
ACTA NÚM. 14/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2009. 

================================================================= 

 

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

desembre 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) 
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) 
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU) 
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU) 
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU) 
 
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP) 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP) 
S’incorpora a la sessió en punt núm. 5 de l’ordre del dia 
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) 
 

 

És excusat el Sr. Oriol Batista Gázquez, regidor del grup municipal Socialista. 



 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, 

que dóna fe de l’acte. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent : 

 

DECRET 
9648/2009 de 30 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió 3 de desembre de 
2009. 

Òrgan: SECRETARIA GENERAL 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es 
convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la 
sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre de 2009,  a les 
19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar 
els assumptes consignats en el següent 
 
                                               ORDRE DEL DIA 
 
1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de 

novembre de 2009. 
  
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals 

amb motiu del dia Internacional de les persones amb discapacitat 
física. 

 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió en suport a la històrica editorial publicada 
per la premsa catalana el dia 26 de novembre. 

 
5 Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups 

municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya-Verds-EUiA i 
Esquerra Republicana de Catalunya de la declaració conjunta de 
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques “els municipis, també en defensa de la 
dignitat de Catalunya”. 



 
6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió de suport a les propostes de l’estudi 
FERRMED. 

 
  
 DICTAMENS 
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 
 -Institut Municipal de Promoció Econòmica- 
 
7 Aprovar el projecte de modificació de la trama urbana 

consolidada (TUC) de Mataró. 
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS 
 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
8 Aprovació modificació pressupost municipal de l’exercici 2009. 
 
9 Aprovació del  model de contracte d’arrendament amb opció de 

compra d'un immoble a Disseminats Afores, 49, de Mataró, per 
ubicar el Parc de Manteniment. 

  
 
 -Servei d’Ingressos- 
 
10 Aprovació Conveni entre el Consorci Sanitari del Maresme i 

l’Ajuntament de Mataró en relació al pagament de l'IBI, i proposta 
de subvenció per activitats sanitàries. 

 
 
 -Servei de Compres i Contractacions-   
 
11 Aprovació conveni marc de col•laboració per a l’impuls i el 

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes.  

 
 
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
  
 -Manteniment i Serveis- 
 
12 Aprovació del text del Conveni subvencional entre l’administració 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l’Ajuntament de Mataró per a obres a varis centres 
d’educació infantil i primària, educació especial i formació 
d’adults d’aquesta localitat. 



 
13 Ratificació del decret d’Alcaldia d’adhesió de l'Ajuntament de 

Mataró al conveni de l'Agencia de Residus de Catalunya amb la 
Societat Ecoembalajes España SA. 

 
 
 CMI DE VIA PÚBLICA  
 
 -Àrea de Via Pública-  
  
14 Acord d’assumpció de competències d’inspecció i sanció en 

matèria d’espectacles públics i activitats recreatives 
 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
15 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la 

Candidatura d’Unitat Popular, Socialista, Iniciativa per Catalunya-
Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular 
de Catalunya perquè no s’autoritzi a Mataró l’exhibició 
d’espectacles amb animals salvatges. 

 
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular  per instal•lar desfibril•ladors 
semiautomàtics en equipaments municipals. 

 
17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya  per demanar que es torni a establir el 
pagament de la taxa de la brossa domiciliària i comercial entre els 
mesos d’octubre i desembre. 

 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya  per la creació d’un banc d’idees ciutadanes. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
  
19 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre el “Fons documental audiovisual de Televisió de Mataró”. 
 
20 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre 

el centre de creació d’arts visuals i pensament contemporani de 
Can Xalant. 

 
21 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per 

tal  de garantir una millor participació ciutadana al Ple de 
l’ajuntament de Mataró. 



 
22 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular  en relació amb l’extracció clandestina d’aigua 
de l’empresa mataronina Tints Mataró. 

 
23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya  sobre la onada de robatoris que pateixen les 
urbanitzacions del nord de la ciutat. 

 
24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre l’assegurança obligatòria que han de tenir les 
comunitats de propietaris. 

 
25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

perquè, dins el marc de la integració tarifària prevista en el Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya, es determini la 
homogeneïtzació i coherència dels títols socials existents. 

 
26 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a 

la permissió d’aparcament lliure per a vehicles al solar de la Riera 
Figuera Major. 

 
27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre l’avaluació del Pla jove 2004-2008 i l’elaboració del Pla 
2009-2012. 

 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre els ajuts de la Llei de Dependència. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya  sobre els processos de selecció del personal que 
treballa al nostre Ajuntament. 

 
30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya  sobre la fusió de Caixa Laietana i Caixa Penedès. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre la promoció d’habitatges públics al sector de Can Gassol. 
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

referent al futur desenvolupament del “Tub Verd” al front de mar. 
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya  sobre l’ampliació de la plantilla d’agents en base al Pla 
Estratègic de la Policia Local 2007-2013. 

 
 
 
 
 



 
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 DE 5 DE NOVEMBRE DE 2009. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

 

2 -   DESPATX  OFICIAL 

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

oficial. 

 
 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

3   -  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA. 
 

La senyora Carme Esteban, regidora del grup municipal Socialista, presenta la Declaració 

Institucional següent : 

 
“Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Física, el dia 3 de 
desembre, s'organitzen cada any diferents actes que reivindiquen la voluntat d'aquestes 
persones d'exercir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes en igualtat de condicions 
que la resta de persones.  
 
Per això demanen disposar dels serveis i prestacions que els garanteixin poder gaudir de 
plena autonomia personal per dur a terme els projectes de vida a que tots tenim dret. 
 



Des de fa molts anys, la lluita de les persones amb discapacitat física ha aconseguit 
millorar la informació i el coneixement de les problemàtiques que afecten el col.lectiu, 
s'han impulsat canvis importants en el reconeixement dels drets i en la qualitat de vida de 
les persones, promovent millores que, en molts casos, han beneficiat al conjunt de la 
societat. 
 
No obstant això, encara s'està lluny d'una veritable igualtat i inclussió social, per tant la 
necessitat de  canvi i millora en aquest sentit continua. 
 
La llei per a la Promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les persones en situació de 
dependència i la Llei de Serveis Socials Catalana, reconeixen un dret universal i subjectiu 
que ha de millorar qualitativament i quantitativament els serveis i les prestacions 
imprescindibles per aquestes persones.  Cal que el desplegament normatiu i efectiu 
d'aquestes lleis contempli la complexitat i la heterogeneitat de les necessitats del 
col.lectiu de persones amb discapacitat física. 
 
Donem el nostre recolzament a les demandes d'aquestes persones en els següents 
punts: 
 

• La necessitat d'un Servei d'Assistent Personal adequat a les necessitats i que 
garanteixi l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física. 

 
• Ajustar el sistema de copagament adequat en funció dels recursos econòmics de 

la persona dependent. 
 

• Disposar dels recursos necessaris per tal de poder viure una vida independent a 
la pròpia llar o en apartaments amb serveis comuns per a la vida independent. 

 

• Cal continuar treballant per a l'accessibilitat universal a tots els pobles i ciutats, 
allà on es desenvolupa la vida de totes aquestes persones.  

 
Per tot això,  
 
Demanem al Govern de  la Generalitat de Catalunya, que desplegui el marc normatiu 
específic, agilitzi i clarifiqui els circuits d'accès al reconeixement del dret, destini els 
recursos necessaris i es disposi dels recursos humans capacitats per tal que les persones 
amb discapacitat física puguin veure millorar les seves condicions de vida en igualtat de 
condicions que la resta de persones.” 
 
 
 

A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Silvia López, presidenta de la 

Fundació Privada GIMM, qui agraeix aquesta Declaració Institucional a la que tots els 

grups municipals han donat suport i fa un repàs dels quatre punts expressats a dita 

Declaració. 

 

 



VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

4   -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN SUPORT A LA 

HISTÒRICA EDITORIAL PUBLICADA PER LA PREMSA CATALANA 

EL DIA 26 DE NOVEMBRE. 

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

proposta següent : 

 
“Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la norma institucional bàsica del país, fou 
referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006, després d’haver superat tots els 
tràmits legals i institucionals vigents. 
 
Atès que posteriorment “foren presentats diversos recursos d’inconstitucionalitat després 
de la seva aprovació, que han d’ésser resolts en un futur immediat. 
 
Davant la publicació conjunta el dia 26 de novembre, de l’editorial titulat “La dignitat de 
Catalunya” a dotze diaris catalans en referència a la propera sentència del Tribunal 
Constitucional respecte al nou Estatut. 
 
Atès que l’editorial es dirigeix a l’opinió pública espanyola en el seu conjunt i exposa la 
preocupació de la societat catalana davant una sentència que no respecti el doble pacte 
polític del Parlament de Catalunya i les Corts Generals, així com el referèndum del poble 
català” 
 
Ates que creiem en la necessitat de donar el nostre suport al nou Estatut de Catalunya, 
que va ser fruit d’un consens històric i és mostra d’una societat forta, activa i que defensa 
la seva dignitat. 
 
Els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Assumir el contingut de l’editorial en favor de la dignitat de Catalunya, felicita i 
dóna suport a la històrica editorial publicada per la premsa catalana el dia 26 de 
novembre passat. 



  
Segon.- Confiar que la sentència del Tribunal Constitucional al nou Estatut determinarà 
la seva constitucionalitat, doncs de no ser així pot representar un moment greu en la 
història de Catalunya i produir un desencontre no previst entre les institucions, la política i 
la ciutadania. 
  
Tercer.- Afirmar que el procés que va portar a la redacció i aprovació d’un nou Estatut de 
Catalunya, va néixer del compromís de fer una Catalunya millor, arrelada a la seva 
història i identitat, amb vocació de projectar-se al món mitjançant la consolidació del seu 
autogovern.  
 
Quart.-  Expressar el seu suport de l’Ajuntament de Mataró al contingut de la històrica 
iniciativa de la premsa catalana, com ja ho han fet altres municipis catalans i esperant 
que ho facin tots els del Principat. 
  
Cinquè.-  Manifestar la seva confiança en que el Tribunal Constitucional atengui les 
circumstàncies que han portat a la redacció d’un nou Estatut que amplia l’autogovern de 
Catalunya dins del projecte democràtic, social i de dret que representa la Unió Europea. “ 
 
 

El senyor Joan Mora  indica que CIU, amb aquesta proposta de resolució, pretenia  

demostrar que estem lligats i vinculats a la sentència del Tribunal Constitucional. 

Entenem que el camí correcte a seguir d’ara endavant hauria de ser la unitat política de 

totes les forces catalanes. La proposta de resolució posterior del Govern va en el mateix 

sentit que la presentada per CIU i, per tant, retiraríem aquesta proposta per tal que hi 

hagués aquest primer pas endavant perquè es donés aquesta unió. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, agraeix al Sr. Mora el seu gest. Els 

gestos s’han de correspondre. Jo tenia intenció de llegir a continuació la proposta que 

havien presentat els altres grups municipals. Vostès van ser els primers a presentar la 

proposta i, per tant, si no té cap inconvenient, la pot llegir vostè. 

 

 

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

Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA i 

ERC, a la qual s’afegeixen : 

 



5   - PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE 

PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA 

PER CATALUNYA-VERDS-EUIA I ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA DE LA DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA FEDERACIÓ 

DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS I COMARQUES “ELS MUNICIPIS, TAMBÉ EN DEFENSA 

DE LA DIGNITAT DE CATALUNYA”. 

 
“El passat 27 de novembre, la Federació de Municipis de Catalunya i l’associació 
Catalana de Municipis i Comarques van acordar aquesta declaració conjunta. 
 
“Els ajuntaments catalans volem expressar el nostre suport a l’editorial conjunt que, amb 
el títol La Dignitat de Catalunya, diversos mitjans de comunicació han publicat en defensa 
de Catalunya i de l’Estatut.  
 
Ens volem sumar a l’esperit que inicia aquest editorial, i reafirmar-nos en l’esperit que ha 
caracteritzat els 30 anys de la democràcia local: el compromís amb les institucions i amb 
el poble de Catalunya des de la proximitat.  
 
L’aprovació de l’Estatut va marcar un abans i un després en la manera d’expressar la 
voluntat pública del nostre país, d’administrar-nos institucionalment, però sobretot en 
l’oportunitat de comptar amb mecanismes de gestió justos, eficaços i eficients. Això és 
especialment important en el cas dels ajuntaments.  
 
Ara, després que el Parlament de Catalunya i les Corts aprovessin el text, que el poble de 
Catalunya el refrendés, portem tres anys esperant la sentència del Tribunal Constitucional 
davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades. I això dibuixa escenaris 
preocupants, especialment per al futur de la gestió municipal.  
 
L’Estatut inclou els municipis, per primera vegada, dins del sistema institucional de la 
Generalitat, igual que hi estan presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. 
Ens reconeix, per primer cop, competències pròpies dels ajuntaments i la necessitat de 
comptar amb el finançament necessari per desenvolupar-les.  
 
L’Estatut determina també l’obligació de l’aprovació d’una llei de finances locals de 
Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de recursos. Posar en perill els 
avenços aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa als governs locals, com a 
les diverses millores socials, econòmiques o d’infraestructures que inclou és amenaçar, 
greument, la cohesió social que tant hem treballat per mantenir a Catalunya.  
 
Per això, reiterem el nostre suport a l’editorial, i a l’esperit que emprèn; i fem una crida a 
tots els ajuntaments de Catalunya perquè, individualment, s’hi adhereixin”.  
 



Per tant, els sota-signants demanem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels 
següents acords: 
 

1. Donar suport a la declaració conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’associació Catalana de Municipis i Comarques van acordar aquesta declaració 
conjunta “els municipis, també en defensa de la dignitat de Catalunya” de suport a 
l’editorial conjunt de la majoria de mitjans de comunicació de Catalunya. 

 
2. Remetre aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i l’associació 

Catalana de Municipis i Comarques.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta que a la seva proposta hi ha punts de coincidència amb les dels altres 

grups municipals, però no tots. Anuncio que el nostre vot serà contrari. Com a punts de 

coincidència podem dir que és una editorial històrica i important. No havia passat mai que 

el conjunt d’editorials de la premsa hagués fer una editorial conjunta. El que no compartim 

és el sentit d’aquesta editorial. Es defineix el caràcter de la Constitució Espanyola com 

obert i integrador i fa una crida i una lloança a uns Estatuts que, des de l’esquerra 

independentista, sempre hem denunciat que no deixen de ser la corretja que ens manté 

lligats a l’Estat espanyol. Per poder avançar hem de tallar aquestes cadenes.  

Quan la dignitat d’un col·lectiu depèn del que li diguin els demés, no es pot parlar de 

dignitat, perquè, quan delegues aquesta responsabilitat a una tercera persona, en aquest 

mateix moment estàs perdent la dignitat. Jo crec que Catalunya ja té la seva dignitat i 

l’està exercint aquests dies organitzant consultes per la independència arreu del país; ja 

hi ha més de 100 municipis que faran una consulta per la independència el proper mes de 

desembre. El nostre país té dignitat en la seva lluita diària defensant, des de la llengua, 

fins a molts altres aspectes.  

Hem de lluitar per allò que no tenim que és la llibertat i, alhora, mantenir la nostra dignitat. 

És això el que planteja la CUP i l’esquerra independentista.  

Aquest Estatut no ha marcat un abans i un després perquè no ha donat resposta a les 

demandes històriques que plantejava Catalunya. No ha resolt el finançament, ni el tema 

de la representació de les seleccions catalanes a nivell internacional, ni el problema de 

les aspiracions nacionals, com la d’exercir el dret a l’autodeterminació. L’Estatut no deixa 

de ser una renovada adhesió a l’Estat espanyol. És per això que votem que no. I és per 

això que presentem una proposta de resolució alternativa que passo a llegir: 

 



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR PER LA DIGNITAT NACIONAL I DE SUPORT A LES 
CONSULTES DEL 13 DE DESEMBRE PER LA INDEPENDÈNCIA  
 
 
Fa sis anys, quan es varen iniciar els debats sobre la reforma de l’Estatut 
d’Autonomia, es va dir que el nou text resoldria l’encaix de Catalunya dins 
d’Espanya i l’espoli fiscal.  
 
Fa tres anys que aquell text va ser promulgat i d’aleshores ençà la situació 
política, social, econòmica i cultural ha decebut les expectatives de bona part de 
la societat catalana. 
 
L’editorial unitari publicat el dia 26 de novembre per dotze diaris catalans és la 
constatació del fracàs de l’Estat espanyol de les Autonomies. Per tant, apel·lar a 
la defensa d’un Estatut retallat és, en data d’avui, un retrocés històric i una pèrdua 
temps.  
 
Ateses les actuals circumstàncies, marcades pel menyspreu a la identitat 
lingüística i cultural catalana, les ingerències competencials, l’espoli fiscal i els 
dèficits d’infraestructures, la dignitat de Catalunya només té un nom: la independència. 
 
En aquest sentit, cal destacar el fet que el proper 13 de desembre a més de 160 
municipis catalans se celebraran consultes sobre la independència de la Nació 
catalana. Cal remarcar que hi ha 9 localitats del Maresme implicades: Arenys de 
Mar, Argentona, Canet de Mar, el Masnou, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Pol de Mar, Tiana i Vilassar de Dalt.  
 
Encara que la vicepresidenta del Govern espanyol, Sra. Ma. Teresa Fernández de 
la Vega, digués que l’autodeterminació no cap en la Constitució espanyola, la 
ciutadania d’aquestes localitats podrà expressar la seva opinió sobre la 
independència, tal com va succeir, de forma exemplar, en la consulta del 13 de 
setembre a Arenys de Munt.  
 
Aquestes convocatòries són fruit de la iniciativa ciutadana. Són una plasmació 
indiscutible de participació popular i democràcia directa. En definitiva, són un acte 
de sobirania enfront de l’arrogància espanyolista. 
 
La fita del 13 de desembre és important perquè situa en l’agenda política nacional 
el dret democràtic a l’autodeterminació, un dret que tenim i que res ni ningú no 
ens el pot negar. Simplement es tracta d’exercir-lo. 
 
Precisament, l’entusiasme democràtic de les consultes per la independència fa 
evident el caràcter antidemocràtic de la Constitució espanyola i, alhora, es 
demostra que la societat catalana ja està preparada per decidir lliurement el seu 
futur col·lectiu en relació amb els estats espanyol i francès.  



L’objectiu és ben clar, crear les condicions necessàries de consciència ciutadana, 
compromís social i polític, perquè al més aviat possible es convoqui un 
referèndum vinculant sobre la independència de la Nació catalana.  
 
Per tot plegat, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 
proposa al Ple Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
- Donar suport a la Coordinadora per la Consulta per la Independència i a totes les 
convocatòries de consulta per la independència organitzades per al 13 de 
desembre. 
 
 

 

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

anuncia que el posicionament del seu grup municipal serà contrari. En relació amb la 

proposta que presenten els 4 grups municipals, em sorprèn que l’any 2009 s’hagi de 

debatre políticament una cosa com aquesta, és a dir, s’hagi de debatre l’editorial en 

qüestió. Estic convençut que tots el grups municipals expressen els seus arguments amb 

el sentiment d’estar defensant allò que creuen millor per a Catalunya i pels catalans. Deia 

que no deixa de sorprendre’m perquè estem parlant de dignitat del país, la dignitat de la 

nació, la dignitat de la pàtria. L’evolució de la humanitat ha estat capaç de superar 

aquests conceptes que no deixen de ser abstraccions o percepcions de referència molt 

propera, com és la identitat, per intentar dotar-nos de marcs legals que han fet possible, 

entre altres coses, el sistema democràtic de dret i que han superat aquest referent més 

proper i identitari per establir unes regles de joc que defensen valors més importants que 

realment afecten la substància de la persona, és a dir, la llibertat d’expressió, la llibertat 

individual. Això sí que és realment l’important i és la essència d’un estat democràtic de 

dret. La dignitat de Catalunya serà d’una manera o d’una altra en funció de la dignitat 

individual de cadascuna de les persones que formen aquest país, ja sigui bona o dolenta. 

La meva sorpresa és que en aquest any 2009 encara estem debatent aquestes qüestions 

en aquests termes. En tot aquest procés de l’Estatut sentim grans discursos en referència 

a grans qüestions com la identitat, com la constitucionalitat, com la dignitat de Catalunya, 

com la identitat nacional, etc. Al final, aquest procés tindrà unes conseqüències i haurem 

de veure qui serà que assumirà responsabilitats per tot això, per un procés que ha 

desgastat, que ha desprestigiat, que ha fracturat emocionalment aquest país i que ha fet 

que hàgim dedicat unes energies precioses que hauríem d’haver focalitzat amb criteris 

més constructius i no en un debat com aquest, que és profundament insatisfactori. No 



puc deixar de pensar que aquest debat s’està fent amb una clau evident de poder. Què 

porta als polítics a iniciar un procés que se sabia perfectament que podria acabar 

d’aquesta manera? No n’eren conscients els polítics de Catalunya que la darrera paraula 

la tindria el Tribunal Constitucional d’una manera legítima? Si es volien millorar les regles 

de jocs hi havia alguna altra manera de fer-ho que era iniciar un canvi en les regles de joc 

que marca la Constitució, per la qual cosa, ja hi ha marcat un camí. Recordem que en els 

mateixos estats federals com els Estats Units, com Alemanya, i dels quals jo en sóc 

partidari, no es permet modificar les regles de joc unilateralment des d’un dels estats 

sense el consentiment de la resta. En aquest procés de l’Estatut, el Sr. Zapatero va dir 

aquella famosa frase de “jo assumiré el text que sigui aprovat al Parlament de 

Catalunya”. Al final, tot això va acabar provocant que aquest tema s’acabés convertint en 

l’objectiu del poble de Catalunya. El Sr. Zapatero va enganyar tothom perquè, si hi ha 

hagut alguna bomba dirigida a la línia de flotació de l’Estatut, aquesta ha estat dirigida 

des de la Moncloa. No podem obviar que l’advocat de l’Estat, encarregat pel Sr. Zapatero 

de negociar amb el Tribunal Constitucional per aprovar el text estatutari, tenia l’encàrrec 

de negociar-lo de manera retallada. Una pregunta que ens podem fer és quina diferència 

real hi ha, en termes pràctics, entre un text,que ha estat desvirtuat en la seva mateixa 

essència, i la suspensió total d’aquest. En temes efectius podríem dir que, més enllà de 

la comèdia política i d’una pura estètica, poca diferència podria haver-hi.  

