l’únic responsable i qui té els contractes amb aquests proveïdors. 

Nosaltres hi tenim uns convenis. Nosaltres, Ajuntament de Mataró, IMAC en aquest cas, 

hem pagat fins l'últim euro. És l'altra administració l'única jurídicament responsable que 

no ha fet allò que diu el conveni que tenim signat.  

Tot i això, evidentment, no ens desentendrem dels diferents proveïdors a qui es deu 

diners.  Hem estat fe



reunit moltes vegades, moltes vegades. Jo i els tècnics de l'IMAC, i no és que l'encàrrec 

el fes jo, no amb aquest proveïdors; sinó amb molts proveïdors del Festival, com les 

companyies de teatre. Santa Susanna no va fer res, perquè en la gestió del Festival no hi 

va participar, només en la gestió econòmica, per imperatiu legal. El que està en tràmits 

ara és revertir això perquè la gestió econòmica també es pugui fer des d'aquí.  

rit tenir-hi 

unions.  

n tot cas, qui fa mal al Festival és qui permet que passi això havent transcorregut tants 

esos, i no el grup de CiU, que quan ho treu és després d’aquest temps. 

s vegades amb aquest senyor i l’únic responsable és l’administració de Santa 

 GRUP MUNICIPAL DEL 

ARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS MATARONINS I 

T LA SEVA FEINA I QUE NO 

BREN EL SUBSIDI D’ATUR. 

 
r del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez respon al Sr. Penedès que si han passat 8 mesos del 

Festival, i és vostè qui va fer l'encàrrec personalment, a mi em pot parlar de convenis... , 

però als treballadors, als empresaris de Mataró a qui vostè els va demanar la feina no els 

pot explicar això, passats 8 mesos i després que ells li hagin demanat per esc

re

E

m

 

 

 

El senyor Sergi Penedès no tolera que el Sr. Fernàndez li digui això, perquè ell s’ha 

reunit molte

Susanna. No és ni l’Ajuntament de Mataró, ni l’IMAC. 

 

 

 

 

 

45  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL

P

LES MATARONINES QUE HAN PERDU

CO

El senyor José Manuel López, regido



presenta la pregunta següent : 

“En unes recents declaracions la Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme 
Capdevilla, afirmava que a Catalunya hi ha un 30% de persones aturades que han deixat 
de rebre la prestació de l’atur. A la mateixa entrevista la Consellera afirmava que aquest 

dels membres s’ha quedat sense feina, p
percentatge era alt, de la mateixa manera manifestava que “hi ha casos de famílies on un 

erò és que l’altre també estava en la mateixa 
 o bé no treballava”. 

nt a molts catalans i catalanes; com tampoc que les 
diferents Administracions tenen l’obligació de fer tots els possibles per tal de que aquesta 

s per aquests motius que presentem les següents  PREGUNTES 

2. Si té aquestes dades, quantes persones es troben a l’atur i sense rebre cap 

ílies hi ha a la nostra ciutat a les quals cap dels seus 
membres estiguin treballant trobant-se en disponibilitat i voluntat de fer-ho?” 

 

 

La sen o, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, 

con

és que uestes dades que li requereix el Sr. López. 

s 

d'un m r que 

am fer va ser posar-nos en contacte amb la Directora General de la Xarxa Territorial de 

s oficines del SOC perquè ens pogués donar aquestes dades, però ens van dir que ells 

ntes. 

situació,
 
A ningú no se li pot escapar que aquestes xifres constitueixen un veritable drama que va 
més enllà del que són purament estadístiques, per convertir-se en un autèntic drama 
personal que afecta directame

situació sigui transitòria i el menys dura possible per a aquestes persones. 
 
Entenem que cal prendre mesures per tal d’ajudar, tant com sigui possible, a totes 
aquestes persones però per tal d’entomar-les es fa imprescindible conèixer les dades 
veritables a la nostra ciutat. 
 
É

 
 

1. Té dades el Govern Municipal de quantes persones es troben en l’esmentada 
situació a Mataró? 
 

prestació? 
 