Parlar d’identitat d’un país amb una editorial que va sortir del si del PSC no és un exercici 

de rigor. Què és la dignitat de Catalunya? La dignitat de Catalunya és la que representen 

els polítics del tripartit que governa la Generalitat? Catalunya és el que representen 

només els polítics que van aprovar l’Estatut en el Parlament de Catalunya? Ells són 

Catalunya? No és Catalunya alguna persona que discrepi d’aquest Estatut? Vostès no 

són la pàtria catalana ni defensen únicament vostès la dignitat de Catalunya. Fer aquest 

exercici i no arraconar als discrepants és una bona mostra de reconeixement democràtic.  

El debat no és el de l’encaix de Catalunya dins Espanya. El debat és que el Tribunal 

Constitucional té una missió jurídica i no política de determinar si una determinada Llei 

orgànica s’ajusta o no a la Constitució de 1978. Hem de defensar també la dignitat del 

dret. És legítim que el Tribunal Constitucional valori un recurs que s’ha interposat contra 

la Llei de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? Sí, ho és. És legítim que el Tribunal 

Constitucional pugui declarar nuls alguns dels preceptes de l’Estatut tot i que hagi estat 

ratificat per Referèndum? Constitucionalment, ho és. És democràtic que sigui així? Sí. 

Les sentències del Tribunal Constitucional no treuen ni donen dignitat a Catalunya. El 



Tribunal Constitucional no té perquè veure’s condicionat pel que ha decidit el Parlament 

de Catalunya, el Congrés del Diputats o el poble de Catalunya en Referèndum sobre 

aquesta Llei orgànica. És important que siguem conscients que la politització del dret és 

un tema letal per qualsevol estat de dret democràtic. El nostre estat de dret està malalt. 

Per tant, el nostre posicionament serà contrari. 

 

 

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

Catalunya, comenta que una nova retallada a l’Estatut seria una agonia de l’anomenat 

Estat de les Autonomies. Pensem que hauríem de treballar cap a la consecució d’un nou 

esglaó, la consecució d’un estat propi. Cada cop hi ha més ciutadans d’aquest país que 

creiem en la necessitat d’assolir la plena sobirania. Sabem que hi ha persones que 

opinen just al contrari i altres que no necessàriament hi estan en contra.  

La nostra posició a favor d’un Estat propi no descansa, només, en el tema identitat, sinó 

també en el profund convenciment que d’aquesta manera donaríem un millor servei als 

nostres ciutadans. I ho volem fer amb la gent i per a la gent i, per aquest motiu, valorem 

enormement la importància d’aquest manifest de la societat civil que ens està donant un 

bon exemple d’unitat en aquest tema.  

El Sr. Mojedano feia referència a algunes abstraccions que impedeixen que es puguem 

dedicar a temes més importants. Parlava del dret a la política hi ho comparava una mica 

amb una comèdia. Jo li diria, per poder dedicar-nos tots plegats a temes més productius, 

que suggerís al seu partit que retirés el recurs. Per què estem lluitant per un autogovern? 

Estem lluitant per poder servir millor als nostres ciutadans i per poder tenir més recursos 

per poder decidir les nostres polítiques.  

Per respondre al Sr. Safont-Tria, dir que no hem tingut temps per poder-nos mirar la 

proposta. Ens hagués agradat, sobretot, comentar alguns aspectes de la part expositiva 

en els que no estem d’acord. Estem d’acord amb l’acord i el votariem a favor. Només 

comentar que no només hi ha consultes el dia 13 de desembre. Crec que n’hi haurà dues 

més al març i a l’abril. 

 

 



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

– Esquerra Unida i Alternativa, anuncia la seva abstenció en relació amb la proposta de la 

CUP. En el mes de setembre ens va portar un acord dient que aprovéssim una delegació 

de l’Ajuntament de Mataró a Arenys de Munt. Aquesta vegada ens demana que només 

donem recolzament a la Coordinadora i a la convocatòria de consultes. No sabem què vol 

dir. No hi ha res concret a fer, per tant, ens abstenim. No hem pogut fer cap aportació a 

aquesta moció perquè, al nostre entendre, exclou altres idees sobre l’autodeterminació. 

Parlar d’independència, per a nosaltres, no és el mateix que autoproclamar-nos poble. 

Tampoc hem pogut entrar en debat amb el Sr. Safont-Tria de cara a buscar algun punt 

d’acord. Ho ha volgut així i, per tant, el nostre vot serà d’abstenció.  

 

 

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

és del tot coneguda la posició del PP respecte d’aquesta qüestió. En referència a la CUP, 

dir que li fem la proposta que ho deixi damunt la taula per poder treballar la part de 

l’acord. Nosaltres ja vam dir que estàvem a favor que es consultés al poble de Catalunya 

qualsevol tipus de proposta.  

 

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta la seva 

posició favorable a la proposta presentada conjuntament amb els altres grups i a la qual 

s’ha afegit CIU. També donarem suport a l’editorial que demostra que això no és una 

cosa de polítics, sinó, fonamentalment, de ciutadans, els ciutadans que van votar l’Estatut 

de Catalunya. Davant del risc que es tiri enrere aquesta voluntat del poble de Catalunya, 

és normal que la societat reaccioni de forma serena i clara, com s’ha fet amb aquest 

editorial.  

Més endavant, si es votés per urgència la proposta que presenta la CUP per haver-se 

presentat fora de l’ordre del dia, el nostre vot seria contrari. Entenem que si bé els 

independentistes tenen tota la legitimitat de fer tots els actes que vulguin, no ens sembla 

oportú demanar el suport institucional per a actes d’una determinada opció política.  

Tot això no passa perquè els catalans un dia vam recolzar una “Maragallada”. Tot això 

passa perquè el Parlament de Catalunya va manifestar la voluntat, i de forma molt àmplia, 

que hi hagi un Estatut en aquest país i perquè, a continuació, el PP va presentar un 

recurs d’inconstitucionalitat. Aquest és el problema. Això s’arreglaria si aquest recurs es 



retirés. Seria la primera vegada que una llei refrendada pels ciutadans es posa en risc. I 

no només aquesta Llei, sinó també aquesta sobirania, aquest pacte constitucional, aquest 

pacte nacional que va fer possible el naixement de la Constitució i de l’Estatut.  

Els catalans, no els polítics, han dit que sí. I en tot cas no serien només els polítics de 

Catalunya, ho han dit els andalusos, els castellans, els aragonesos, els valencians, els 

balears, del PP, del PSOE, de totes les ideologies possibles que han vist que és 

necessari i profitós, també per a Espanya, fer que hi hagi Estatuts renovats. Alguns tenen 

articles idèntics contra els que s’han presentat recursos d’inconstitucionalitat pel mateix 

partit que els ha votat a continuació a les Corts Generals. Per tant, resulta que tots 

aquests poden canviar els estatuts però el catalans no poden. Aquesta és l’anomalia que 

es tracta de resoldre. Això no ens estranya perquè el PP, abans Aliança Popular, en el 

moment del pacte constitucional, estava en contra del títol VIII de la Constitució, per tant, 

no estava d’acord amb el conjunt de la Constitució espanyola. I això ha continuat fins 

aquí. El pacte es va fer amb una dreta moderada que es deia UCD. Aquesta dreta 

moderada va desaparèixer i va ser substituïda per una dreta més radical que prové 

d’aquella que no va acceptar que Espanya tingués l’actual marc autonòmic. Això és el 

que està passant avui. Intenten, com sigui, que aquesta visió unitària s’imposi, encara 

que sigui per la via del recurs d’inconstitucionalitat. Es tracta que no hi hagi una 

politització del dret i que, per tant, es retiri aquest recurs d’inconstitucionalitat davant de la 

contundència que va expressar el poble de Catalunya defensant l’Estatut.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria està d’acord amb el Sr. Mora en el fet de deixar sobre la 

taula la seva proposta. De fet, el que volem és justament dialogar. Sabem que aquest 

procés cap a la independència no el farà la CUP sola. Som conscients que caldrà el 

consens de majories molt més àmplies. Els convido a vostès i a Iniciativa a participar del 

debat i poder fer, algun dia, una proposta conjunta.  

El Sr. Mojedano parlava de la dignitat. Li puc donar la raó que sigui una cosa abstracta. 

Jo ja he dit que no calia que els catalans lluitessin per la dignitat perquè de dignitat ja en 

tenim. El que cal és lluitar per la llibertat, que és allò que no tenim. Amb una nació lliure 

les persones també poden ser molt més lliures.  

El Sr. Bassas deia que l’editorial no és cosa de polítics, sinó de la ciutadania. 

Precisament, l’autodeterminació tampoc ha de ser cosa de polítics, sinó que ha de ser 



cosa de la ciutadania i d’una àmplia majoria que, democràticament, decideix què vol ser 

com a nació, o com a país, o com el que sigui. S’ha optat per un camí, les consultes, molt 

democràtic, molt participatiu, que està visualitzant un camí de ruptura amb l’Estat 

espanyol en què tots ens hi sentim prou còmodes.  

El Sr. Mojedano parlava dels estats federals. A mi em sembla que avui en dia tothom té 

molt clar que a nivell individual, si una parella decideix separar-se, només cal que un dels 

dos decideixi separar-se; no necessites el consens. Avui mateix surt una enquesta a 

l’Avui que diu que la independència és, per primer cop, una opció valorada per la majoria 

dels catalans.  

El Sr. Bassas sempre diu que són temes que no interessen a la ciutadania. Doncs miri, 

sembla que ara hi ha àmplies majories de la societat catalana que diuen sí a la 

independència. Senyors del conjunt dels partits municipals, dins del seu entorn hi tenen 

independentistes.  

El Tribunal Constitucional pot dir el que vulgui. Poden dir que no som una nació, que no 

tenim els símbols nacionals, però nosaltres seguirem sent el que som malgrat el que 

diguin quatre juristes representants de l’Estat espanyol.  

 

 

 

El senyor Pau Mojedano diu al Sr. Mora que un dels valors de la democràcia és apreciar 

el que el contrari digui. No ens importa si ens hem de quedar sols defensant allò que 

creiem. Jo li recomanaria que no menyspreï el que representa el nostre grup. D’altra 

banda, parla vostè des de l’emoció, i li respecto, però les emocions són bones si són 

equilibrades. I li aconsellaria una altra cosa, que la mateixa irritació que sent vostè 

respecte aquest suposat atemptat a la dignitat de Catalunya l’hauria de sentir, també, 

davant d’alguns escarnis com el del seu líder parlamentari al Parlament de Catalunya 

amb el famós 3%, o també, el que suposa d’atemptat a la dignitat de Catalunya el que ha 

dit aquests dies un militant de la seva formació, exalcalde  de Calella, que vol matar, 

suposadament, algunes de les persones que estem assegudes avui aquí. Aquestes 

qüestions són bastant més greus. No oblidi, també, que l’Estatut de Catalunya ha estat 

aprovat pel 40% dels catalans. Per tant, nosaltres no estem tan sols com vostè diu.  

 



Respon al Sr. Bassas, quan deia que el projecte d’Estatut ha estat refrendat pel poble 

català, però la gran pregunta és si és possible, en el nostre règim constitucional, en les 

actuals regles de joc, que es plantegi un recurs al Tribunal Constitucional contra aquesta 

Llei orgànica, que ha estat refrendada al Parlament i després pel poble català. Si això és 

possible, com ho és, llavors, que està criticant vostè, Sr. Bassas? Respectem les regles 

de joc? En què es basa el sistema democràtic? Estem defensant la dignitat del dret? Si 

això és possible i forma part dels principis fonamentals que ens hem donat a tots 

majoritàriament, també, a Catalunya, de què dimonis estem parlant? El més sagrat en un 

estat democràtic de dret són les regles de jocs. Hi ha uns camins per canviar-les si no hi 

estan d’acord. Estan fent una política de fets consumats que està minant l’essència de la 

convivència d’aquest país.  

Respecte al que deia vostè de la dreta radical, li diré que, efectivament, Aliança Popular 

va posar en qüestió el títol VIII de la Constitució. Jo li vull recordar, Sr. Bassas, que en 

aquell moment vostès també defensaven una ideologia que és diu Marxisme i que va 

mantenir en l’esclavisme gran part d’Europa durant desenes d’anys.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, replica que ell no ho ha estat mai de 

marxista.  

 

 

El senyor Ramon Bassas comenta que del que es tractava era que el Pacte 

Constitucional consistia, precisament, a aparcar els programes màxims, parant en un 

consens. Vam ser capaços d’arribar a un consens tots, excepte Aliança Popular que, fins 

al final, va estar en contra del títol 8è de la Constitució. Això és el que va passar en aquell 

moment i el que està passant ara. Clar que és possible, legalment, el que s’està produint, 

sinó estaríem davant d’un incompliment de la llei per part del Tribunal Constitucional. 

Això és possible perquè hi ha hagut una voluntat política del PP d’utilitzar tots aquests 

mecanismes per negar el dret del poble de Catalunya a expressar que el Pacte 

Constitucional que avui passa per aquest nou Estatut que no atempta, al contrari, reforça 

els lligams amb Espanya com han fet altres comunitats autònomes amb el vot del PP.   

 

 



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

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, posa a votació el punt núm. 5 de l’ordre 

del dia : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 

de Convergència i Unió (7). 

Vots en contra: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
 
 
 
6   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT A LES 

PROPOSTES DE L’ESTUDI FERRMED. 

 

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

proposta següent consensuada amb els grups municipals del PSC, ERC i ICV-EUiA : 

 
“El passat 18 de novembre es va presentar a Barcelona l’estudi FERRMED, de la xarxa 
ferroviària que uneix Escandinàvia i l’Europa Central amb la Mediterrània Occidental a 
través de les valls del Rin i del Roina. Aquesta és una iniciativa pionera dins del marc de 



l’actual política de transports de la Unió Europea, per a una assignació més racional i 
justa dels projectes d’infraestructures de transport.  
 
Els “Estàndards FERRMED”, impulsats per l’associació del mateix nom, contribueixen a 
la millora de la competitivitat europea a través de la potenciació de les connexions de 
ports i aeroports amb els seus respectius “hinterlands”, a l’impuls del Gran Eix Ferroviari 
de Mercaderies Escandinaves – Rin – Roina – Mediterrània Occidental i a un 
desenvolupament sostenible.  
 
La iniciativa, per a una assignació més racional i justa dels projectes d’infraestructures de 
transport, és pionera dins el marc de l’actual política de transports de la Unió Europea. 
 
Barcelona, que no té una presència i una implicació directa de suport a aquest projecte 
estratègic sobre el desenvolupament futur de les infraestructures ferroviàries de 
mercaderies a Barcelona i a tot el Corredor del Mediterrani, té el repte de millorar la seva 
connexió ferroviària i de competir amb els ports i amb els aeroports més importants 
d'Europa per garantir la competitivitat econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
del conjunt del país.  
 
El Govern de la Generalitat s’ha manifestat en la defensa pel tram ferroviari del corredor 
mediterrani i la seva inclusió a les Xarxes Transeuropees de Transport i, per la seva 
banda, el Ministre de Foment, Sr. José Blanco, ha manifestat que  durant la propera 
presidència espanyola de la Unió Europea en el primer semestre de l'any que ve, es 
prioritzarà el Corredor Mediterrani, per tal que la l’AVE arribi a Figueres durant els tres 
propers anys. 
 
La ciutat de Mataró, per la seva proximitat a Barcelona, també està directament afectada 
per aquesta situació i en depèn el seu progrés econòmic i és per aquesta raó que els 
grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu suport a les propostes de FERRMED 
que es deriven de l’estudi presentat el proppassat 18 de novembre a Barcelona:  

– Que els criteris socioeconòmics han de ser el factor clau en la definició de la xarxa 
de ferrocarril de mercaderies a la Unió Europea.  

– La implantació gradual dels “Estàndards FERRMED” a tota Europa per tal de fer el 
transport ferroviari més competitiu.  

– La implantació de la gestió de la coordinació ferroviària a través dels nuclis de la 
xarxa ferroviària europea i els seus corredors principals.  

– La implantació urgent de les accions de millora corresponents a la xarxa 
ferroviària principal i secundària del Gran Eix Ferroviari FERRMED, donat al seu 
impacte positiu a la competitivitat de la Unió Europea i el respecte als criteris 
mediambientals.  

– La declaració de Projecte Europeu Prioritari per a les línies ferroviàries del Gran 
Eix Ferroviari FERRMED que encara no tinguin aquest reconeixement.  

 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró considera prioritari per a l'impuls de la capacitat 
competitiva de l’àrea d’influència de Barcelona, en la qual es troba la nostra ciutat, 
desenvolupar la xarxa ferroviària de mercaderies proposada per FERRMED, incloure les 



seves propostes en els diferents plans i projectes d’infraestructura ferroviària que es 
desenvolupin en el futur i per això demana el seu desenvolupament a les administracions 
que s'escaigui.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat i al Parlament Europeu.” 
 
 
 

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

indica que les infrastructures que tenim al país a nivell ferroviari són deficients. És 

escandalós que 30 anys després d’haver sortit del franquisme encara tinguem un ample 

de via que no s’adapta a l’ample de via europeu. Això respon a un interès centralista 

espanyol que concep el territori com un eix en el que tot ha de passar per Madrid i així 

s’ha dibuixat tot el traçat del transport ferroviari. Per tant, no és casualitat que no ens 

puguem connectar amb l’ample de via europeu i no és casual tampoc que el que vostès 

en diuen l’eix mediterrani sigui el més desatès en aquesta comunicació. El lògic seria que 

aquest eix mediterrani fos el pas de transport més senzill entre Europa i l’Àfrica. L’Estat 

espanyol està invertint milions i milions en un altre eix alternatiu molt més car que passa 

per Madrid i pel mig del Pirineus, per Canfranc, amb una despesa desorbitada. Nosaltres 

desconeixem aquest treball fet per FERRMED. Per aquest motiu anunciem la nostra 

abstenció. Però denunciem que les nostres infrastructures estan desateses. Som 

partidaris d’establir una xarxa de proximitat. No obstant això, ens afegim a l’esperit que 

planteja aquesta proposta.  

 

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

manifesta el seu suport a la proposta. Al final, del que es tracta és de promoure les 

infrastructures ferroviàries i d’aconseguir que la Unió Europea adopti, com a part de les 

seves xarxes, un eix que vagi al llarg de tot el corredor mediterrani i que serveixi per 

connectar els ports, els aeroports, les grans plataformes logístiques amb els grans 

centres productius i, també, de consum del nord d’Europa. En això penso que tots hi 

estem d’acord.  

  
El senyor Joan Mora contesta al representant de la CUP que té tota la informació que 

necessita al web de FERRMED.  



VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), 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: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 

 
 

DICTAMENS 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 

-Institut Municipal de Promoció Econòmica- 
 

7 -  APROVAR EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA TRAMA 

URBANA CONSOLIDADA (TUC) DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“La legislació vigent en matèria comercial considera com a gran establiment comercial 
(GEC), en municipis amb una població de 25.001 a 240.000 habitants, com és el cas de 
Mataró, als establiments individuals o col·lectius amb una superfície de venda igual o 
superior a 2.000m2. 
 
Aquesta mateixa legislació disposa que els grans establiments comercials, individuals o 
col·lectius, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis 
que són capitals de comarca o que tenen una població superior als 25.000 habitants o 
assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial 
sectorial d’equipaments comercials, aprovat per Decret 379/2006, de 10 d’octubre, ( en 
endavant, PTSEC). 
 
L’article 18.1 del  PTSEC defineix que “Als efectes de determinar la localització d'un 
establiment, en l’aplicació de l’article 4 de la Llei, i per establir quan es produeix 
l’existència de concentracions comercials definides per l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei, 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, s’entén per trama urbana 



consolidada, les àrees on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, resideix la 
població majoritàriament, la continuïtat dels edificis residencials plurifamiliars i les trames 
comercials inserides amb els usos residencials”. 
 
Per tant, la configuració de la trama urbana consolidada en els municipis determina 
conseqüentment les possibilitats d’implantació comercial en formats concrets 
d’establiments i evidencia la necessitat de que existeixi una coherència i coordinació 
entre l’estratègia de desenvolupament urbanístic del municipi i la del model comercial 
desitjat per la ciutat. 
 
L’article 19 del PTSEC, estableix que “Les delimitacions de les trames urbanes 
consolidades establertes al PTSEC a què fan referència els articles anteriors podran ser 
modificades per incorporar sectors de planejament urbanístic que disposin del 
planejament derivat aprovat definitivament i vigent. Es considerarà element essencial en 
aquesta delimitació que el sector de planejament prevegi com a mínim dos-cents 
cinquanta habitatges, amb tipologia d’eixample plurifamiliar i amb una densitat superior a 
quaranta habitatges per hectàrea.” 
 
En aquest sentit, el Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró ha emès un certificat 
urbanístic en relació a la incorporació al planejament vigent a Mataró del nou sector 
residencial de “El Rengle”. Aquest àmbit territorial, que es troba delimitat segons el plànol 
d’ampliació de trama urbana consolidada, entre el passeig del Rengle i l’av. Ernest Lluc, 
reuneix les condicions establertes en l’article 19.1 del PTSEC, i per tant podria ser objecte 
d’incorporació en la trama urbana consolidada de Mataró, en tant i quant: 
 
• El Pla de Millora Urbana de “El Rengle”, es va aprovar definitivament per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 30 de març de 2006 i es publicar el text 
íntegre de les seves normes urbanístiques en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4731, de 2 d’octubre de 2006. 

• Nombre màxim d’habitatges: 387 
 
 
• Densitat del sector: 49,77 habitatges/hectàrea 
 
 
• Tipologia residencial: 

- Subzona d’edificació amb volumetria específica “El Rengle”. Clau 3b26 
- Subzona d’edificació amb volumetria específica per habitatge de 

protecció pública “El Rengle”. Clau 3b26hpp 
 
Per tant, atès que el planejament del sector de “El Rengle” permet addicionalment a l’ús 
residencial plurifamiliar, els usos terciaris, entre ells el comercial, i que tot i haver-se 
produït la integració del sector de “el Rengle” al planejament urbanístic actual, podrien 
existir limitacions d’implantació de determinats formats comercials en aquesta zona per 
no estar integrat aquest àmbit dins la trama urbana consolidada actual. 
 
Atès que l’ampliació de la trama urbana consolidada a través de la integració d’aquest 
nou sector no pressuposa l’autorització d’implantació d’establiments comercials de 
determinats formats, sinó que, d’acord amb la legislació vigent en matèria comercial, es 
requerirà de llicència comercial municipal i/o autonòmica a tal efecte. 



 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per 
l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 
52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 19.2 del Decret 379/2006, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials, 
PROPOSO al Ple de l’Ajuntament: 
 
 
Primer: Aprovar el projecte de modificació de la trama urbana consolidada (TUC) de 
Mataró que s'adjunta, en virtut del qual es proposa l'ampliació d'aquesta trama per 
incorporar l'àmbit del Sector de “El Rengle” a la seva delimitació. 
 
Segon: Sol·licitar de la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya la modificació de la Trama urbana 
consolidada de Mataró en el sentit de l’expedient que ha estat aprovat. 
 
Tercer: Facultar a la Presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord. 
 
Quart: Notificar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 

 

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

que el seu grup votaria a favor de la proposta però que s’abstindrà perquè és bastant 

probable que aquesta modificació pugui ser inútil. Inútil perquè l’1 de gener del 2010 

entrarà en vigor la Directiva de Serveis. En aquesta Directiva hi ha una certa liberalització 

de la implantació dels equipaments comercials, en aquest cas. Malgrat sabem que des 

dels serveis jurídics de l’Ajuntament, juntament amb la Diputació, s’està fent un gran 

esforç per mirar com s’adequa aquesta Directiva de Serveis als reglaments municipals, 

entenem que això és bastant inútil.  

 

 

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

Popular, recorda que el seu grup municipal ha mostrat el seu desacord amb què el sector 

del Rengle es convertís en una zona residencial. Per tant, hi votarem en contra. Un espai 

en què no hi hauria d’haver zona residencial seria il·lògic que es convertís en trama 

urbana per fer-hi usos comercials.  

 

 



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

explica que aquest tema té dues vessants. Una d’elles és la vessant urbanística, que és 

la que condiciona el vot d’aquest grup, que serà d’abstenció. Entenem que, en base a la 

legislació vigent, segons quin tipus de comerç no pot anar en un sector si no és trama 

urbana consolidada. Però en coherència amb el nostre posicionament, en referència al 

planejament  urbanístic que vostès ens presenten de manera regular, aquest grup s’hi 

abstindrà.  

 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 

Abstencions: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del grup 

municipal de Convergència i Unió (7).   

 
 
 

CMI DE SERVEIS CENTRALS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

 

8  - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL DE 

L’EXERCICI 2009. 
 

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

proposta següent: 

 
 



“Relació de fets 
 
Inicialment, 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 
nou crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu 
finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul·lables sense 
pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases d'execució del pressupost. 
 
D’acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les  necessitats 
de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l’exercici 2009, el Govern Municipal 
ha decidit que s’incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost 2009. 
 
1. Modificació de crèdit 
 
Fonaments de dret  
1. Article 177 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

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

continuació: 
 

Crèdit extraordinari: 
 
 

Partides a augmentar: 
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
30000 451820 48901 Patronat Sagrada Família 1.667,42 
30000 463310 48901 Associació Veïns La Llantia 1.881,46 

40200 31327D 62310 
Inversió nova instal.oficina atenció social 
int. 5.000,00 

40543 12181A 63200 Inversió reposició edificis serv.generals 4.000,00 
40543 31324T 63200 Inversió rehab.pisos socials  25.500,00 
40543 31324D 63200 Inversió rehab.pisos socials  8.616,64 
   TOTAL 46.665,52 

 
 
 
 
 



Baixes per anul.lació  
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
30700 463000 12000 Atenció ciutadana 3.548,88 
30500 121000 12000 Recursos Humans 4.000,00 

40200 313270 21200 
Obres adequació oficina atenció social 
int. 5.000,00 

40000 511140 22706 Assistència tècnica urbanisme i obres 34.116,64 
   TOTAL 46.665,52 

 
      Suplement de crèdit: 
 

Partides a augmentar: 
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
40403 511000 12000 Adjuntia àrea manteniment i serv.mpals. 8.134,00 

40513 121810 21200 
Conservació i manteniment edificis 
mpals. 27.704,14 

30401 121610 21501 Manteniment de fotocopiadores i faxos 45.604,00 
30401 433130 22100 Consum enllumenat públic 32.150,00 
10000 111110 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.400,00 
30821 313240 22609 Despeses diverses habitatges socials 6.268,35 
30401 121810 22700 Edificis municipals 1.679,68 
30401 621110 22700 Neteja wc Plaça Cuba 3.500,00 
60540 313330 48000 Ajuts individualitzats 23.628,41 
70000 422430 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 113.917,36 
60540 313320 48900 Subvencions i Convenis Benestar Social 34.256,63 
20300 445110 48900 Conveni col·laboració Creu Roja 4.341,80 

60300 462130 48900 
Convenis i subvencions de lleure juvenil i 
as. 1.600,00 

40800 431110 48902 Subvenció a la rehabilitació d'habitatges 26.698,08 
40503 44224Z 60500 Inversió mobiliari urbà recollida selectiva 29.256,34 
30620 12132Z 62600 Inversions maquinària sistemes  3.000,00 
40543 31324Z 63200 Inv.rehabilitació pisos socials 2.500,00 
40543 12181A 63200 Inv reposició edificis serveis generals 4.153,00 
40543 31324Z 63200 Inversió rehab.pisos socials  883,36 
10100 80021Z 74900 Aportació Mataró Audiovisual  760,00 
40503 442310 85300 Participació Consorci Brossa 25.869,24 
   TOTAL 400.304,39 

 
 
 
 
 
 



Baixes per anul.lació  
     
Org. Func. Econ. Descripció partida Import  
     
30700 463000 12000 Atenció ciutadana 23.628,41 
30821 611000 12100 Patrimoni 8.768,35 
30821 313270 20200 Lloguer local c/st.Ramon i Carlemany 34.256,63 
40513 51170 21000 Conservació via pública 19.511,31 
30401 222130 21300 Manteniment sistema trunking digital 18.804,00 
30401 222130 22100 Consum elèctric policia local 6.000,00 
30401 313270 22100 Consum elèctric promoció social 5.500,00 
30401 222130 22103 Combustible policia local 6.300,00 
30401 511150 22103 Combustible obres i serveis 3.000,00 
30401 511150 22104 Vestuari serveis manteniment 5.500,00 
40523 434120 22109 Subministraments viver municipal 18.006,51 
30401 313270 22200 Telefonia promoció social 6.400,00 
30401 222130 22400 Assegurances vehicles policia local 3.000,00 
30401 511150 22400 Assegurances vehicles servei manten. 3.000,00 
20300 223110 22609 Altres despeses 4.341,80 
30401 313130 22700 Neteja edifici EAIA 5.000,00 
30401 313220 22700 Neteja centra d'acollida 1.000,00 
30401 313270 22700 Neteja edificis promoció social 14.750,00 
30401 313310 22700 Neteja casal avis l'Habana 3.000,00 

40000 432320 22706 
Estudis i treballs tècnics Urbanisme i 
Obres 24.698,08 

40000 511140 22706 Assistència tècnica urbanisme i obres 2.883,36 
10100 463710 22706 Empreses externes Pla de Comunicació 4.400,00 
40503 442350 22707 Gestió deixalleries 29.256,34 
40503 442310 22707 Treballs Consorci Brossa 25.869,24 
70000 800110 41003 Aportació IMPEM 39.413,72 
70000 800210 44900 Aportació Parc Tecnocampus Mataró 74.503,64 
60300 313120 48900 Convenis i subvencions lleure infantil 1.600,00 
10000 45117Z 60500 Inversió nou mobiliari urbà.Ciutat 3.760,00 
40543 45116Z 63200 Arranjament local Fons Miralles 4.153,00 
   TOTAL 400.304,39 

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

• Incrementar la subvenció nominativa a la Federació d’Associacions de Veïns de 
Mataró per import de 360,00 €, partida 40310 445230 48900. 

 
• Incrementar la subvenció del conveni de col·laboració amb la Creu Roja per import 

de 42.601,80 €, partida 20300 445110 48900. 



 
• Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de familiars de l’Alzheimer del 

Maresme per import de 34.256,63 €, partida 60540 313320 48900. 
 

• Disminuir la subvenció nominativa de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena per import de 4.630,00 € partida 60540 313330 48900. 

 
• Suprimir la subvenció nominativa del Consell Comarcal del Maresme per import 

de 63.063,95 €, partida 60540 313420 46500. 
 

• Incorporar la subvenció nominativa al Consell Comarcal del Maresme per import 
de 75.873,66 €, partida 60540 313410 46500. 

 
• Modificar el número orgànic 60540 pel 60580 de les subvencions nominatives:  

 
1. Associació Sindical de jubilats i Pensionistes del Maresme (UDP) 3.065,16 

€. 
2. Patronat Local de la Vellesa, 3.000,00 €. 
3. Unió General de Treballadors (UGT), 2.000,00 €. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa del Grup Esplai Rabadà per import de 

611,73 €, partida 60300 313120 48900. 
 

• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de Cirera per import de 
1.600,00 €, partida 60300 462130 48900. 

 
• Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de Cirera en 500,00 

€ partida 10200 463310 48901. 
 

• Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Vista Alegre en 500,00 € 
partida 10200 463310 48901. 

 
• Disminuir la subvenció nominativa al Centre de Normalització Lingüística en 

6.000,00€, partida 10300 463840 48900. 
 
 
INSTITUT D’ESPORTS 
 

• Incorporar la subvenció nominativa a l’Associació Esportiva Enlleura’t per import 
de 1.000,00 €, partida IE100 452320 48905. 

 
• Minorar la subvenció nominativa del Club Futbol Rocafonda en 1.600,00 €, partida 

IE100 452320 48905. 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 
 

• Incrementar l’aportació restauració Basilica de Santa Maria  per import de 
240.000,00 €, partida IMAC 45183A 78900.” 

 
“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, aprovada pel seu Consell 
de data 25 de novembre. 
 
Fonaments de dret 
 
6. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març. 
7. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990 
8. Bases d’execució del pressupost municipal. 
9. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
10. 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: 
 
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit  finançat amb baixes per anul·lació, per import 
de 3.000,00 € amb el detall següent: 
 

Partides que s’incrementen: 
 

011110 31002 Interessos 3.000,00 
  TOTAL 3.000,00 

 
       Baixes per anul·lació : 
 

722210 13000 Laboral fix empresa 3.000,00 
  TOTAL 3.000,00 

 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons 
estableix l’article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el 
termini d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
 

 

 

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

l’abstenció del seu grup municipal. Els motius són perquè es creen partides que no 

existien amb anterioritat i s’augmenten les partides que ja existien. A banda d’això, en el 

tema de Bases d’Execució, es modifiquen subvencions nominatives. Nosaltres 

considerem que el tema de les subvencions és bastant delicat. Hi ha algunes 

subvencions nominatives que es modifiquen a la baixa, com són les de la Fundació de 

l’Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena o les del Centre de Normalització Lingüística. 

 



VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.   

Abstencions: 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) . 

  

 
 
9  -  APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D'UN IMMOBLE A 

DISSEMINATS AFORES, 49, DE MATARÓ, PER UBICAR EL PARC 

DE MANTENIMENT. 
  

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

proposta següent: 

 

“Al Programa d’Actuació Municipal del present 2009, hi ha prevista una acció consistent 
en traslladar els serveis de Manteniment al nou emplaçament del Pericó, per fer possible 
la recuperació de l’equipament modernista per a usos culturals a l’Escorxador (objectiu 
1.12.2.3).  

 

Aquest nou emplaçament es concreta en una finca al veïnat de Valldeix, amb adreça: 
Disseminats Afores, 49, de Mataró, coneguda com “Magatzem Robert Mercader”, i és 
propietat de PUMSA. L’Ajuntament ha d’obtenir la seva possessió, mitjançant l’adquisició 
del corresponent dret per a la seva ocupació.  

 

Arrendar aquest local a PUMSA es considera l’opció més avantatjosa per als interessos 
municipals, enfront d’altres possibles lloguers, doncs els ingressos que tingui l’esmentada 
entitat, afecten directament a l’Ajuntament, que és l’accionista únic de la referida 
empresa. 

 



A la seva vegada, es proposa concertar un dret real sobre la finca que permeti a 
l’Ajuntament la seva adquisició mitjançant compravenda, pràcticament pel mateix cost del 
preu del lloguer. Això s’ha valorat positivament, en tant que ha de permetre a l’Ajuntament 
adquirir una nova propietat, en condicions econòmiques favorables.  

 

Mitjançant l’arrendament de la finca, es preveu que aquest Ajuntament passi a disposar-
ne de l’ús de la finca, per poder assumir la seva gestió, en el marc de les competències 
municipals.  

 

L’informe de l’assessora jurídica de la Secció de Patrimoni acredita l’adequació a dret del 
contracte d’arrendament amb opció de compra que es proposa i l’informe del cap de la 
Secció pressupostària i comptable ha valorat les condicions econòmiques del lloguer. 

 

La contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
pressupostari adequat i suficient per als anys de duració del contracte, per atendre les 
obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d’aquesta Corporació per a l’execució 
del contracte. 

 

Resulta d’aplicació la Llei de contractes del sector públic -en especial els articles 4 i 20.2-, 
la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans, i el Codi civil de Catalunya (llibre cinquè). 

 

D’acord amb el que s’ha exposat, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Concertar amb PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARO, SA, amb 
domicili al carrer Pablo Iglesias, 63, de Mataró, i amb CIF. 59.323.642, un contracte 
d’arrendament amb opció de compra sobre la finca situada a Mataró, disseminats Afores, 
49, formada per una nau industrial que té una superfície en planta baixa de 5.469 metres 
quadrats, i un altell de 348 metres quadrats, que es situa sobre un terreny de quatre 
hectàrees, vint-i-sis àrees, trenta centiàrees i trenta-una miliàrees, segons Registre de la 
Propietat, amb efectes del dia 1 de gener de 2010. 

 

SEGON.- Aprovar el model de contracte d’arrendament amb opció de compra que 
s’adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a 
les quals es regularà la relació contractual que s’aprova. 

 

TERCER.- Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l’arrendament expressat en els 
punts anteriors, i aprovar el preu de l’opció de compra que s’ha fixat en les condicions 
econòmiques consignades al model de contracte adjunt. 

 

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte que aquí s’aprova 
amb càrrec a la partida núm. 30821/121810/20200 del pressupost municipal, d’acord amb 



els imports i anualitats (IVA exclòs) consignats en el document comptable ADPOS núm. 
200900059241, i que a continuació s’expressen: 

 

Exercici 2010: 173.275 euros 

Exercici 2011: 475.029 euros 

Exercici 2012 a 2028: 323.652 euros, cada any 

Exercici 2029: 323.566 euros 

 

La contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s’esmenta en els 
pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2010 a 2029. L’exercici 2010 
inclou el preu de l’opció de compra.  

 

CINQUÈ.- Excloure a l’arrendador del dipòsit de garantia definitiva quant a l’adjudicació 
de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l’article 83.1 de la Llei 
30/2007, de contractes del sector públic. “ 

 
 

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

seu partit aquesta opció els va semblar, d’entrada, una opció assenyada i intel·ligent. Els 

llegiré un paràgraf que vostès mateixos han escrit: “es proposa concertar un dret real 

sobre la finca que permeti a l’Ajuntament la seva adquisició mitjançant compravenda 

pràcticament pel mateix cost del preu del lloguer”. Això s’ha valorat positivament, en tant 

que permet a l’Ajuntament d’adquirir una nova propietat amb condicions econòmiques 

favorables.  

Com és que això no ho han fet amb altres instal·lacions municipals de les quals paguem 

lloguer any rere any? Per tant, aquesta proposta ens sembla lògica.  

Ens agradaria, abans d’emetre un vot respecte d’aquesta proposta, que ens diguessin 

com és que el termini per exercir l’opció de compra és de 10 anys. Vol dir que si no estem 

alerta, d’aquí a 10 anys, la cosa podria canviar. Ens temem que aquesta opció vingui 

donada perquè l’empresa PUMSA ja no tingui més crèdit per endeutar-se i, per tant, 

necessiti el suport d’aquest Ajuntament una vegada més.  

 
 

 
La senyora Montserrat López explica que aquesta opció de compra es fa a 10 anys, el 

màxim que permet la Llei.  



Pel que fa al suport a PUMSA, els recordo que és veritat que aquesta és una de les 

condicions que ens ha posat l’Institut Català de Crèdit per donar-nos aquest préstec. 

També els recordo que aquesta és una manera habitual de treballar per a nosaltres, és a 

dir, utilitzem la nostra eina que és la societat municipal PUMSA per poder avançar 

aquelles inversions que no podem fer directament a través dels recursos municipals. Això 

ho fem infinitat de vegades. El que fem és avançar aquesta inversió a través de PUMSA i 

després l’Ajuntament paga a través d’una compra que fem efectiva en diverses 

anualitats. Algunes de les inversions que darrerament estem fent a la ciutat es paguen a 

través de lloguers. Aquí la novetat és l’opció de compra, perquè entenem que és una 

bona opció per a l’Ajuntament, tota vegada que si hem de pagar això, com a mínim 

podem comprar-ho si en un futur la disponibilitat és millor. Per tant, seria més favorable 

per a l’Ajuntament. 

 

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

l’abstenció del seu grup perquè, si aquest és el sistema més avantatjós per a 

l’Ajuntament, no entén perquè no es fa amb altres obres. Per exemple, seguim pagant 

200.000 euros de lloguer de l’Edifici de Vidre finançant la societat municipal PUMSA, 

quan aquells locals podrien ser ja propietat de l’Ajuntament. Podrien dedicar vostès 

aquests 200.000 euros anuals a despesa social o qualsevol altra despesa.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: 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) . 

 



 
-Servei d’Ingressos- 

 

10   -  APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI SANITARI 

DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN RELACIÓ AL 

PAGAMENT DE L'IBI, I PROPOSTA DE SUBVENCIÓ PER 

ACTIVITATS SANITÀRIES. 

 

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

proposta següent: 

“En data 2 de juliol de 1998,  el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació del Consorci 
Sanitari del Maresme, així com els seus Estatuts.  

Aquest Consorci, en el que hi participen el  Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal 
del Maresme i el propi Ajuntament de Mataró, té com objectiu, segons els seus Estatuts,  
“l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i 
d’investigació al servei de la població resident a l’àmbit sanitari  de la comarca del 
Maresme i la seva àrea sanitària d’influència.”  

El Consorci Sanitari del Maresme és l’ens gestor del nou Hospital de Mataró, que ja ha 
complert deu anys i és un dels equipaments de més repercussió per a la ciutat,  fruit de la 
legítima aspiració social de disposar d’uns serveis sanitaris de primer nivell pròxims als 
ciutadans.  

En la creació del Consorci i la construcció de l’Hospital de Mataró, l’Ajuntament hi ha 
participat d’una manera molt activa.  

L’any 1996, va cedir els terrenys de la seva propietat on actualment s’hi ubica l’hospital, al 
Servei Català de la Salut, i condicionava aquesta cessió a la construcció de l’hospital, que 
tanta importància tenia  per a la ciutat. A més a més, al moment d’aprovar la constitució 
del Consorci i els seus Estatuts, el Ple de l’Ajuntament acordà com aportació a la seva 
creació  “la cessió d’ús per un termini de 30 anys d’un cable d’electrificació del sector C-1 
on es troba l’Hospital de Mataró des de la subestació Mata Rocafonda per un import total 
de 73.762.710.-pessetes” , i va preveure també la possibilitat de subvencionar l’Impost 
sobre béns immobles d’acord amb les disponibilitats i normes pressupostàries.  

El Conveni que  avui es porta a aprovació fa referència a aquest esmentat impost,  
reflecteix la postura a la que han arribat les parts interessades al respecte, i intenta 
conjugar les necessitats pressupostaries municipals amb el reconeixement de l’important 
valor que  té per als ciutadans el bon funcionament del seu hospital.  



El Conveni  preveu com pagar  les liquidacions de l’IBI dels exercicis 1999 a 2009 i en  
permet el seu fraccionament  per un període de deu anys.    