3. Quin nombre de fam

 

yora Alícia Romer

testa que li sap greu no poder-se explicar més en aquesta pregunta, però el problema 

 no tenen aq

É veritat que és un tema molt important. De fet, quan vam començar a treballar fa més 

es totes les mesures anticrisi que després el Govern va presentar, el prime

v

le

no les tenien i qui les havia d'autoritzar era la delegada de la Delegació Provincial 

pertanyent al Ministeri de Treball. Vam fer una carta que vam enviar, de la qual encara no 

tenim resposta. Per aquest motiu, no puc respondre a les pregu



I com que crec que no val la pena repetir totes les coses que estem fent, perquè vostès ja 

les saben, em sap greu, però no puc donar una altra informació. 

 

 
El senyor José Manuel López lamenta que costi tant donar aquestes dades des del 

Ministeri, perquè difícilment es poden prendre mesures socials sense tenir aquesta 

informació. 
 

 

46  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

conjuntament amb el punt núm. 39 de l’ordre del dia. 

o.  

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA I EL DIÀLEG AMB LES ENTITATS LOCALS. 
 
 
Aquesta pregunta  ha estat tractada 

 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una de la matinada, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certific

 


	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent : 
	ACORDS: 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, explica que el seu grup pensa que aquesta proposta queda una mica curta. Aquest país no té ben resolt el model energètic, perquè no tenim garantida l’energia que necessitarem en el futur, perquè no hem fet un debat de a quin preu estem disposats a pagar aquesta energia. Només cal que recordem que hi ha un deute amb les elèctriques monstruós, entre  15 i 20 mil milions d’euros. Es evident que l’energia nuclear té molts problemes, i també un ús militar, ja que permet tenir urani; tampoc no hem resolt el problema dels residus, ja que no es pot endollar i desendollar (sempre està funcionant). Però vostès ens han de proposar algun model alternatiu més net. Avui dia estem tancats dient: “tanquem les nuclears”, però no posem molins de vent, perquè afecten el paisatge. Aquesta és una discussió que hem de fer molt i molt seriosament perquè no podem viure aïllats, hem de viure en un sistema interconnectat, i ens pot passar que no volem energia nuclear nosaltres però en comprem a països que en tenen. Nosaltres no ens sumarem a aquesta proposta perquè no fa aquest debat seriós, no perquè no pensem que l’energia nuclear no tingui els seus problemes sinó perquè no proposen una alternativa. Entenem que la seva proposta mira les coses d’una manera parcial i sense voler aprofundir. Necessitem un pla energètic pel país.  
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, es posiciona a favor de les tres propostes de resolució. Recorda que en el ple passat ja varen presentar alguna proposta pràcticament clavada a aquesta que, per desgràcia, el Govern no va voler escoltar.  
	Article 18è.  Autorització de despeses 
	 
	FINANÇAMENT 
	 
	BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
	Partides a disminuir 

	Vuitè.- Implantar un sistema de bonificació de la taxa de recollida de la brossa que incentivi el reciclatge de la brossa domiciliaria i comercial. 
	Novè.-  Congelació de les tarifes de les zones blaves. 

	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, intervé per posicionar-se respecte a la moció del Partit Popular. En principi, la posició de Convergència i Unió hagués estat discutir punt per punt, però com que el Partit Popular retira la part introductòria i deixa només la part de l’acord... algú ens hauria d’explicar... 
	PREC 
	 Infants de 0-1 anys ………………………………….           2.080,00 €/any 
	 
	SERVEIS EN L’IES MIQUEL BIADA 



	CURSOS ESCOLA D’ADULTS 
	En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió.   
	Article 24.5 - Excedència voluntària: ”El treballador/a amb contracte laboral indefinit d’un any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no inferior a quatre mesos i no superior a cinc. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador/a si han passat quatre anys des del final de l’anterior excedència. 
	Article 24.5 - Excedència voluntària: ”El treballador/a amb contracte laboral indefinit d’un any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no inferior a quatre mesos i no superior a cinc. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador/a si han passat quatre anys des del final de l’anterior excedència. 