També preveu el Conveni, amb efectes exercici 2009, l’atorgament per part de 
l’Ajuntament d’una subvenció per les activitats realitzades pel Consorci Sanitari de 
Mataró, ja que, com hem anat assenyalant,  són d’utilitat pública i d’un important interès 
social. Per fixar l’import d’aquesta subvenció es prendrà com a referència econòmica 
l’import del rebut de l’IBI i s’atorgarà en un percentatge proporcional al que representa la 
població de Mataró respecte al total de població de l’àrea d’influència de l’Hospital de 
Mataró.  

Fonaments de dret 

La Llei de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós  de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, preveuen que les entitats locals poden constituir Consorcis amb altres 
administracions públiques per a finalitats d’interès comú o amb entitats privades sense 
ànim de lucre que tenen finalitats d’interès públic concurrents amb les dels ens locals.  

Constituït el Consorci, els seus integrants decideixen i regulen les seves aportacions, 
sempre encaminades a la millora  d’aquells serveis per a la prestació dels quals ha estat 
creada la nova entitat.  En conseqüència, s’ajusta a les previsions legals, la decisió 
municipal de subvencionar activitats d’un ens del qual forma part i que es va crear per 
desenvolupar unes activitats - en aquest cas sanitàries - de gran utilitat pública i d’un 
important interès social.  

Proposta 

APROVAR el Conveni entre el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari del 
Maresme i l’Ajuntament de Mataró sobre el pagament del deute pendent en concepte 
d’IBI de l’Hospital de Mataró, i proposta de subvenció per activitats sanitàries a partir de 
l’exercici 2009. Aquest Conveni es troba adjunt al present acord.       

FACULTAR a l’Il·lm. senyor Alcalde per a la signatura d’aquest Conveni.  “ 

 

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

Popular, expressa la seva sorpresa per la demora de 10 anys en el pagament de l’IBI per 

part del Consorci. Sabem que els tècnics ho han batallat i que la negociació ha estat 

dura. En aquesta negociació el Consorci no ha posat facilitats. No tenim clar que, per més 

que sigui una administració pública i, a més, d’interès social, es puguin eximir de pagar 

una part de l’IBI a través d’una subvenció, perquè, en certa manera, s’està finançant un 

pagament de l’IBI. Si s’ha de fer un conveni per subvencionar al Consorci, que es faci en 

concepte d’una determinada cosa. Barrejar aquí l’IBI no ho veiem clar. En definitiva, quan 



una administració pública paga l’IBI, aquests fons passen d’una administració pública a 

una altra administració pública. Llavors, no hauríem de patir perquè es perdin diners. Per 

tot això, ens hi abstindrem. No fem cap crítica a l’equip tècnic que sabem que ho ha estat 

batallant. Ara ens felicitem que, després de 10 anys, com a mínim cobrarem aquesta part 

del  deute.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), 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: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 

 
 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

11  - APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ PER A 

L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT 

DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 

CATALANES.  

 

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 



1. Mitjançant informe de data 17-07-2009, el cap del Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions, proposa l’adhesió al conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes, signat entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en base als 
següents arguments: 
 
Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha 
desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics 
procedents de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, 
possibilitant la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, 
en els procediments administratius per part dels interessats. 
 
D’aquesta manera, les administracions que utilitzin aquests serveis de Via Oberta 
disposen d’un canal per obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o els documents en 
poder d’altres administracions, quan aquestes dades i documents són necessàries per a 
la tramitació administrativa.  
 
Via Oberta ens apropa així a donar ple compliment al dret dels ciutadans i les empreses a 
no aportar les dades i documents que obren en poden de les administracions públiques 
que reconeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics (art.6.2, lletra b). 
 
L’adhesió a aquest conveni es fa sense càrregues econòmiques, a més l’Ajuntament ja 
utilitza la tecnologia utilitzada per als intercanvis d’informació i per tant la utilització dels 
serveis oferts mitjançant el present conveni no suposaran una inversió addicional en 
sistemes d’informació. 
 
Cal remarcar també que aquest conveni es fa garantint en tot moment el compliment de 
les lleis vigents en matèria de protecció de dades personals. 
 
2. Consta a l’expedient informe de data 09-10-2009 de l’assessora jurídica del Servei de 
Compres i Contractacions, amb el vistiplau del secretari general, conforme amb la 
legalitat del text del conveni marc que es proposa signar. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 6.2. b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, estableix que els ciutadans tenen dret a no aportar les dades i documents 
que obrin en poder de les administracions públiques, les quals utilitzaran mitjans 
electrònics per a recaptar aquesta informació sempre que, en el cas de dades de caràcter 
personal, es conti amb el consentiment dels interessats en  els termes establerts per la 
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, o una norma amb 
rang de Llei així ho determini, tret que existeixin restriccions conforme a la normativa 
d'aplicació a les dades i documents recaptats. El citat  consentiment podrà emetre's i 
recaptar-se per mitjans electrònics.  
 



2. La naturalesa del conveni que es proposa aprovar és de cooperació interadministrativa, 
regulats per l’article 303 i ss. del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(en endavant ROAS).  
 
Els convenis, seguint la pauta del ROAS, són l’instrument de cooperació entre les 
diferents administracions i  tenen caràcter voluntari i base negocial .  
 
D'acord amb el que estableix l'art. 303 del ROAS, pel conveni s'estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 
  
D'acord amb l'article 305 del ROAS els convenis de cooperació es regulen per les pròpies 
clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s'escau, i subsidiàriament 
per les normes de contractació administrativa. 
 
En virtut de les competències delegades per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny de 
2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm. 
Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:  
 
Aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes, signat entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, el text del qual 
s’adjunta. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 

-Manteniment i Serveis- 

 

12  -  APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI SUBVENCIONAL 

ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ PER A OBRES A VARIS CENTRES D’EDUCACIÓ 

INFANTIL I PRIMÀRIA, EDUCACIÓ ESPECIAL I FORMACIÓ 

D’ADULTS D’AQUESTA LOCALITAT. 



La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent: 

 
“Vist el Conveni subvencional entre el Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització d’obres diverses al CEIP Angeleta 
Ferrer, CEIP J.M Peramàs, CEIP Germanes Bartomeu, CEIP Josep Montserrat, CEIP 
Àngela Bransuela, CEIP Torre Llauder, CEIP Camí del Mig, CEIP Rocafonda, CFA 
Tarongers, CEE Les Aigües, CEIP Cirera, CFA Can Marfà, CEIP de Mataró i  CEIP Joan 
Coromines d’aquesta localitat.  
 
Vistos els informes que obren a l’expedient on es manifesta que aquest conveni 
coompleix tots els requisits legals per poder ser autoritzat. 
   
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE 
MUNICIPAL  l'adopció dels següents ACORDS 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni subvencional entre el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització d’obres diverses al 
CEIP Angeleta Ferrer, CEIP J.M Peramàs, CEIP Germanes Bartomeu, CEIP Josep 
Montserrat, CEIP Àngela Bransuela, CEIP Torre Llauder, CEIP Camí del Mig, CEIP 
Rocafonda, CFA Tarongers, CEE Les Aigües, CEIP Cirera, CFA Can Marfà, CEIP de 
Mataró i  CEIP Joan Coromines d’aquesta localitat.  
 
Segon. Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya per ser destinat a activitat escolar.  
 
Tercer. Comprometre's a fer front a les despeses que s'originin amb motiu d'aquest 
Conveni.  
 
Quart. Facultar a l’Alcalde a subscriure aquest conveni subvencional, de conformitat amb 
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Cinquè. Comunicar la present resolució al Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació i al Servei municipal de Gestió Econòmica.” 
 

 

 

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

recorda a la Sra. Calvo que les inversions que fa la Generalitat i l’Ajuntament per al 2009 

es queden curtes i que hi ha molts centres que patiran un retall dels pressupostos.  

 

 

La senyora Conxita Calvo manifesta que és conscient que això és així. El tema de les 

obres RAM és un tema de manteniment una mica més enllà de l’ordinari. Per tant, molts 



centres escolars requereixen una inversió, també més alta per part de la Generalitat. 

Aquest any 2009, amb la inversió en el FEIL per obres d’aquesta tipologia a proposta del 

municipi, penso que hem fet un avanç important que cal tenir en compte. Som conscients 

que hi ha molt camí per recórrer però també dir que n’hem fet molt.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

13  -  RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’ADHESIÓ DE 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AL CONVENI DE L'AGENCIA DE 

RESIDUS DE CATALUNYA AMB LA SOCIETAT ECOEMBALAJES 

ESPAÑA SA. 

 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Pública,  presenta la proposta següent: 

“Pel Decret 9128/2009, de 12 de novembre, l’Alcalde ha acordat aprovar l'adhesió  de 
l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i la Societat ECOEMBES 2008-2013 amb l'assumpció dels compromisos 
mínims continguts en el pacte sisè del conveni i es disposava en aquest decret que havia 
de ser ratificat en la propera sessió del Ple que es celebrés. 
 
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE 
MUNICIPAL  l'adopció del següent, 
 

ACORD 
 

Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia 9128/2009, de 12 novembre: 
 
“Vist el contingut del conveni de col•laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la 
Societat Ecoembalajes España SA (en endavant ECOEMBES) 2008-2013, que regula els 
compromisos de l'Agència de Residus de Catalunya, dels Ens Locals que voluntàriament 
s'hi adhereixin i d'ECOEMBES respecte al funcionament del Sistema Integrat de gestió 
proposat per ECOEMBES a la Comunitat Autònoma de Catalunya amb la finalitat de 
garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, reguladora d'envasos i residus 
d'envasos, i la resta de la legislació vigent.  
 



Vist l'informe del tècnic de residus i neteja viària, de data 9 de setembre de 2009 on es 
manifesta l'interès municipal per adherir-se al conveni i s'especifiquen les prestacions 
econòmiques que percebrà l'Ajuntament de Mataró si s'adhereix al conveni.  
 
Vist l'informe de l'assessora jurídica del Departament de Manteniment i Serveis, de data 
29 de setembre de 2009 on queda palès que aquest conveni s'ajusta a dret.  
 
Vist l'informe del Servei d’Ingressos, de data 16 d’octubre de 2009 on s’informa el tema. 
 
Atès el previst a l'article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els quals atorguen la 
competència sobre els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus als 
municipis.  
 
Per tot això, en virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,  
RESOLC:  
 
Primer.- Aprovar l'adhesió  de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre 
l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat ECOEMBES 2008-2013 amb l'assumpció 
dels compromisos mínims continguts en el pacte sisè del conveni.  
 
Segon.-Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple 
de l'Ajuntament.  
 
Tercer.- Comunicar la resolució resultant a l'Agencia de Residus de Catalunya, a la 
societat ECOEMBES i al Servei de Gestió Econòmica de l'Ajuntament de Mataró.” 
 
Segon.- Notificar la present ratificació a l’Agència de Residus de Catalunya, a la societat 
ECOEMBES i al Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Mataró” 
 
 

 

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

Popular, manifesta el seu vot contrari a aquest conveni. L’empresa ECOEMBES hauria 

de fer molt més del que fa. En aquests convenis, entre altres coses, també s’estableix el 

preu que es paga als Ajuntaments per fer la recollida d’aquests residus, sobretot de 

plàstics, llaunes i tetrabriks. Creiem que hem d’anar molt més enllà. El que hauria de fer 

ECOEMBES és, sobretot, promocionar sistemes de recollida molt més selectius, que 

tinguin molta més qualitat a l’hora de fer el reciclatge. Estic parlant d’apostes com la de la 

recollida porta a porta. Sabem que  ECOEMBES no facilita que els ajuntaments 

accedeixin a aquestes opcions perquè els preus que es paguen no són proporcionals a la 

despesa municipal de la recollida porta a porta. Que el nostre vot negatiu serveixi per 

denunciar aquestes pràctiques d’ ECOEMBES en el nostre territori. Sembla que en altres 



territoris sí està disposat a pagar més per la recollida porta a porta. És el cas del País 

Basc on s’estan analitzant les despeses reals del porta a porta i ECOEMBES, a través de 

convenis, està disposat a pagar-ho. Voldríem que el Govern comencés a practicar 

aquestes iniciatives al nostre municipi per millorar la qualitat a l’hora de recollir els 

envasos i en bé de l’economia municipal.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, comenta que s’interessarà pel tema que 

diu el Sr. Safont-Tria. Però fixi’s que qui fa el conveni és l’Agència de Residus de 

Catalunya i no l’Ajuntament de Mataró. Nosaltres només ens adherim a aquest conveni 

marc que una institució del Govern de Catalunya, per tant, nacional, ens presenta. Però 

m’ha interessat i faré alguna consulta.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), 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.  

 

 

 

CMI DE VIA PÚBLICA 

-Àrea de Via Pública- 

  



14  -  ACORD D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES D’INSPECCIÓ I 

SANCIÓ EN MATÈRIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 

RECREATIVES 

 
El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Pública,  presenta la proposta següent: 

 
“Atès que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, regula a la seva Disposició Addicional Primera, les 
Delegacions de competències vigents, establint que “Les delegacions de les 
competències sancionadores de la Generalitat als ajuntaments emparades per la 
legislació aplicable fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei continuen vigents fins que 
l’Ajuntament adopti l’acord corresponent a què fa referència l’article 11.1 e), que s’ha 
d’adoptar en el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei.(...)” 
 
Atès que l’article 11 del mateix text normatiu regula les competències de la 
Generalitat i concretament en el seu apartat primer, lletra e), s’hi recullen les 
relatives a “Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives autoritzats pels ajuntaments quan 
aquests no hagin acordat assumir l’exercici d’aquesta competència, d’acord amb el 
que estableix l’article 13.1 d).” 
 
Atès que l’esmentat article 13 regula les competències municipals i el seu apartat 
primer, lletra d), atorga als Ajuntaments les competències de “Inspeccionar i 
sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats 
recreatives sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que per mitjà d’un acord 
del Ple municipal, s’hagi acordat assumir conjuntament l’exercici d’aquestes 
competències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents del 
Departament competent en matèria d’espectacles públics i d’activitats recreatives”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró, té actualment delegades les competències 
sancionadores en matèria d’espectacles, activitats recreatives i establiments 
públics, per resolucions INT/662/2005, INT/663/2005 i INT/664/2005, d’1 de 
març.(DOGC núm. 4343, de 15/03/2005). 
 
Atès que l’article 59.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, estableix que: “L’òrgan 
municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta llei 
atribueix als ajuntaments és l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d’acord amb el règim establert per la legislació de règim local.” 
 
Atès que l’article 122.1 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya estableix que: “L’Administració de la Generalitat pot delegar o assignar 
l’exercici de competències pròpies als ens locals de Catalunya”. 
 



Atès que l’Ajuntament de Mataró i el seu municipi compte amb els recursos humans 
i materials suficients per assumir plenament aquestes competències, així com 
suficients mitjans i criteris per exercir-les, no precisant un suport especial. 
 
 
Vist l’informe jurídic de la Cap del Servei Jurídic de Via Pública. 
 
Vist l’informe del Cap de la Policia Local. 
 
Al Ple proposo l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-Assumir les competències d’inspecció i sanció, establertes a l’article 11.1 
e de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, d’acord amb el que disposa l’article 13.1 d) de la 
norma.  
 
SEGON.-Atribuir la competència esmentada, a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Mataró, 
com a òrgan personal titular d’aquestes competències, d’acord amb el contingut de 
l’article 59.2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.” 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Vicent Garcia Caurin, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

15  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, 

SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-EUIA, 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA PERQUÈ NO S’AUTORITZI A MATARÓ 

L’EXHIBICIÓ D’ESPECTACLES AMB ANIMALS SALVATGES. 



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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“Són molts els circs que ens visiten amb la presència d’animals com a eix central. Sovint, 
per desgràcia, aquestes bèsties no reben el tractament que es mereixen. 

El circ és un espectacle que disposa d’innombrables recursos humans propis sense 
necessitat de sotmetre al ridícul, maltractament o humiliació als animals. Així ho han 
entès nombrosos circs que amb el seu art i màgia entorn als pallassos, acròbates, 
malabaristes han aconseguit els majors èxits i la gran acceptació del públic. 

El circ més prestigiós del món és el Cirque du Soleil, canadenc, que no utilitza animals en 
les seves exhibicions. El Circ Cric, català, Premi Nacional de Circ atorgat per la 
Generalitat de Catalunya, tampoc no usa animals en les seves exhibicions.  

Nombrosos països i ciutats de tot el món, entre elles Barcelona, Girona, Lleida, Sant Boi i 
altres municipis del nostre entorn immediat, han prohibit  o restringit la presència 
d’animals en els circs.   

La instal·lació de circs que exhibeixin animals salvatges en els seus espectacles, com 
hem dit, està prohibida en la ciutat de Barcelona. La implantació d'aquesta prohibició va 
suposar un augment del 25 % en la taquilla d'aquests espectacles, ja que el "buit" que 
van deixar les actuacions on s’utilitzaven animals va haver de ser substituït per una oferta 
molt més positiva i molt rendible, tant per al circ com per als seus treballadors. 

Creiem que a Mataro hem d'apostar per un model de circ respectuos amb els animals i 
que promogui valors de no maltractament. 
 

És per tot això que presentem la proposta següent: 
 

1.- L’Ajuntament de Mataró instarà el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya a modificar la legislació sobre la protecció d’animals salvatges 
en el sentit d’evitar-ne l’exhibició en circs.  

2.- L’Ajuntament de Mataró modificarà l’actual ordenança, “Normativa municipal sobre la 
tinença d’animals domèstics”, adaptant-la en el sentit de prohibir l’exhibició d’animals 
salvatges als circs, i, per tant, no permetrà la instal·lació de circs que tinguin entre les 
seves actuacions l’exhibició d’animals salvatges. 

3.- Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat, al President de la Generalitat, al President del Parlament i als grups 
parlamentaris. “ 

 

 

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

expressa que com a grup de govern han volgut adherir-se a aquesta proposta. Al 

desembre del 2007 ens vam adherir al Protocol de Ciutats Amigues del Circ per 

promoure el circ en tota la seva extensió. Per tant, que aquesta ciutat pogués treballar un 



seguit de valors des de l’educació, evitant l’exhibicionisme incongruent que pogués ser 

negatiu per segons quin tipus de població. D’altra banda, respecte als animals, som una 

ciutat pionera en el tracte als animals. Sempre hem volgut anar de la mà amb una entitat 

protectora. Per tant, som innovadors i som un model arreu de l’Estat. La promoció del 

circ, per una banda, i la protecció dels animals, per l’altra, ens ha portat a donar suport a 

aquesta proposta.  

 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Vicent Garcia Caurin, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 

16  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  PER 

INSTAL•LAR DESFIBRIL•LADORS SEMIAUTOMÀTICS EN 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Les aturades cardíaques extrahospitalàries constitueixen un problema important de salut 
pública. A l’Estat espanyol, s’estima que cada any es produeixen més de 24.500 aturades 
cardíaques (mitjana d’una cada 20 minuts). A Catalunya, cada any 13.000 persones 
tenen un infart de miocardi i prop de 5.000 moren abans d’arribar a l’hospital. Cal indicar 
que el 60 % de les aturades cardíaques es produeixen en presència de testimonis i el 16 
% del total en espais públics, essent la fibril·lació ventricular la responsable inicial de fins 
al 85 % de les aturades cardíaques extrahospitalàries. De fet, més del 90 % dels casos 
es podrien revertir si es fes una desfibril·lació en el primer minut d’evolució de la fibril·lació 
ventricular. Aquesta efectivitat disminueix molt ràpidament, concretament per cada minut 
de retard en la desfibril·lació es redueix la supervivència en un 7–10 %; així, després de 
deu minuts, les possibilitats de sobreviure són mínimes. 



Atesos els resultats poc satisfactoris obtinguts fins ara en el tractament de les aturades 
cardíaques (taxa de supervivència a l’alta hospitalària menor del 7 %), les societats 
científiques internacionals han impulsat una sèrie de recomanacions per optimitzar 
l’anomenada cadena de supervivència de la reanimació cardiopulmonar (RCP). En 
aquest sentit, aconsellen estratègies dirigides a disminuir el temps de resposta i molt 
especialment el de desfibril·lació, considerant com a òptim un temps inferior a cinc minuts 
entre la trucada al número d’emergències i la descàrrega elèctrica. 
 
Així doncs, la disponibilitat de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs pot 
facilitar la desfibril·lació precoç dels pacients amb aturades cardíaques extrahospitalàries. 
A més, el Ministeri de Sanitat i Consum (MSC) va emetre el Reial decret (RD) 365/2009, 
de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i 
qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de 
l’àmbit sanitari. 
 
Segons aquest RD, s'entén per desfibril·lador semiautomàtic extern (DESA) el producte 
sanitari destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de 
desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme 
cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou també els 
denominats desfibril·ladors externs automàtics. L’RD regula quins han de ser els requisits 
de funcionament dels DESA, quin és el règim de notificació per a la instal·lació, qui és el 
responsable de la promoció de la instal·lació dels DESA, quin és el personal autoritzat per 
a l’ús dels DESA i quines han de ser les garanties de manteniment. 
 
Cal tenir en compte, però, que amb anterioritat a aquest RD, algunes comunitats 
autònomes ja disposaven d’una normativa específica. Concretament a Catalunya, a 
través del decret 355/2002, de 24 de desembre, es regulava la utilització de 
desfibril·ladors externs automàtics per personal no mèdic. Aquest decret regula l’ús de 
desfibril·ladors externs automàtics de què disposin les entitats, empreses, establiments o 
serveis per atendre les aturades cardiorespiratòries que es puguin produir en el seu àmbit 
d’actuació, així com el programa de formació i el procediment d’acreditació del personal 
no mèdic que pot fer ús d’aquests aparells. És també objecte de regulació l’acreditació de 
les entitats que poden impartir aquesta formació i avaluar la capacitació de l’alumnat.  
D’altra banda, la capacitat d’analitzar i reconèixer automàticament l’alteració del ritme 
cardíac és la principal diferència del DESA respecte als desfibril·ladors convencionals o 
manuals. El DESA està dissenyat per ser utilitzat per personal que, sense els 
coneixements suficients per oferir RCP avançada (advanced cardiac life support), poden 
ser o són habitualment els primers a atendre una urgència cardíaca (bombers, conductors 
d’ambulàncies, policia,...), és a dir, primers actuants, fins a l’arribada de personal més 
entrenat. 
 
El DESA s’utilitza en malalts amb aturada cardíaca (inconscients, sense pols ni respiració 
espontània). Una vegada feta aquesta important comprovació, s’apliquen els elèctrodes al 
tòrax del malalt i s’activa l’aparell perquè analitzi l’activitat elèctrica cardíaca (l’aparell 
disposa d’uns algorismes interns que analitzen múltiples característiques del ritme 
cardíac: amplitud, freqüència,  pendent). En els equips DESA completament automàtics, 
l’aparell, després de l’anàlisi, subministra un xoc elèctric si així ho valora necessari. En 
els equips semiautomàtics, hi ha una alarma (visual/sonora) que adverteix que es valora 
convenient la 



descàrrega i que s’ha d’activar el botó per subministrar el xoc elèctric. Els equips DESA, 
després de la primera descàrrega, s’activen de nou per analitzar la nova situació i, si 
persisteix l’alteració del ritme, subministrar o avisar de la necessitat d’una nova 
descàrrega. 
 
Per tant, el fàcil accés a desfibril·ladors automàtics o semiautomàtics externs podria 
facilitar el compliment de la desfibril·lació precoç i juntament amb la resta de les fases de 
l’RCP ajudar a disminuir la mortalitat i les minusvalideses derivades de l’aturada cardíaca 
extrahospitalària. 
 
En el Congrés Mundial de Cardiologia que se celebrà el setembre d’enguany a 
l’Hospitalet de Llobregat i aplegà més de 30.000 cardiòlegs, un dels estudis més 
destacats assenyalava que la existència de desfibril·ladors semiautomàtics en 
instal·lacions esportives podria evitar en un 40% de casos la mort sobtada de persones 
que practiquen l’esport. Per això, el President de l’Associació d’Arrítmies de l’European 
Spciety of Cardiology (ESC), Josep Brugada, va reclamar una legislació que obligui a 
instal·lar desfibril·ladors semiautomàtics en els centres esportius i que garanteixi la 
formació del personal per reconèixer una pèrdua de coneixement, realitzar massatge 
cardíac i aplicar l’aparell al pacient. Explicà que davant d’una pèrdua de consciència per 
arrítmia, es disposa d’entre 10 i 15 minuts per reanimar la persona, i que per tant haurien 
d’instal·lar-se desfibril·ladors en llocs públics de la mateixa manera en la qual s’instal·len 
extintors. 
 
Atenent tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de 
l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
1. Que es comenci a proveir de desfibril·ladors semiautomàtics les instal·lacions 
municipals, aquelles en les quals treballen, reben o transiten gran nombre de persones i 
especialment en poliesportius i centres on es realitza la pràctica de l’esport. 
 
2. Que es doti al personal d’aquests centres dels coneixements necessaris per a la 
utilització d’aquests aparells.” 
 

 

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

que el seu grup hi votarà a favor. Nosaltres creiem que el fàcil accés no té per què ser 

sinònim d’un bon ús. S’ha de remarcar la formació de les persones que han de fer ús 

d’aquest tipus d’aparell mèdic. Aquest tipus d’aparell mèdic no està indicat a tots els tipus 

d’infart. Només ho està per uns que són amb fibril·lació ventricular i amb ritme cardíac 

irregular. No tenim l’obligació d’instal·lar-los, però sí que hi ha una recomanació. Per tots 

aquests aspectes, nosaltres votarem a favor de la seva proposta.  

 

 

 



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

explica que la proposta sembla raonable però que s’ha de fer incís en què s’ha de saber 

utilitzar. Veiem la proposta positivament.  

 

El senyor Ivan Pera, conseller delegat d’Esports, anuncia que no votaran a favor de la 

proposta. Tot i que compartim l’objectiu, que és reduir el temps de resposta per atendre 

les emergències i salvar vides, l’opció que l’Ajuntament entén que és la millor és poder 

tenir una xarxa mòbil de desfibril·ladors, a diferència de l’opció que ens presenten aquí, 

que és instal·lar desfibril·ladors en llocs públics de la mateixa manera que s’instal·len 

extintors. Des de fa anys, l’Ajuntament promou el desplegament dels dispositius més 

adients per tal de respondre de manera eficaç a les emergències. Entre elles, es troben 

els desfibril·ladors automàtics i els semiautomàtics. Considerem que cal anar de manera 

progressiva cap al desplegament d’una xarxa de recursos desfibril·ladors que redueixi, 

cada vegada més, el temps de resposta i, per tant, que aporti més possibilitats de 

resolució satisfactòria. En aquests moments, la dotació de desfibril·ladors a la ciutat de 

Mataró és la següent:  

La Creu Roja disposa de 2 ambulàncies amb dotació, els instituts de Cultura i d’Esports 

tenen un contracte amb la Creu Roja per disposar d’aquestes ambulàncies en els casos 

que així ho indiquen els plans municipals de Protecció Civil en funció del risc. La Creu 

Roja disposa d’un altre desfibril·lador en una empresa de Mataró que ha establert un 

conveni amb ells i que pot ser utilitzat en cas necessari.  

Durant la temporada de platges, cada punt de vigilància disposa d’un desfibril·lador. El 

personal que l’utilitza ha rebut la formació i la certificació de capacitació per part de 

l’Institut d’Estudis de la Salut, d’acord amb el Decret 355/2002 del 24 de desembre, del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Al llarg del 2010, per conveni de la Creu Roja amb la Policia Local, es disposarà d’un nou 

desfibril·lador per ser utilitzat per la Policia Local, també, amb la formació dels agents.  

Tot el dispositiu de servei d’emergència mèdica, el 061, el SEM, estan dotats de 

desfibril·ladors.  

En concret, a Mataró es disposa de 5 punts base d’ambulàncies distribuïts per la ciutat, 3 

de suport bàsic de 24 hores, 1 de suport bàsic de 12 hores i un suport medicalitzat de 24 

hores que en disposen.  



Per tant, creiem que tenim una bona base de cobertura de les emergències mèdiques en 

desfibril·ladors. L’objectiu d’aquest Ajuntament és que vagi augmentant aquesta xarxa 

mòbil. Considerem que és la manera d’atendre qualsevol ciutadà, estigui o no a una 

instal·lació, en un mínim temps de resposta. No recolzem l’opció de tenir una xarxa fixa.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria manifesta que ell no és expert en arítmies. Nosaltres hem 

agafat la recomanació de la comunitat científica. Aquesta deixa molt clar que, en aquests 

casos, els 10 primers minuts són claus per a una intervenció. La xarxa mòbil és una opció 

però si se’n disposés en aquells llocs on hi ha més risc, com són els centres esportius, 

seria una millora per a la ciutat. Espero que es puguin anar implementant aquests 

serveis. El cost tampoc és elevat.  

 

 
 
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: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
17  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  PER 

DEMANAR QUE ES TORNI A ESTABLIR EL PAGAMENT DE LA 

TAXA DE LA BROSSA DOMICILIÀRIA I COMERCIAL ENTRE ELS 

MESOS D’OCTUBRE I DESEMBRE. 



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

Catalunya, presenta la proposta següent : 

 

“El calendari fiscal  per l’any 2010 estableix que el període de pagament de la taxa de 
brossa domiciliària i comercial sigui del 3 de setembre al 4 d’octubre, quan 
tradicionalment el període que s’utilitzava era del 2 d’octubre al 3 de desembre. 
 
Aquesta diferència d’un mes no és gratuïta en el calendari de despeses de les famílies, ja 
que la tornada de vacances i l’inici del curs escolar suposen grans despeses. Per aquest 
motiu, sobretot ara que patim una greu crisi econòmica, creiem que aquesta mesura 
podria perjudicar l’economia de moltes famílies. 
 
Aquest Grup Municipal demana que es modifiqui el calendari fiscal per tal que es 
mantingui el període anterior i així no es saturi de despeses l’economia familiar dels 
mataronins. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  

 
ACORDS 

 
1.- L’Ajuntament de Mataró procedirà a la modificació del calendari fiscal per tal que la 
taxa de brossa domiciliària i comercial es pagui en el període tradicional, comprès entre 
els mesos d’octubre a desembre de l’any en curs. “ 
 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, se n’alegra que 

el Sr. Ferrando hagi esmenat l’error de la proposta de resolució on deia que el període de 

pagament que es proposava era del 3 de setembre al 4 d’octubre però, en canvi, a la 

seva exposició ha dit que era fins al 4 de novembre. Per tant, no és un sol mes, en són 2, 

com sempre i tal com estableix la llei. Els ciutadans de Mataró tindran fins al dia 4 de 

novembre per poder pagar aquesta taxa. Per tant, això és 2 mesos després de la 

finalització del període de vacances i de l’inici del curs escolar.  Per tant, no hi ha aquesta 

simultaneïtat que es deduïa per les seves paraules.  

L’import de la taxa de brossa que proposem per a l’any 2010 és el mateix que el d’aquest 

any. L’import és de 103 euros. Aquesta taxa es devenga a partir del dia 1 de gener, ja 

que a partir d’aquesta data és quan l’Ajuntament té l’obligació de recollir els residus i de 

portar-los a tractar. Aquest servei s’ha de pagar cada mes. Nosaltres hem de pagar a la 

concessionària i també a la planta de tractament i, per contra, no cobrem fins a final 

d’any. Per tant, el que fem és avançar aquests pagaments abans que recaptem la taxa. 

Estem fent un gran esforç de tresoreria per ajudar les famílies. Els costos que s’associen 



a aquesta taxa són de 5,6 milions d’euros, dels quals els ciutadans financen el 92% (5,2 

milions). Aquest import es recapta en més d’un 80% en període voluntari, és a dir, fins 

aquest període que arriba fins al 4 de novembre. La resta es triga un cert temps a cobrar 

per la via executiva. L’Ajuntament ha de finançar tot això de la seva tresoreria fins que 

cobra. Això genera una despesa financera que es podria destinar a altres necessitats. 

Per tant, jo diria que ajudem d’una manera molt efectiva a les famílies de Mataró.  

El calendari fiscal té com a objectiu ajudar a garantir els recursos de tresoreria necessaris 

per complir amb els pagaments previstos. És a finals d’any quan tenim fortes tensions en 

aquest àmbit. En els moments actuals creiem que és del tot imprescindible intentar 

mantenir els terminis de pagament dels nostres proveïdors per ajudar les empreses en 

aquests moments difícils.  

És per aquests motius que hem proposat avançar aquest any el període de pagament 1 

mes en alguns dels rebuts que paguen els nostres ciutadans. Els terminis que ara 

proposem són els mateixos que té establerts la Diputació de Barcelona per a tots els 

municipis que gestiona.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió indica 

que el seu grup municipal no pot votar en contra de la proposta perquè entenen la bona 

fe del PP en presentar-la. Caldria plantejar si, per la brossa comercial, el mes de 

novembre és el millor mes perquè els comerços paguin la seva taxa, perquè aquest no és 

dels millors mesos en vendes. Entenem que té raó la regidora quan diu que el termini és 

llarg; són 60 dies per poder-ho fer.  

En aquest període d’al·legacions el que hem de treballar són els ajuts, les possibles 

subvencions que es puguin fer a aquelles persones que ho estan passant més malament 

i també els incentius al reciclatge que puguem trobar. Nosaltres ens comprometem a 

treballar-ho durant aquest temps que tenim per presentar al·legacions. Els nostre vot serà 

d’abstenció. 

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando comparteix el que diu el Sr. Joaquim Fernández, perquè 

el seu grup també vol una modificació de les taxes en la línia que ell deia. Encara que 

l’Ajuntament tingui problemes financers, pensem que modificar el calendari empitjorant 



les dates de pagament és greu. Vostès parlen de la ciutat de les persones però, un mes 

és un mes, i això és dolent per a les famílies. Per això presentem aquest prec.  

 

 

La senyora Montserrat López desmenteix que l’Ajuntament tingui problemes financers i 

econòmics greus. El que estem fent és fer front a les nostres obligacions i atendre les 

necessitats dels nostres ciutadans i també de les famílies que ho passen malament. Els 

recordo que aquesta taxa l’hauríem de començar a pagar l’1 de gener de cada any, 

perquè és el moment en què nosaltres comencem a prestar aquest servei als ciutadans i 

ciutadanes de la ciutat. Estem ajudant d’una manera molt clara i molt efectiva perquè 

proposem cobrar el dia 4 de novembre, per tant, estem donant 11 mesos de marge. 

Nosaltres anem assumint aquest cost que ens suposa pagar uns interessos en demanar 

préstecs per suportar aquesta situació. Ho estem fent per ajudar les famílies. Això és 

ajudar les persones. Tenim, també, molts ajuts individualitzats a les famílies que realment 

ho estan passant pitjor. Tot això ho hem de fer amb recursos.  

Cada vegada que presento una proposta per ajudar a solucionar problemes de tresoreria 

hi ha vots en contra, com, per exemple, en el ple passat amb el tema de la concertació 

del préstecs, que alguns de vostès van rebutjar. La veritat és que no sé com fer-ho. Si no 

podem cobrar res, si no podem endeutar-nos, no sé com podem tirar endavant els 

serveis. Pagar a 60 dies als nostres proveïdors és un ajut directíssim també a les famílies 

que depenen d’aquestes empreses, no només a les empreses. Les persones són l’eix 

central de les nostres polítiques.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Popular de Catalunya.  

Vots en contra: 14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 



Abstencions: 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) . 

  

 

 

18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  PER LA 

CREACIÓ D’UN BANC D’IDEES CIUTADANES. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Aquest Grup Municipal creu que hi ha molts mataronins que podrien implicar-se més en 
temes que afecten la ciutat, en donar idees i suggeriments per millorar-la i tirar-la 
endavant, si se’ls donés l’oportunitat de fer-ho. Pensem que l’aposta per la innovació i la 
participació ciutadana que el Govern de la que tant ha parlat el Govern en aquests últims 
anys, podria complementar-se amb un nou projecte que fomenti aquest interès. 
 
És per això que hem pensat que Mataró, com ja han fet en alguna ciutat, podria tirar 
endavant un projecte de creació d’un Banc d’Idees Ciutadanes, amb l’objectiu de que els 
mataronins aportin idees que contribueixin  a millorar i planificar el futur de Mataró.  
 
La idea és habilitar un espai on els mataronins puguin proposar les seves idees i valorar 
les aportades per altres ciutadans. En principi aquest projecte podria començar a tirar 
endavant a través del web municipal i es podria buscar una nova via d’aportació d’idees 
en funció de la resposta ciutadana, per no limitar aquest servei als mataronins que no 
disposin d’Internet, sigui per qüestions d’edat o perquè no es trobin còmodes en aquest 
medi. 
 
L’objectiu és que el Banc d’Idees no només suggereixi alguns temes importants per la 
ciutadania, sinó que obri la porta a que els mataronins que ho desitgin puguin participar-hi 
de manera activa i oberta, i sentir-se així més implicats amb la ciutat. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  

 
ACORDS 

1.- L’Ajuntament de Mataró assumirà el projecte de creació d’un Banc d’Idees per tal de 
fomentar la participació dels mataronins en temes que ajudin a millorar Mataró i tirar-la 
endavant.” 

 



El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

anuncia el seu vot favorable. Creiem que aquesta proposta és molt interessant perquè 

pot fomentar molt bé la participació ciutadana. Els primers dubtes per a l’abstenció venien 

del fet que creiem que s’ha de treballar molt més aquesta proposta, que no n’hi ha prou 

amb un lloc on abocar les idees i prou, que cal parlar de què en farem, de quina resposta 

tindran, quin paper hi juguen els òrgans actuals com els Consells Municipals, etc. En tot 

cas, creiem que cal elaborar una proposta més treballada i, si pot ser, participada de tots 

els grups. Per tant, ens agradaria que el PP ho deixés sobre la taula.  

 

 

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

Popular, recorda que el seu grup sempre ha dit que està a favor de la participació. Ara 

bé, aquesta proposta és molt simple. Aquí no s’indiquen aspectes tan importants com 

definir com es gestionen aquestes idees, quina canalització es fa amb aquestes idees, 

que és realment el que ens interessa. Creiem que aquest seria un tema a treballar. 

Agrairíem si no es vota. Si es vota, ens hi abstindrem perquè falta de concreció.  

 

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

davant la unanimitat, proposa que entre tots es posin a treballar per poder fer aquesta 

eina el més útil possible.  

 

 

El senyor Pau Mojedano està d’acord amb tot el que s’ha dit. Aprova que es ho deixi 

damunt la taula i que, al final, això derivi en una proposta comuna de tots els grups.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que les propostes de resolució 

són manifestacions de voluntats polítiques que no tenen perquè tenir una traducció 

immediata de caràcter administratiu. Per tant, si avui s’aprovés la voluntat d’avançar en 

aquesta proposta vol dir que compartim aquesta voluntat política; després ja vindria al 

ple, en forma de dictamen, l’aprovació del reglament, etc. El que jo proposaria és que 

votéssim la proposta de resolució, deixant per més endavant els mecanismes per al seu 

desenvolupament, etc. 



VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL “FONS DOCUMENTAL 

AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓ DE MATARÓ”. 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió 

presenta la pregunta següent: 

 
“Fa just un any, el Grup Municipal de CiU va presentar una pregunta sobre aquest mateix 
tema, de les respostes a les diverses preguntes que formulàvem, es desprenia que a ulls 
del govern, era un tema complicat i que calia més temps. 
 
Atès que ha passat més d’un any i mig de la signatura del contracte entre l’Ajuntament de 
Mataró i TVM, atès que després d’haver-se anunciat l’absorció de TVM per part del canal 
públic MaresmeDigital TV la situació és sensiblement diferent i que, hores d’ara, no s’ha 
donat cap més informació en cap dels òrgans municipals on els grups polítics hi tenim 
representació, Convergència i Unió formula les següents PREGUNTES:  
 
Primer.- Quina és la quantitat o percentatge d’imatges que a dia d’avui TVM a lliurat a 
l’Ajuntament de Mataró i en quin estat (en brut o digitalitzades)? 
 
Segon.-  Quins pagaments s’han fet, per part de l’Ajuntament de Mataró, al Col·lectiu de 
Mitjans Audiovisuals de Mataró fins avui, tant per l’adquisició d’imatges com per la 
indexació i digitalització? 
 
Tercer.-  En cas que l’Ajuntament de Mataró disposi actualment d’imatges procedents del 
“Fons documental d'imatges del Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVM), on 
estan dipositades i quin és l’òrgan responsable de la seva gestió? 
 
Quart:- En el cas que ja es disposi d’imatges digitalitzades, s’han ampliat o modificat els 
criteris per a la seva indexació? 
 
Cinquè.- Atès que en el moment de la signatura del contracte es parlà de la necessitat de 
la tria del material, quins han estat els criteris per efectuar aquesta tria, més enllà 
d’eliminar, en els enregistraments, les imatges prèvies i posteriors quan hi ha una 
entrevista, reportatge...? 



 
Sisè.- Atès que l’Ajuntament de Mataró es va comprometre a definir-ho més endavant i 
que fa un any encara no tenia resposta, com es preveu regular l'accés i l'ús del material 
per part de les persones, les associacions, els clubs o les entitats a les quals es puguin 
cedir les imatges i quin òrgan o organisme ho ha definit i aprovat? 
 
Setè.- Existeix algun acord en referència a les imatges que ha produït i produeix Televisió 
de Mataró des del dia 15 d’abril de 2008 en endavant, fins el moment que sigui una 
realitat la seva absorció per part de MaresmeDigital TV? 
 
 

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

explica que d’això que ells en diuen absorció, el seu grup li diu fusió del projecte 

comunicatiu pel Maresme. Passo a contestar les preguntes: 

En referència a la primera pregunta, dir que en aquest moment tenim 5.700 hores de 

cintes de les 8.500. És, aproximadament, 2/3 parts. L’altra tercera part se’ns lliurarà 

durant l’any 2010. Totes les cintes que tenim són en brut, no són digitalitzades.  

Respecte a la segona pregunta, la part que paga l’Ajuntament són 324.267,05 euros, que 

corresponen a les imatges en brut i, d’acord amb el plec de clàusules tècniques que 

regulen aquesta adquisició, hi ha un pla de pagament mensual que vam acordar amb TV 

Mataró. De la part digitalitzada no s’ha pagat res, ja que no s’ha lliurat cap cinta en 

aquest format.  

Quant a la tercera pregunta, l’Ajuntament disposa de 5.700 hores de cintes en brut i que 

estan a l’edifici municipal de Can Marfà a l’espera de la seva digitalització per part de 

Televisió de Mataró. 

En referència a la quarta pregunta, no es disposa de cap imatge digitalitzada i els criteris 

d’indexació continuen sent els mateixos que marca el plec de clàusules contractuals. 

Respecte a la cinquena pregunta, els criteris són els mateixos que enumeren vostès a la 

pregunta. És a dir, eliminar dels enregistraments les imatges prèvies i posteriors a les 

entrevistes per tal de deixar les cintes en un estat correcte de visionat.  

Quant a la sisena pregunta, la idea és que Tecnocampus Audiovisual s’encarregui de la 

gestió del fons documental un cop és vagin digitalitzant les imatges.  Es preveu que el 

primer lliurament d’imatges digitalitzades es faci entre finals del primer trimestre i inici del 

segon trimestre del 2010 per part de l’empresa. Serà en aquesta data que s’elaborarà un 

projecte d’explotació d’aquest material, que serà aprovat pels òrgans que correspongui, 

per tal que la ciutadania tingui accés al fons documental. En aquests òrgans de govern 



corresponents serà on els donarem a vostès tota la informació. Ara no els podem donar 

informació perquè no hem rebut cap cinta digitalitzada o cap document digitalitzat. 

Pel que fa a la setena pregunta, no hi ha cap acord, excepte els que s’emmarquen en 

aquell plec de condicions que es va signar en el seu moment.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez explica, respecte als criteris per indexar, que fa un any i 

mig, quan es va fer el Conveni, allà no hi havia cap criteri fixat més enllà del que estava 

fent Televisió de Mataró per defecte. Per tant, si els criteris són els mateixos, vol dir que 

continuem sense tenir criteri, la qual cosa és greu perquè creiem que és un fons 

d’imatges molt important.  

Vostè diu que les cintes estan dipositades a Can Marfà. Diu que en té 5.700 sobre 8.500 i 

que estan totes exactament allà mateix, a Can Marfà. És un detall important quan ja 

s’han pagat 324.000 euros d’això. El que ens preocupa és que amb un fons documental 

com aquest, amb un cost que es va dir que no es podia valorar perquè tenia un valor 

històric, que després d’un any i mig encara estem pensant com ho gestionarem. Això 

s’hauria de preveure amb temps. El normal és que la gent, quan compra una cosa, 

sàpiga què en farà d’allò que compra.  

El que es desprèn de la resposta és que estem pagant una cosa que hem comprat, però 

que continua en poder de qui ens la va vendre i que encara no sabem què en farem.  

 

 

El senyor Carlos Fernández explica que, en el plec de clàusules, els paràmetres són: 

data, nom, tema i  lloc de l’esdeveniment.  

Les cintes, malgrat trobar-se en el mateix espai, estan separades. Aquelles que estan 

separades són amb les que està començant a treballar l’empresa digitalitzadora. 

L’endarreriment ve donat perquè el procés de digitalització és molt més lent del que ens 

pensàvem. 

 

 

 

 



20  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CENTRE DE CREACIÓ 

D’ARTS VISUALS I PENSAMENT CONTEMPORANI DE CAN 

XALANT. 
 

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

el prec següent : 

“Aquesta no és la primera vegada en què el nostre grup manifesta la seva preocupació 
perquè els elevats recursos (la masia i més de 100.000 euros anuals) que la ciutat 
destina al Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, a Can Xalant, no 
obtenen el retorn que cabria esperar. En aquest sentit, al gener de 2008, ja varem 
presentar una pregunta en la que, en la part expositiva, lamentàvem que no s’hagués 
aprofitat la finalització del contracte de direcció i gestió integral de l’equipament, el 31 de 
desembre de 2007, per reconduir la situació. 
 
Tot i reconèixer que, amb posterioritat, s’han fet esforços per mirar de canviar la 
tendència reservant una sala de Can Palauet per difondre la tasca que es fa a Can Xalant 
i apropar-la a la ciutadania, la realitat és que els resultats continuen sent del tot 
insatisfactoris. Per això, ara que, el proper 31 de desembre, finalitzarà la segona de les 
dues pròrrogues que contempla el contracte signat amb l’empresa que gestiona el 
Centre; atès que, des d’un punt de vista cultural, són moltes les prioritats que cal resoldre; 
i atès que l’actual situació de crisi ens obliga a ésser més curosos que mai en la gestió 
dels recursos públics, el grup municipal de CiU formula el següent, 
 
PREC 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la 
Generalitat de Catalunya per exposar-li la necessitat de que sigui aquesta qui, en la seva 
integritat, assumeixi el cost anual de les despeses que genera el funcionament del 
Centre.   
 
Segon.- En cas que la resposta de la EADC sigui negativa, l’Ajuntament de Mataró 
denunciarà el conveni signat entre les parts i donarà per finalitzada l’etapa en que 
l’esmentat centre ha tingut residència a la nostra ciutat. En aquest supòsit, es crearà una 
comissió, participada per la totalitat de grups municipals, que tindrà per objectiu decidir 
quins seran els nous usos de la masia de Can Xalant.” 
 
 
 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, manifesta que el seu grup 

rebutjarà el prec.  

L’EADC fa més d’un any que no s’encarrega d’aquests temes. Estant en un model de 

col·laboració i de corresponsabilitat entre administracions, és lògic que hi hagi aportació 



econòmica de cadascuna de les participants. Vostè ha fet referència que fa més d’un any 

parlava del poc retorn que tenia a la ciutat el projecte de Can Xalant i jo vaig mirar de 

refutar-li, amb argumentació, que no era així. Tot i així, el tema continua sent recorrent. Si 

miréssim l’evolució de Can Xalant es veuria que sí que hi ha un retorn a la ciutat i que el 

projecte és vàlid. A data d’octubre d’aquest any, dels 2.300 usuaris que han passat per 

Can Xalant  la majoria són de la ciutat. Dels 165 artistes, la majoria són de la ciutat. Can 

Xalant és un equipament, però també és un context social i polític cada cop amb més 

interès pels artistes. Artistes locals i internacionals. Té interès internacional. Can Xalant 

està en xarxa en aquests moments. Està en xarxa al País però al món també. Al País 

perquè només hi ha 5 centres públics en tot el País de les característiques de Can Xalant. 

D’aquí poc se n’obrirà un a Barcelona, al Canòdrom.  

En xarxa al món també. Són moltes les relacions que hi ha amb diferents centres del món 

i amb el recolzament cada cop més gran de l’AECID del Ministeri d’Afers Exteriors. És a 

dir, que hi ha una validació, tant per part del govern del País, com del Ministeri i centres 

d’art internacionals. Per tant, entenc que el projecte és vàlid encara que es puguin 

corregir algunes coses.  

 

 

El senyor Francesc Masriera comenta que no deu fer més d’un any que no se 

n’encarrega l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, perquè vostès, no fa massa temps, 

ens van enviar el conveni que havien signat per al 2008 amb l’entitat autònoma. És 

probable que al 2009, atès que no ens van enviar cap conveni, sigui així però, en tot cas, 

abans no ho era. Pel que vostè diu de connectats amb el món, dir que aquesta és una 

visió. Una altra podria ser: connectats amb una part del món molt petita. Vostè sap que 

aquest tipus de centres que es mouen al voltant d’aquest tipus d’art contemporani o art 

conceptual no deixen de tenir un grup de seguidors molt limitat arreu.  

Ens sap greu que vostès no acceptin el nostre prec, perquè entenem que són moltes les 

necessitats culturals que té la ciutat, són moltes les necessitats que tenen les entitats 

culturals que hi ha a Mataró. Pensi vostè quines coses podríem fer amb aquests 120.000 

euros i amb un equipament com Can Xalant. Si hagués acceptat el prec i s’haguessin 

avingut a constituir aquesta  comissió, nosaltres hauríem defensat que a Can Xalant s’hi 

ubiqués la seu principal de l’Escola Municipal de Música. Haurem d’insistir per fer-los 

canviar d’opinió, perquè entenem que el món cultural de la ciutat hi sortiria guanyant.  



El senyor Sergi Penedès diu que no està d’acord amb aquesta visió tan economicista de 

la cultura. En els projectes busquem la rendibilitat tant econòmica com social. Al llarg 

d’aquest any, a Can Xalant s’ha fet un projecte amb uns arquitectes argentins i catalans. 

Aquest projecte està fet en col·laboració amb artistes de Can Xalant i amb entitats de la 

ciutat: l’Arca del Maresme, Centre Obert, l’Associació de Veïns de Pla d’en Boet. Aquesta 

tardor s’ha pogut veure el producte d’aquest projecte als batxillerats artístics de la ciutat i 

en col·laboració amb les Associacions de Veïns dels barris del voltant d’aquests instituts, 

amb el Sr. Jesús Nieto i la Federació d’Associacions de Veïns i, de nou, amb nous 

artistes de Can Xalant. Finalment, la setmana passada tot aquest projecte es presentava 

en un seminari internacional a Barcelona, no amb artistes minoritaris com diu vostè, sinó 

amb antropòlegs, arquitectes, sociòlegs, etc. Van acabar tots coneixent el projecte i 

venint a Can Xalant. Per tant, teníem a la ciutat més de 100 persones de Mataró, 

catalans, d’Espanya, d’Euskadi, de Mèxic, del Brasil, etc.  

 

 

 

El senyor Francesc Masriera replica que ell no té mentalitat economicista, ans al contrari. 

Pensem què podríem fer amb les entitats culturals de la ciutat si aquests recursos 

estiguessin disponibles. 

 

 

 

21  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL  DE GARANTIR UNA MILLOR 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ. 

 

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

prec següent : 

 
“L’article número 10 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) fixa que les sessions 
plenàries d’aquest Ajuntament seran ordenades de la forma següent: 
 



1r. Actes de sessions anteriors 
2n. Despatx Oficial 
3r. Declaracions Institucionals 
4t. Dictàmens de les Comissions Informatives 
5è. Control del Govern Municipal 
 

Malgrat això, un altre article, en aquest cas el número 23, apartat “a” atribueix al 
President, es a dir a l’Alcalde, la potestat de “Variar l’ordre del tractament dels punts de 
l’ordre del dia als efectes de fer possible la presència del màxim nombre de Regidors en 
el debat i en la votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu d’ordre o 
d’estímul a la participació”. 
 
Per altra banda, l’article número 94 del ROM, així com el número 21 del Reglament de 
Participació Ciutadana, en el seu primer apartat diuen que: “Les entitats ciutadanes 
inscrites al Registre Municipal d'Entitats tindran dret a intervenir en algun dels punts de 
l'ordre del dia de les sessions plenàries de l'Ajuntament. Per tal de fer-lo efectiu ho 
demanaran a l'Alcalde per escrit, i el presenten al Registre Municipal d'Entrades de 
Documents, on ha de constar l'objecte de la intervenció amb una breu exposició de 
motius”. Intervenció que serà autoritzada per l’alcalde prèvia consulta a la Junta de 
Portaveus, segons l’apartat segon dels mateixos articles, tràmit que habitualment no es 
realitza. 
 
Aquest Grup Municipal ha mostrat, en més d’una ocasió, la seva predisposició a facilitar 
els canvis necessaris en l’ordre del tractament dels punts de l’ordre del dia del Ple per tal 
d’evitar que els ciutadans que hi assisteixen en nom i representació d’entitats que han 
demanar d’intervenir ho hagin de fer a una hora molt avançada, com està succeint en 
l’actual mandat. Proposta que fins aquest moment no ha estat mai acceptada per 
l’Alcalde. 
 
Ara ens trobem davant la sol·licitud de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró 
(FAVM) de modificació del ROM que garanteixi que les “intervencions de les entitats que 
hagin demanat la paraula al Ple” es puguin fer amb anterioritat a les “Declaracions 
Institucionals”. 
 
La demanda de la FAVM va en la mateixa línia que el Grup Municipal de CiU ja havia 
proposat i és per això que formulem el següent, 
 
PREC: 
 
Primer.- Què en aplicació del redactat actual de l’article número 23 del ROM s’avanci 
l’ordre d’aquells punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries en els quals alguna 
entitat hagi demanat d’intervenir. 
 
Segon.- Que es convoqui la Comissió Especial d’Organització per tal de debatre i, si 
s’escau, aprovar una modificació del ROM per tal de garantir un millor i més àgil debat a 
les sessions plenàries d’aquest Ajuntament i, molt especialment, que garanteixi de forma 
explícita que les intervencions per part dels representants d’entitats que ho hagin 
demanat tinguin lloc a la primera part de la sessió.” 
 
 



El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, avança que no acceptarà el prec. El ple 

és el màxim òrgan de govern de qualsevol corporació municipal. Per tant, no podem 

pervertir de cap manera el seu normal funcionament. No conec cap ajuntament, ni a 

Catalunya ni a Espanya, que aquestes coses no es facin en un cert ordre.  

Primer van aquelles coses que tenen conseqüències administratives directes sobre els 

ciutadans, que són els dictàmens. És veritat que nosaltres hi tenim un primer apartat que 

són les mocions institucionals, però després van els dictàmens. Són tot allò que hem 

aprovat en els primers punts de l’ordre del dia; des del punt 7 fins al punt 14. La llei 

contempla que en el propi ple hi hagi un apartat definit per la participació dels grups de 

l’oposició, de control del Govern i, també, de les entitats. Jo no vaig estar present a la 

comissió del ROM que va elaborar el reglament. Si a mi no m’ho van explicar malament, 

on es preveia la intervenció d’entitats era en l’apartat dels dictàmens i això es continua 

fent. En el ple passat, la Sra. Carreras va intervenir a l’hora que tocava, en el Dictamen. 

Després aquest costum es va estendre, segurament amb la voluntat d’afavorir la 

participació a la resta de punts de l’ordre del dia. I vostès convindran com jo, en què hi ha 

moltes preguntes que estan fetes a mida. Això ho sabem tots, perquè aquí ens hem 

trobat més d’una vegada que s’ha demanat la paraula abans que entrés la pregunta.  Més 

enllà d’assenyalar-ho, no ho critico. Tot plegat ens porta a una durada excessiva dels 

plens. El mes passat vam acabar a quarts de tres de la matinada. Entenc que no són 

hores. No oblidem que el ple és un òrgan de govern que pren un seguit de decisions. 

Després hi ha un apartat destinat al control del govern, en el qual poden intervenir les 

entitats registrades si algun dels temes de l’ordre del dia les afecta de manera directa o 

indirecta. Sempre he permès aquesta participació quan es complien les condicions 

mínimes que el ROM permetia. A més a més, sense límit de temps. Qui ha volgut 

participar i ha complert les condicions, ha participat en el ple. Ja  vaig comentar això a 

l’anterior Junta de Portaveus i vam aixecar Acta que en aquesta Junta de Portaveus 

faríem una proposta que intentés posar una mica d’ordre  a aquesta excessiva durada 

dels plens. El Sr. Secretari va fer un informe comparatiu d’altres ajuntaments, 

concretament, de l’Ajuntament de Barcelona i del Parlament de Catalunya, per com es 

regulava la participació del grups municipals i parlamentaris, el nombre de preguntes, la 

durada de les preguntes, les propostes de resolució, etc. La conclusió és que 

l’Ajuntament de Mataró és, de llarg, el més permissiu, el que permet més participació dels 



grups municipals, de les entitats, més permissiu amb el nombre de preguntes, de 

propostes de resolució, amb el temps, etc.  

Vaig fer una proposta orientada a escurçar els plens a la primera part perquè, si algú volia 

intervenir a la segona part, ho pogués fer a una hora raonable. El Sr. Safont-Tria va fer 

una aportació prou interessant que podríem contemplar i que no trencava el caràcter dual 

del ple com a òrgan de govern i com a espai participatiu. Aquest ajuntament té uns espais 

de participació prou amples i definits: el Consell de Ciutat, el Consells Territorials, les 

audiències públiques, els organismes autònoms, que tenen la seva capacitat de decisió 

administrativa, etc. Per tant, amb la proposta que jo feia, complementada amb la que feia 

el Sr. Safont-Tria i amb algunes altres aportacions que poden fer els grups municipals, 

amb la voluntat de parlar-ne, en aquestes setmanes, jo crec que podem arribar a una 

situació que mantingui el caràcter dual del ple.  

La proposta concreta que vaig fer a la Junta de Portaveus era, pel que fa a l’apartat de 

les mocions institucionals, fer-ne una per grup, i pel que fa als dictàmens, tirar del ROM 

per trobar el seu mecanisme de funcionament: limitació de temps, etc. Després es 

passaria a les propostes de resolució, que seria una per grup i limitar el nombre de 

preguntes a 12, a repartir entre els grups municipals. Es poden presentar tantes 

preguntes com es vulgui a la Junta de Portaveus per decidir quines passen a ple i quines 

són contestades per escrit.  

El Sr. Safont-Tria feia una proposta que em sembla molt raonable que és que, en el cas 

que hi hagi intervencions anunciades i autoritzades d’entitats, aquestes passin, en 

l’apartat de precs i preguntes, davant de tot.  

 

 

El senyor Joan Mora vol deixar clar que el seu grup no està demanant que passin les 

intervencions dels veïns per davant de la dels òrgans de govern. A nosaltres ens sembla 

que si en l’apartat de precs i preguntes, allà on hi ha intervencions, vostè les passa al 

davant, aquest tema estaria resolt.  

Amb la resta intentem posar-nos d’acord per veure si som capaços de treballar sense 

autolimitar-nos. Totes les altres propostes que ha fet l’alcalde van en la línia de limitar la 

possibilitat d’intervenció. Que quedi molt clar que vostè tenia la potestat d’avançar-ho i no 



ho ha volgut fer. Ha estat parlant una estona i ha embolicat la troca per acabar dient que 

no. Que quedi molt clar que vostè tenia la potestat d’avançar-ho i no ho ha volgut fer. 

 

 

El senyor  Alcalde recorda que ha explicat el perquè de tot. En tot cas, si hem de discutir 

aquestes coses, hem de discutir el conjunt de les coses. Jo estic disposat a escoltar i 

discutir el que vostè diu, però li demano que vostè estigui també disposat a escoltar i 

discutir el que jo li proposo al mateix temps. Això és el que passa amb totes les 

negociacions.  

 

 

El senyor Joan Mora manifesta que ell no està defensant aquí res per al seu grup. Estic 

defensant els veïns que han estat qui, dos anys i mig després, han vingut a presentar 

aquesta proposta. Vostè el que pretén és limitar les intervencions dels grups de 

l’oposició.  

 

 

El senyor  Alcalde respon que si ell volgués limitar les intervencions del grups municipals 

tiraria directament del reglament i posaria un rellotge damunt la taula. No ho faré perquè 

aquest és l’òrgan de discussió política de l’Ajuntament de Mataró.  

Aquest ROM el vam aprovar nosaltres i vostès també. Per tant, aquí hi ha unes propostes 

determinades damunt la taula que es van formular a la Junta de Portaveus, que ens vam 

emplaçar per fer-les, que les hem fet i que, mentrestant, hi ha hagut aquesta demanda 

que han fet els veïns que aquestes coses passin al davant de tot del ple.  

El que li demanem és que ho discutim tot si és possible. Jo no tinc cap intenció de limitar 

el temps d’intervenció dels grups municipals. Jo em resistia a fer una proposta de 

regulació dels plens municipals, perquè sabia que l’Alcalde seria acusat de coartar el dret 

dels grups municipals a intervenir als plens. Ara em sembla que hi havia una certa 

unanimitat per part de tots els que acostumem a estar en aquesta sala per mirar de posar 

algun element que permetés que els plens fossin més àgils i més curts i que, per tant, hi 

hagués un altre ordre de discussió de les coses. Això és el que he fet. Si això no s’ha 

entès així, doncs no passa res, retiro la proposta, seguim com fins ara i acabarem a les 

hores que Déu vulgui.  



El senyor Joan Mora indica que el Sr. Alcalde ha tornat a dir que el seu grup pretén que 

s’avancin al davant de tot. Volem que s’avancin al davant de tot dels precs i preguntes. 

Això equival a una altra part que no és aquesta de control de govern. Hauríem de veure 

qui esmerça més temps en les intervencions. Si vostè no vol retallar les intervencions 

dels grups és perquè en un 95% de les vegades no és el grup de CIU qui allarga les 

intervencions més enllà del que preveu el ROM. No ens sembla correcte que ens 

autolimitem les intervencions quan, si agafem el cronòmetre, qui realment retallarà més 

les intervencions seran altres grups, començant pels grups del Govern. 

 

 

El senyor  Alcalde reitera la seva proposta per discutir a la Junta de Portaveus d’una 

ordenació dels punts de l’ordre del dia del ple. Escolti’m, si volen 2 mocions, doncs fem 

dos mocions, si en volen tres, doncs tres. Però que tots sapiguem una mica quin és el 

marc en el que ens movem i no estar fins l’últim moment per saber quants punts hi haurà 

en el ple. Podem discutir-ho tot a la Junta de Portaveus?  

 

 

El senyor Joan Mora contesta que sí. Nosaltres hem estat cada vegada discutint aquest 

tema. El que passa és que no estem d’acord amb les limitacions. Si vostè em diu que 

seran 4 mocions, 4 propostes de resolució, doncs parlem-ne.  

 

 

El senyor  Alcalde diu que es buscarà una solució i es trobarà. Una solució que permeti 

que els plens acabin a una hora determinada, raonable per a tots, també per a nosaltres, 

que l’endemà hem de continuar treballant. Jo no em tanco a la seva proposta. Hem de 

buscar un mecanisme. A mi, el de la limitació del temps, personalment, no m’agrada.  

 

 

El senyor Joan Mora remarca que queda clar que el Sr. Alcalde no es tanca a avançar les 

intervencions que hi pugui haver de veïns en els precs i preguntes.  



El senyor  Alcalde recorda que ha dit que la proposta del Sr. Safont-Tria, que anava en 

aquesta direcció, li semblava raonable. Deixem el prec damunt la taula, no li rebutjo i ja 

ho continuarem discutint.  

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  EN RELACIÓ AMB 

L’EXTRACCIÓ CLANDESTINA D’AIGUA DE L’EMPRESA 

MATARONINA TINTS MATARÓ. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El mes de gener de l’any passat, la CUP preguntàvem al ple municipal sobre unes 
suposades irregularitats referents a l’empresa mataronina Tints Mataró. 
 
En aquella ocasió el govern municipal reconeixia que hi havia hagut una denúncia i que 
un cop feta la inspecció es va descobrir que hi havia irregularitats en l’extracció d’aigua. 
També se’ns va dir que l’ACA  és qui tenia les competències per sancionar aquestes 
il·legalitats, i que imposaria les sancions pertinents. 
 
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular formula les preguntes següents: 
 
1. Pot l’Ajuntament de Mataró informar-nos de com ha evolucionat i s’ha tancat, si és que 
s’ha tancat, el cas de la sostracció il·legal d’aigua realitzada per l’empresa Tints Mataró?  
 
2. Quin ha estat l’informe de l’ACA?” 
 
 

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, explica 

que per part de l’Ajuntament i d’Aigües de Mataró està tancat el tema. Entre altres coses, 

perquè el 8 de gener la regidora Alícia Romero ja li va dir que havíem cobrat, que gràcies 

a la denúncia, s’havien pogut cobrar uns deutes que tenia amb Aigües de Mataró fent un 

càlcul de la utilització de l’aigua de pou i, per tant, pagant el que correspon al 

clavegueram. En referència a l’ACA, dir que vam tramitar aquesta denúncia. L’ACA té els 

seus dispositius. No està previst que ens ho comuniqui i, per tant, si vostè vol, es pot 

adreçar a l’ACA i segur que li contestaran.  



23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE LA ONADA DE ROBATORIS 

QUE PATEIXEN LES URBANITZACIONS DEL NORD DE LA 

CIUTAT. 

 

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

Catalunya, presenta el prec següent : 

 

“Aquesta Regidora ha tingut coneixement del malestar que tenen els veïns d’algunes 
urbanitzacions situades al nord de Mataró per l’onada de robatoris que estan patint a les 
seves vivendes.  
 
Els furts es produeixen a plena llum del dia i segons se’ns ha comentat, s’ha detectat la 
presència de persones que no viuen en aquells indrets passejant-se per les 
urbanitzacions com si “vigilessin” les entrades i sortides de la gent, per informar de quin 
és el millor moment per poder entrar en una casa on no hi hagi ningú. 

 
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent  PREC : 
 

1. El Govern municipal incrementarà la presència policial i efectuarà controls en 
aquella zona de la ciutat no només per garantir la seguretat i els béns dels seus 
residents sinó també com a mesura dissuasòria per evitar nous robatoris.” 
 

 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via 

Pública,  manifesta que no acceptarà el prec perquè ja s’està fent.  

Quan vostè parla d’onada de robatoris, jo vull concretar que la dimensió exacta el 2009 

ha estat de 16 denúncies de robatoris a l’interior de domicilis a totes les urbanitzacions, 

no només en una. Tots preferiríem que no hi hagués hagut cap robatori, però la onada es 

tradueix a aquesta realitat, que són 16 casos a l’any.  

L’adopció de mesures policials per garantir la seguretat dels ciutadans de Mataró es fa 

sempre des de la doble vessant: nivell preventiu i nivell reactiu. Aquestes mesures 

s’adapten a les necessitats del moment amb el màxim nombre d’agents disponibles.  Tot i 

que l’activitat es dirigeix a tot el territori, quan existeix una major incidència d’un 

determinat fet, es proposen els canvis de serveis necessaris. En aquest sentit, existeix, 

des de fa més d’un any, un operatiu específic conjunt a nivell de tot Catalunya entre el 

cos de Mossos d’Esquadra i les diferents policies locals per vetllar per la seguretat a totes 



les urbanitzacions del territori; dispositiu que, a Mataró, es potencia regularment amb la 

vessant de treball conjunt que fem Policia Local amb Mossos d’Esquadra. 

 

 

La senyora Maria Lluïsa Corominas explica que li sap greu que quan es parla de temes 

de seguretat tot estigui perfecte. Sembla que vostès viuen a un costat i els veïns deuen 

viure en un altre. Si ens arriben aquestes queixes és perquè hi són. Jo no sé quins tipus 

de dispositius de vigilància tenen a les urbanitzacions, però visc en una i li asseguro que 

fa un any que per allà no veig cap policia. Com és el cas de Pla d’en Boet, per exemple, 

en aquell cas, que vaig presentar al ple passat, en què cada setmana hi ha destrosses en 

un edifici on hi ha unes instal·lacions municipals. I cada setmana hi ha denúncies. Se sap 

quin dia de la setmana són, la nit de divendres a dissabte, i la Policia no passa per allà. 

Alguna cosa falla.  

 

El senyor Francesc Melero reitera que la realitat és que han estat 16 denúncies.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que a la Comissió Informativa 

s’aclariran totes les coses que faci falta sobre els desplegaments policials, efectius, etc. 

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ASSEGURANÇA 

OBLIGATÒRIA QUE HAN DE TENIR LES COMUNITATS DE 

PROPIETARIS. 

 

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

fa decaure aquest prec.  

 

 



25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PERQUÈ, DINS EL MARC DE LA 

INTEGRACIÓ TARIFÀRIA PREVISTA EN EL PLA DE TRANSPORTS 

DE VIATGERS DE CATALUNYA, ES DETERMINI LA 

HOMOGENEÏTZACIÓ I COHERÈNCIA DELS TÍTOLS SOCIALS 

EXISTENTS. 

 

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

el prec següent : 

 
“Segons el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2008-2012):  
“La integració tarifària es planteja com a objectius bàsics (...) la implementació d’una 
política de títols socials coherent i homogènia en el territori i en els distints mitjans de 
transport públic, que faciliti l’accés al sistema de tots els col·lectius de persones usuàries. 
La implementació d’aquesta política tarifària més atractiva i homogènia, que impulsa l’ús 
de títols de transport comuns independentment del mode de transport i unifica tarifes 
arreu del territori, no és un procés senzill i requereix un estudi previ per tal de determinar-
ne l’estructura tarifària més adient”. 
 
Pel que fa als anomenats “títols socials”, els quals aporten avantatges a determinats 
col·lectius, cada ajuntament disposa de títols propis amb característiques diverses, 
existint una notable dispersió i una gamma de criteris i condicionants per a la seva 
obtenció, sense que els seus titulars puguin fer ús dels avantatges de la integració. 
 
En aquesta situació és quan pren forma la necessitat d’una homogeneïtat i coherència 
que permeti en el futur una unificació de criteris i si és possible i si els estudis previs 
referits ho referenden, la posterior integració tarifària. 
 
En relació als antecedents exposats el Grup Municipal de CiU formula el següent, 
 
PREC: 
 
Que l’Ajuntament de Mataró Sol·liciti al Govern de la Generalitat de Catalunya la 
realització dels estudis previs previstos en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 
per tal de determinar la possible homogeneïtzació i coherència dels títols socials existents 
a l’àmbit de la integració tarifària i, si és possible, l’aplicació d’un títol integrat que permeti 
fer ús dels avantatges de la integració tarifària.    “ 
 

 

La senyora Núria Aguilar explica que, des de fa molts anys, a Mataró existeix el Carnet 

Blau. Aquest carnet l’obtenen, majoritàriament, persones grans. Entre altres prestacions, 



se’ls permet viatjar gratuïtament als autobusos urbans. Actualment, superen les 8 mil 

persones i representen el 20% del passatge total. A tres ciutats han adoptat iniciatives 

similars. Els criteris d’atorgament d’aquests títols socials no són homogenis dins el 

territori, ja que cada ajuntament fixa els seus propis criteris. Hi ha, doncs, diferències 

entre els ciutadans depenent de la ciutat on viuen. Seria idoni que aquestes persones 

poguessin gaudir dels avantatges de la integració tarifària i, per això, cal estudiar les 

possibilitats d’homogenització d’aquests títols. És per això que acceptem el prec.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, comenta que no tindrà gaire feina la 

Generalitat de Catalunya, només haurà de recuperar els 53.000 estudis que ha fet sobre 

aquest tema i que han estat impossibles de portar a terme. Jo recordo, quan estava a la 

Comissió de Tarifes de l’ATM, que vam estar 4 anys discutint aquest tema sense poder 

avançar, bàsicament perquè hi ha una discrecionalitat dels ajuntaments a l’hora de 

bonificar de manera diferent els títols socials. Se’ns va arribar a fer una proposta 

inversemblant que era que els que tenien algun tipus de bonificació es posessin en una 

bossa i que aquesta bossa fos repartida de manera homogènia incloent-hi els que no 

tenien cap mena de bonificació.  Hi havia, també, una picaresca que era que per a obtenir 

una targeta rosa de l’Ajuntament de Barcelona s’havia de reunir un seguit de requisits, 

però si l’obtenies a través de Ferrocarrils no hi havia cap requisit, te l’abonaven 

automàticament, només amb l’edat; amb el problema que, després, quan es validaven els 

títols, la despesa i el descompte el pagava l’Ajuntament de Barcelona. És a dir, anaves a 

l’oficina de l’Ajuntament, et deien que no, anaves a l’oficina de la Generalitat, et deien que 

sí, i qui acabava pagant era l’Ajuntament de Barcelona. En català d’això en diem “ser 

cornuts i pagar el beure”. En tot cas, ens adreçarem a la Generalitat de Catalunya, però ja 

els avanço que no sóc optimista.  

 

 

26  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA PERMISSIÓ D’APARCAMENT 

LLIURE PER A VEHICLES AL SOLAR DE LA RIERA FIGUERA 

MAJOR. 



El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el 

prec següent : 

“El Grup Municipal de Convergència i Unió, estem contínuament preocupats pel benestar 
dels mataronins. Hi ha casos, en que es a l’abast de l’administració municipal, amb un 
petit esforç, aconseguir millorar les condicions de convivència dels veïns de la nostra 
ciutat. 
 
Creiem que el barri de Camí de la Serra, es troba en una situació de mancança de 
serveis i infraestructures, que provoquen un fort malestar veïnal, darrerament palpable 
per tots aquells que ens hi adrecem. 
 
Per tant, essent coneguda per tots, l’existència d’un solar de propietat municipal ubicat a 
la Riera de Figuera Major, entre el carrer Josep Maria de Segarra i el carrer Joan Oliver, 
que ara mateix està inutilitzable en la seva major part. Tenint en compte aquest fet; i les 
reclamacions constants dels veïns del barri respecte la manca d’aparcament a la zona; 
des del Grup Municipal de CiU, creiem que és indispensable la utilització d’aquest solar 
com a aparcament d’us gratuït per a la població, mentre no s’hi desenvolupi el tipus 
d’equipament que els veïns decideixin necessari pel seu barri.    
 
És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent, 
 
PREC: 
 
L’Ajuntament de Mataró, realitzarà les gestions necessàries per permetre l’ús com 
aparcament lliure de vehicles, al solar ubicat a la Riera de Figuera Major, entre el carrer 
de Josep Maria de Segarra i el carrer de Joan Oliver.” 
 
 
La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, explica que la política del 

Govern municipal és permetre, sempre que sigui possible, l’ús dels solars municipals com 

a aparcament lliure mentre no es destinen al seu ús definitiu. Per exemple, això s’ha fet 

recentment a l’antic solar dels bombers al passeig Ramon Berenguer III. En els entorns 

de la riera Figuera Major ja hi ha diversos solars que s’utilitzen com a aparcaments com, 

per exemple, els dels Països Catalans, davant del carrer Arístides Maillol. En relació al 

solar al que vostè fa referència, dir que vam parlar amb els veïns sobre la possibilitat 

d’utilitzar-lo com a aparcament. De fet, ja tenia aquest ús abans de la instal·lació de la 

tanca perimetral. Atès que durant el primer trimestre de 2010 està previst l’inici de les 

obres de construcció, la nostra previsió és habilitar com a aparcament la part del solar 

que no quedi afectada per l’obra. Prèviament la Generalitat, a través del Departament 

d’Ensenyament, haurà de retirar les tanques i instal·lacions que hi ha ara. L’IME ja ha 

instat a fer-ho. Així doncs, no acceptem el seu prec perquè el nostres compromís no és 

de tot el solar sinó només aquell que no quedi afectat per les obres que cal fer.  



El senyor Pere Galbany lamenta la resposta del prec. És de sentit comú que si tenim un 

solar lliure, que és de propietat municipal i ara mateix no té cap ús fins al primer trimestre, 

el deixem per a l’ús del veïns. A més, al solar no hi ha pràcticament obstacles, excepte 

una tanca que s’ha de treure. Quan l’haguem de fer servir, reduïm l’espai d’aparcaments i 

prou. Si un hi posa voluntat i ganes, aquest problema és molt petit. Aquests veïns abans 

tenien moltíssim aparcament i aquest s’ha anat reduint.  

 

 

La senyora Núria Aguilar comenta que, efectivament, aquests veïns ja estan aparcant a 

la banda de baix d’aquest solar i no hi ha cap impediment. Quan tinguem el 

condicionament, aquest que ha de fer la Generalitat, que està instada, que es farà 

properament, s’anirà fent a mesura que sigui possible. D’altra banda, quan hi hagi obres 

no es podrà utilitzar la totalitat del solar per a aparcament.  

 

 

 

27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DEL PLA JOVE 

2004-2008 I L’ELABORACIÓ DEL PLA 2009-2012. 

 

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

la pregunta següent : 

“Malgrat que totes les fonts de recollida d’informació utilitzades per elaborar el document  
d’avaluació del Pla Jove 2004-2008 estaven directament vinculades al govern (vostès fan 
com en Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como) de la lectura del document se’n 
desprèn que un bon nombre de les accions previstes no s’han dut a terme. A més, en 
relació al procés d’elaboració, és especialment greu, atès que una de les funcions del 
Consell Municipal de Joventut és la de garantir el seguiment, supervisió i avaluació del 
Pla Integral de Joventut, que, a l’hora de recollir informació, no es tingués en compte la 
opinió dels seus membres; participació que tampoc ha existit a l’hora de confeccionar el 
Pla Jove 2009-2012. 
 
Deixant de banda que la no participació del Consell de Joventut demostra, per si algú 
encara en dubtava, que per a Vostès la participació no és res més que un concepte que 
fa patxoca,  no s’entén, tampoc, que no s’hagi volgut consensuar amb els grups de 
l’oposició un Pla que es pretén que sigui de ciutat.  
 



De fet, en honor a la veritat, hauríem de dir que tant el document d’avaluació del Pla Jove 
2004-2008 com el Pla 2009-2012 no són res més que documents elaborats per 
professionals del sector que, en absolut, han comptat amb la participació dels joves i les 
joves de Mataró. Aquesta manca de participació suposa un important pas enrere si 
recordem que, en canvi, el procés que es va seguir per elaborar el Pla anterior va ser 
àmpliament participat per un nombre important de joves de la ciutat.   
 
Per això, preocupats per la manera com s’han fet les coses en aquest procés, el grup 
municipal de CiU formula les següents, 
 
PREGUNTES 
 
Primera.-  Considera, el govern, que pot ser objectiva una avaluació que només té en 
compte fonts d’informació governamentals? 
 
Segona.- Per què no s’ha promogut la participació dels membres del Consell de Joventut 
en el procés d’elaboració dels documents esmentats? 
 
Tercera.- Per què les reunions del Consell Municipal de Joventut s’han anat reduint 
durant els últims anys, fins al punt que, de gener a setembre del 2009, només se n’han fet 
dues? 
  
Quarta.- Algunes de les accions més importants que preveia el Pla 2004-2008 no s’han 
dut a terme (el Centre de Promoció Juvenil, el servei d’orientació acadèmica, el servei 
d’orientació en habitatge, la guia jove, el butlletí electrònic, les publicacions 
monogràfiques, la incubadora d’empreses artístiques, la finestreta única, el Fòrum, el 
Viver d’iniciatives juvenils, replantejar les funcions i els objectius del Consell de Joves, 
l’Oficina Tècnica de Joventut, l’Observatori de la realitat juvenil, accions relacionades amb 
la diversitat i la convivència, etc..) Per quins motius? 
 
Cinquena.- Per què algunes d’aquestes accions desapareixen del Pla 2009-2012? Eren 
o no eren necessàries? En cas negatiu, per què es van incloure en el Pla Jove anterior? 
En cas afirmatiu, per què no s’inclouen en el d’ara?” 
 
 

 

La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, lamenta en primer lloc 

el to de l’exposició d’aquest fet. En referència a la primera pregunta, no només s’ha fet 

una avaluació objectiva, que és on està la informació governamental, sinó que també 

s’ha fet en un àmbit subjectiu. Sorprèn que vostè pregunti això perquè aquesta informació 

la vam donar a la Comissió Informativa del 5 de juny del 2009, però li torno a explicar.  

El 28 de novembre del 2008 es va fer una sessió oberta del Consell de Joventut —oberta 

vol dir que no només hi havia les entitats que formen part del Consell, sinó totes aquelles 

entitats de la ciutat que tenen alguna relació amb els joves— en la que hi havia un únic 

punt de l’ordre del dia que era el Pla Jove. Va venir el Sr. Pep Montes, redactor de l’antic 



Pla Jove del 2008, a explicar en què consistia un pla jove, va explicar quines accions 

s’havien fet en l’anterior pla i vam començar a posar en comú certes idees fent-ne una 

valoració i avaluació. Aquesta va ser la primera vegada que es va tractar l’avaluació del 

Pla Jove. Després es va fer una valoració tècnica per una empresa contractada. Aquesta 

valoració es va portar al Consell de Joves del 31 de març. Els joves van poder fer les 

seves esmenes i consideracions. Hem tingut en compte alguna valoració que han fet i la 

seva participació. D’altra banda, també va anar a la Comissió Informativa on vostès no 

van fer cap tipus de referència.  

Respecte a la segona pregunta, crec que vostè no s’ha llegit el Pla Jove que té a les 

seves mans des del 18 de novembre. En l’annex del pla es diu molt clar que s’han fet 7 

grups de discussió per parlar, no només de la percepció que tenen els joves de la realitat, 

sinó també per començar a elaborar el Pla Jove. En aquests 7 grups de discussió s’han 

tret conclusions que estan recollides en el pla i annexades en el corresponent pla. També 

s’han fet 2 sessions del Consell de Joventut. Una el 31 de març, en la qual vam recollir 

les aportacions dels joves, i una altra el 29 de setembre, on es va explicar com havia anat 

el procediment i vam recollir totes les esmenes que els joves volien fer. A més, aquest 

Pla Jove el tenen els representants del Consell de Joventut des del 18 de novembre fins 

al 7 de desembre, termini que encara no ha finalitzat. Això vol dir que encara estem en un 

procés participatiu.  

En el Pla Jove hi ha un apartat que es diu avaluació i aquesta avaluació diu molt clar que 

durant el temps de vigència del Pla Jove aquest estarà subjecte a una revisió anual, on 

es tindrà en compte la participació dels joves i del Consell de Joventut.  És a dir, estarà 

en plena participació durant tota la seva vigència.  

En referència a la tercera pregunta, el 2007 es van fer 3 reunions, fins que es va renovar 

tot el consistori. A partir d’aquí, el 2008 s’han fet 6 sessions, una cada 2 mesos. És més 

del que diu el reglament. El 2009 n’hem fet 2 fins al setembre, perquè el procés 

d’elaboració del PAM es va ajornar del juny al setembre. Per això es va anul·lar la sessió 

que corresponia al Consell de Joventut. Fins ara s’han fet 3 sessions i en tenim prevista 

una altra per d’aquí a dues setmanes.  

Quant a la quarta pregunta, hi ha hagut algunes actuacions que no s’han dut a terme 

perquè la realitat juvenil canvia amb molta celeritat. De vegades hem de modificar els 

projectes per adaptar-los a la realitat. Vostè fa esment d’algunes accions com, per 

exemple, el Servei d’Orientació en Habitatge. Això sí que s’està fent. Des de 



Prohabitatge, en el tema del lloguer, hi ha un assessorament als joves per adquirir el seu 

primer habitatge o d’assessorament en la seva trajectòria per poder emancipar-se.  

D’altra banda, també fa referència a què hi havia un projecte de replantejar les funcions i 

objectius del Consell de Joventut. Això s’ha fet i vostè ho coneix perquè ho hem presentat 

a la Comissió Informativa de Serveis Personals. Vam presentar un projecte a la 

Secretaria General de Joventut per fomentar la formació del Consell de Joves. És un 

projecte que està aprovat, que està dotat de subvenció i que s’està aplicant. També tenim 

un llista de distribució amb l’objectiu que els joves puguin posar en comú totes les 

accions i tots el projectes que tenen i que puguin interrelacionar-se entre ells.  

En referència a la cinquena pregunta, és cert que algunes accions desapareixen del Pla 

2009-2012. Desapareixen perquè no s’adapten a la realitat. La realitat canvia i, a més, 

aquest pla, no només contempla els joves dels 14 als 29 anys com feia l’anterior pla, sinó 

que arriba fins als 35 anys perquè volem incloure les polítiques d’emancipació.  La llei ha 

canviat i nosaltres ens hem d’adaptar. Pregunta si eren necessàries i li he de dir que en 

aquell moment ho serien i potser ara ja no ho són.  Sí que hi ha accions que s’han inclòs 

en el nou Pla Jove, però amb un altre nom. 

Fins aquí les respostes a les preguntes. 

Vostès, a la seva exposició, diuen que nosaltres tenim la participació com un concepte 

que fa patxoca. Sr. Masriera, no entenc el tipus de participació que vostès van predicant. 

Nosaltres els oferim un espai perquè puguin participar i en 9 sessions que s’han fet del 

Consell de Joves, el seu representant ha vingut a 1. No va venir ni a la de la constitució. 

Aquest tipus de participació que no es basa en el treball no la puc arribar a entendre.  

També parla de la participació en el Pla Jove. En els 7 grups de discussió el seu 

representant tampoc hi era. Les polítiques de joventut no són importants per al seu grup 

municipal? 

D’altra banda, també diu: “que no s’hagi volgut consensuar amb els grups de l’oposició 

un pla que es pretén que sigui de ciutat”. Aquesta proposta la tenen vostès i tot el 

consistori des del 18 de novembre. Encara no ha acabat el termini, tenim fins al 7 de 

desembre. També hem portat el tema del Pla Jove a les darreres comissions. A la 

Comissió del dia 13, vam portar l’explicació de com s’havia elaborat el pla. Vam dir que el 

dia 27 portaríem, com a ordre del dia, un punt que seria per donar resposta a aquells 

dubtes que poguessin tenir sobre el document que tenien a les seves mans. Ningú va fer 

cap tipus de pregunta ni consideració. Nosaltres no només volem els consens dels grups 

municipals, volem la seva implicació. En aquest cas, no l’hem obtingut.  



El senyor Francesc Masriera es referma en el que deia. El seu pla de participació és pura 

façana. Sap perquè no vénen els joves del nostre grup a totes aquestes reunions? 

Perquè la joventut és difícil d’enganyar. Que es vulgui veure que les coses són 

meravelloses no funciona. Per anar a fer comèdia i perdre el temps, al final, la gent, que 

té coses a fer, se n’acaba cansant.  

A les reunions en què s’ha parlat del Pla Jove hi ha hagut 2 intervencions, i així ho 

recullen les Actes. Una és la seva i l’altra del representant del seu grup, del grup de la 

Joventut Socialista de Catalunya. De les 29 entitats juvenils que hi ha a la ciutat, només 5 

o 6 vénen regularment als consells. Fins i tot hi ha actes que no es poden aprovar per 

falta de quòrum. La realitat és aquesta.  

Deixi’m que li digui, Sr. Alcalde, que vostès amb el Pla 2004-2008 volien la Lluna i amb el 

Pla 2009-2012 han apostat pel qui dia passa any empeny. 

 

 

La senyora Ana Barrera contesta al Sr. Masriera que si es volen canviar les coses el que 

s’ha de fer és treballar, no parlar. 

 

 

 

28  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS AJUTS DE LA LLEI DE 

DEPENDÈNCIA. 

 

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

presenta la pregunta següent : 

 
““L’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix els drets i deures de l’àmbit civil i social, 
entre els quals s’inclouen els drets relatius als serveis socials. Aquests drets vinculen tots 
els poders públics, les disposicions dels quals els han de respectar i s’han d’interpretar i 
aplicar en el sentit més favorable perquè siguin plenament efectius”.  
 
Atès, que a Mataró, hi tenim persones que fa més d’un any que ha sol·licitat el servei de 
teleassistència i encara no han rebut resposta de la Regidoria de Benestar Social. 
 



Atès, que a la Ciutat hi ha persones amb discapacitat psíquica, que després d’haver 
complert llur estada educativa en un centre d’educació especial i havent estat valorades 
pel CAD (Centre d’Atenció al Discapacitat), que dictamina que han de rebre atenció al 
SOI (Servei d’Ocupació i Inserció), i no tenint plaça a l’anomenat servei, han de romandre 
a casa amb el conseqüent deterioro personal. 
 
Atès, que a la Ciutat de Mataró, tenim persones amb discapacitat psíquica, que precisen 
de Llar residència, residència assistida i pisos tutelats, i hores d’ara no tenim cap plaça 
per oferir.    
 
Atès, que a la Ciutat manquen places públiques de residència per a persones gran 
dependents.  
    
És per això, que el Grup Municipal  de Convergència i Unió presenta la següent, 
 
PREGUNTA 

 
1. Quines actuacions pensa portar a terme  la Regidoria de Benestar Social, per a 

què la resposta als familiar que sol·licitin el servei de teleassistència sigui positiva i 
que no superi el termini raonable d’un mes? 

2. Quines actuacions pensa portar a terme la Regidoria de Benestar Social per a 
promoure la creació de noves places de Servei d’Ocupació i Inserció? 

3. Quines actuacions pensa fer la Regidoria de Benestar Social per a promoure la 
creació de places publiques i concertades i així cobrir les mancances que pateix la 
Ciutat en quan a residències per a gent grans i per a persones amb algun tipus de 
discapacitat ?” 

 

 

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

recorda que la pregunta de la teleassistència ja la va contestar en un ple anterior al març 

o abril del 2008. En aquest cas es posava de manifest la preocupació per les llistes 

d’espera. Hi havia persones que podien estar més de 12 mesos en llista d’espera. Li 

demano que, si hi ha algun cas que se’ns pugui passar, ens el faci arribar. En aquell 

moment li contestava que es treballaria en dues línies: una d’incrementar el nombre de 

teleassistències. Havíem passat, del 2006 al 2007, de 300 i escaig a 600 i escaig, del 

2007 al 2008, de 600 i escaig a 900 teleassistències. Em comprometia, en aquest cas, a 

dues coses: escurçar la llista d’espera de les teleassistències de perfils ordinaris, perquè 

les que són d’urgències s’estan col·locant en un mes. La teleassistència és un servei que 

es sol·licita i no tots els perfils que vénen a sol·licitar-ho són els perfils adequats. Una 

persona sorda no és un perfil escaient per tenir un teleassistència. Em comprometia, 

doncs, a complementar recursos per intentar baixar el temps d’espera. En aquell moment 

la mitjana d’espera era de 10 mesos. Destinar, també, més treballadors perquè 



poguessin fer aquesta valoració de si era el recurs escaient o no. Hem fet això i hem 

augmentat més de 450 teleassistències en els 11 mesos que portem. Malgrat això, en 

comptes de baixar la llista d’espera, que en aquell moment era de 83, hem pujat fins a 

100 i escaig. Gairebé el 80% estan entre els 0 i els 6 mesos. Que nosaltres sapiguem, 

aquestes persones no són d’urgències que, com deia abans, el temps d’espera és d’1 

mes. Estem en una mitjana de 6 mesos de llista d’espera. És cert que tenim unes 12 

persones que estan al voltant dels 12 mesos. Si hi hagués alguna persona que vostè 

conegués, jo li demanaria que m’ho fes arribar, no fos un error o omissió.  

Els altres dos punts els contestaré conjuntament.  

El Servei d’Ocupació i Inserció és un servei especialitzat destinat a persones d’entre 18 i 

65 anys, amb discapacitat intel·lectual, que té per objectiu facilitar una atenció diürna de 

tipus rehabilitador, per tal que els seus usuaris puguin assolir, dins de les seves 

possibilitats, la seva màxima integració laboral. Per tant, és un servei d’integració laboral 

per a aquest col·lectiu. Aquesta regidoria manté reunions periòdiques amb la responsable 

d’aquests recursos, que és la Directora de l’ICAS. El 14 d’octubre vaig tenir la darrera 

reunió de treball amb ella. Estava molt interessada pel model Mataró, pel funcionament 

innovador i per la capacitat d’escurçar els terminis, que era un dels objectius que tenia 

aquest Govern. És a dir, escurçar els terminis d’atenció, saber què hi ha al darrere de 

cada cas, sigui dependència o sigui de risc social, com podria ser pel tema de la crisi i, 

per tant, poder destinar els recursos necessaris. La Directora està fent el que toca, és a 

dir, que és anar als territoris, conèixer de la mà dels tècnics quines són les demandes 

reals del territori per acabar d’adequar la planificació que està en marxa però, sobretot, 

per continuar la planificació que cal fer després d’aquesta.  

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin manifesta un fet, que ell qualifica de molt greu, que és 

que des del servei a què ha fet referència la Sra. Carme Esteban, s’està recomanant el 

no apuntar-se a la llista d’espera. Jo li puc presentar la persona a la que li han dit. Una 

persona que té 87 anys és un cas urgent. Enguany al SOI no ha entrat cap alumne de 

l’escola. Estan a casa per deteriorament personal i psicològic.  

 

 



La senyora Carme Esteban comenta que li agrairia al senyor Vicent Garcia Caurin que li 

donés les dades de la persona que ha rebut aquesta informació per tenir una entrevista 

amb ella. En tot cas, si hi ha hagut alguna disfunció en el servei, evidentment, això no ha 

de ser així. No tinc coneixement d’això. En tot cas, a les persones que vénen al servei se 

les intenta informar el més adequadament possible i mai recomanar un servei privat 

perquè el servei públic no arribi. Un altre tema és que hi ha persones amb 87 anys i amb 

94 anys que ens donarien mil voltes en autonomia a vostè i a mi. L’edat per si sola no és 

un factor de risc, ho és el seu entorn, la seva autonomia.  

D’altra banda, és cert que quan acaben l’escola que vostè dirigeix des del SOC hi ha un 

programa de qualificació professional PQPI, que té normalment una durada d’un any, i 

que és de 2 anys per a aquests perfils, la qual cosa dóna una mica de marge per poder 

accedir-hi. També hi ha cursos de formació en jardineria organitzats, en aquest cas, per 

l’IMPEM i per alguna entitat de la ciutat. Quan surten d’aquest curs de jardineria tenen 

sortida laboral. Una altra cosa és que aquella persona sigui el perfil adequat per a aquell 

curs de jardinera i, per tant, és molt complicat.  

 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE ELS PROCESSOS DE 

SELECCIÓ DEL PERSONAL QUE TREBALLA AL NOSTRE 

AJUNTAMENT. 

 

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

presenta la pregunta següent : 

“Al passat Ple del mes de novembre es va debatre per part dels diferents Grups 
Municipals una qüestió que feia referència al procés selectiu de dos inspectors de la 
Policia Local.  
 
Durant el debat va sortir una dada que ens va semblar (sense prejutjar que sigui legal, 
cosa que no posem en dubte) una mica estranya i, fins i tot, difícilment comprensible. 
Aquesta dada feia referència al lligam entre una part important dels membres del Tribunal 
i la Policia Local de Mataró.  
 
Entenem com diem que això és absolutament legal i no és la nostra intenció posar en 
dubte l’honorabilitat dels membres de l’esmentat Tribunal, però convindran amb nosaltres, 



si més no, que a les persones alienes a aquests processos ens pugui cridar l’atenció i 
provocar la nostra estranyesa. 
 
És per aquests motius que presentem les següents PREGUNTES : 

 
 

1. Quin és el sistema que es segueix per a la tria dels membres dels Tribunals 
d’Oposicions al nostre Ajuntament? 
 

2. És un sistema igual o semblant al que fan servir la resta dels Ajuntaments 
semblants al nostres? 

 
3. Aquest sistema s’aplica només en els casos de la Policia Local o també a la resta 

de processos de selecció?” 
 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, passa a 

respondre les preguntes. 

Respecte a la primera pregunta, dir que el sistema que hem de seguir per fer la tria dels 

membres dels tribunals ve reglat per les següents normes: la primera és, de cara als 

òrgans de selecció de places de nomenament de funcionari de carrera o laboral fix, en 

què seguim el que ens diu l’art. 72 del Decret 214/1999 de 30 de juliol, pel qual s’aprova 

el reglament del personal al servei de les entitats locals de la Generalitat. Aquest 

estableix que els tribunals han d’estar composats, com a mínim, per 3 titulars i 3 suplents, 

que estaran designats per la Corporació d’acord amb les normes següents: 

1a. Un terç és integrat per funcionaris de carrera de la mateixa Corporació. 

2a. Un terç és integrat per personal tècnic que pot ser, o no, personal de la mateixa 

entitat local.  

3a. Un terç és integrat per persones designades a proposta de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya. 

D’acord amb aquesta normativa, l’Ajuntament de Mataró conforma els seus òrgans de 

selecció.  

Pel que fa a les places de Policia Local, dir que, a més de la normativa que acabo 

d’esmentar, s’aplica la Llei 16 de 1991 de les Policies Locals de Catalunya que estableix 

que els membres dels tribunals d’oposició i dels òrgans similars han de ser designats per 

la Corporació d’acord amb les següents normes: 

1a. Un terç ha de ser integrat per membres o funcionaris de la mateixa Corporació. 

2a. Un terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.  



3a. Un terç ha de ser integrat per representants del Departament de Governació, entre el 

quals, hi ha d’haver, com a mínim, un representant de l’Escola de Policia Local de 

Catalunya i un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.  

Així ho vam recollir a les Bases Específiques dels processos que vostè esmentava, que 

van ser aprovades per la Junta de Govern Local al juliol del 2009 i que establia com a 

òrgan de selecció que un terç havia de ser integrat per persones funcionàries de la 

mateixa Corporació o d’altres ajuntaments coneixedors de l’àmbit del procés, o de 

recursos humans. L’altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en 

aquesta matèria, i el terç restant ha de ser integrat per membres proposats pel 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, entre els quals hi haurà, 

com a mínim, una persona proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i una 

proposta de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia Local de Catalunya.  

Seguint aquesta normativa, es van constituir aquests dos tribunals d’aquests processos 

selectius. En tots dos casos, policia i resta de processos, cal garantir que els components 

d’aquests tribunals siguin experts d’un, o més, dels següents àmbits: 

1r. Temari general sobre el marc normatiu de l’Administració i procediment administratiu.  

2n. Temari específic sobre les matèries que tenen a veure amb les funcions que haurà de 

realitzar la persona que es presenta per la plaça. 

3r. Ser experts en tècniques de selecció i recursos humans en general. 

Els seus membres sempre han de ser funcionaris de carrera o laborals fixos. Els tribunals 

els seleccionem els responsables de selecció de l’Ajuntament en funció d’aquests criteris 

que he esmentat.  

En referència a la segona pregunta, tots els ajuntaments fan servir aquest sistema i, 

també, totes les Administracions Públiques. Aquest sistema s’aplica en tots els casos, no 

només en el cas de la policia. En el cas de la policia, el tribunal és més nombrós per les 2 

persones que ens obliga la Llei a incorporar. 

 

 

30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE LA FUSIÓ DE CAIXA 

LAIETANA I CAIXA PENEDÈS. 

 



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

Catalunya, presenta la pregunta següent : 

 
“La futura fusió de la Caixa Laietana i la Caixa Penedès ja és un fet. El primer que volem 
remarcar és que es tracta d’entitats privades, absolutament independents d’aquest 
Ajuntament, i que la nostra intenció no és, ni molt menys, fer valoracions financeres o de 
qualsevol altre tipus que no ens corresponen. 
 
Però el que sí és cert és que a aquest Grup Municipal li preocupen les possibles 
conseqüències de la pèrdua per Mataró del domicili fiscal i la centralitat d’una entitat tan 
grossa i important com és Caixa Laietana. Creiem que aquesta operació pot tenir 
repercussions indirectes sobre la important labor de mecenatge i col·laboració de la 
Laietana amb la ciutat i amb el propi Ajuntament. 
 
És per aquests motius que presentem les següents PREGUNTES : 
 

1. El Govern Municipal ha fet o pensa fer alguna actuació en defensa d’aquestes 
accions de mecenatge i col·laboració, de cara a un futur? 
 

2. S’ha fet o es pensa fer alguna gestió, en lògica defensa dels interessos de la 
ciutat, sobretot des del punt de vista econòmic i empresarial, tenint en compte una 
previsible pèrdua del pes específic que suposava tenir a Mataró la seu central 
d’una entitat financera tan important a Catalunya? 

 
3. El Govern Municipal és conscient d’aquesta pèrdua de pes específic mencionada 

a la pregunta anterior? 
 

4. El Govern Municipal és conscient i ha reflexionat sobre les possibles causes que 
han propiciat que en un període de 20 anys han marxat grans empreses de 
Mataró?” 

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, manifesta que aquesta és una situació ni 

volguda ni buscada. És una situació que ens hem trobat i els primers que se l’han trobat 

han estat els de la Caixa. Ells han mantingut l’esperit de resistir sols però, en aquest país, 

hi ha autoritats monetàries superiors. Això no està ni a l’abast de l’alcalde ni a l’abast dels 

grups municipals, ni que l’alcalde surti fent proclames. El que podíem fer era escoltar 

quan se’ns han volgut explicar coses, preguntar quan hem pogut preguntar coses i 

manifestar la nostra preocupació per alguna de les coses que vostè ha manifestat, que 

és, bàsicament, com queda tot el tema de la Fundació Caixa Laietana. 

Però mirem-nos-ho, també, des d’un altre punt de vista. De vegades s’ha de ser cua de 

lluç per guanyar més pes, per ser més important, per tenir més possibilitat de negoci. Jo 

crec que la política de fusió de caixes va en aquest sentit: ser una caixa més gran, amb 



més capacitat. La ciutat de Mataró i la comarca del Maresme han de sortir beneficiats 

d’aquesta iniciativa de fusió. La fusió no s’ha fet en contra de ningú, s’ha fet a favor de les 

dues caixes i, sobretot, d’un sistema bancari molt més eficient. És cert que perdem una 

entitat mataronina que té 147 anys. Als seus directius els sap greu acabar així, però 

entenen que és el que s’havia de fer perquè les circumstàncies són les que són.  

Vostè fa una afirmació i jo he estat pensant quines grans empreses ham marxat els 

darrers anys. Més enllà d’IVECO-Pegaso, no se me n’acut cap altra. Hi ha grans 

empreses que s’han mantingut com Hartmann, Procter and Gamble i algunes altres. El 

que sí que ha passat, desgraciadament, és que algunes empreses han desaparegut. Això 

és un altre procés diferent. Mentre tant, altres empreses, petites o mitjanes, s’han 

instal·lat a la nostra ciutat. Fa 2 anys teníem el nombre d’empreses més elevat de la 

historia de la ciutat. Teníem, també, la taxa d’ocupació més alta de la història de la ciutat.  

Jo tinc el més absolut respecte per les decisions que pren la Caixa Laietana. Nosaltres 

som presents al Consell d’Administració a través d’una representant municipal que ens 

informa de les decisions que es van prenent. Tinguin també en compte que la decisió final 

es va prendre dimarts d’aquesta setmana, és a dir, abans d’ahir, i la proposta de fusió va 

ser explicada per primera vegada al Consell d’Administració la setmana passada. Un 

procés d’aquest tipus, si necessita alguna cosa, és discreció absoluta.  

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando expressa que hi havia opinions financeres que deien que 

hi havia opcions molt millors. Al final s’ha obligat a prendre una opció determinada de 

fusió dins de l’àmbit català. No solament ha estat el regulador monetari en què ha instat a 

aquesta opció, sinó que hi ha hagut moltes més entitats dirigides pel Partit Socialista que 

han intervingut en aquest tipus de decisions. El Sr. Mojedano m’ha comentat que els 

empresaris de Mataró s’havien queixat de la manca d’informació per part de l’Ajuntament 

sobre aquest procés. Una gran empresa que se’n va anar va ser Sara Lee. 
És un moment de reflexió de tot els grups econòmics del Govern per plantejar-se poder 

treure alguna oportunitat d’aquesta crisi. 

 

 



El senyor  Alcalde  indica que el Sr. Ferrando es contradiu de manera espectacular. Quan 

em diu que la fusió de les dues caixes suposa una pèrdua de pes específic per Mataró, 

indirectament estava dient que s’han desaprofitat millors ocasions per fusionar-se amb 

una altra caixa no catalana. Vostè volia traslladar el poder de decisió d’aquesta caixa, no 

ja fora de Mataró, sinó, fins i tot, fora del País. Jo celebro que hagi estat amb una caixa 

catalana.  

Respecte a la manca d’informació, dir que no tinc coneixement que cap grup municipal 

s’hagi adreçat a l’Alcalde demanant informació sobre aquest tema. El meu telèfon el 

tenen tots els grups municipals. Els hagués dit els que els he dit ara. No tinc més 

informació que aquesta.  

Per altra banda, em sembla que Sara Lee va desaparèixer com a empresa. No el gran 

grup Sara Lee, que continua sent una multinacional, però la factoria de Mataró no s’ha 

traslladat a cap altre lloc, que en tingui coneixement.  

 

 

31  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA PROMOCIÓ D’HABITATGES 

PÚBLICS AL SECTOR DE CAN GASSOL. 

 
 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

pregunta següent : 

 
“La construcció d'edificis d'habitatges, equipaments, locals comercials i aparcament i del 
nou espai públic interior forma part del projecte d'urbanització de la UA-80 Can Gassol, 
que l'Ajuntament va aprovar el 23 de novembre de 2006.  
 
La construcció dels habitatges de protecció oficial, així com la dels de preu concertat del 
carrer de José Francisco Pacheco, la promou l'empresa municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i la gestiona la Societat Municipal Prohabitatge 
Mataró, SA.  
 
Actualment els habitatges ja s’han adjudicat mitjançant un sorteig públic i ens consta que 
estan completament acabats, malgrat encara no s’han lliurat les claus a les persones que 
han resultat  adjudicatàries, causant-los molèsties innecessàries. 
 



És per això que el Grup Municipal de CiU formula la següent, 
 
PREGUNTA: 
 
Primer.- Per quina raó, tot i estar completament acabada la construcció dels habitatges, 
aquests no han estat lliurats als seus nous propietaris? 
 
Segon.- En el cas que les causes siguin externes a la promotora, per quina raó no es van 
preveure amb anterioritat i quines gestions s’han  fet per trobar una solució?” 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, explica que el compromís 

subscrit amb els adjudicataris, els compradors d’aquests pisos, era fer el lliurament abans 

de finalitzar el quart trimestre del 2009. Això està acceptat i signat en els contractes 

respectius. Donat que han estat citats el dia 23 de desembre per fer el lliurament de les 

claus, no hi ha retard en el compromís amb els compradors. Per aquest motiu, ja no cal 

respondre a la segona pregunta. 

 

 

El senyor Pere Galbany demana eficiència i eficàcia. Lliurar els pisos el dia 23 vol dir que 

aquests pisos queden inservibles fins després de Reis. Tot sabem que si s’han de 

demanar els subministraments, aquests dies les companyies subministradores estan sota 

mínims i tenen la seva feina. Això causa un greu perjudici als propietaris perquè no es 

podran traslladar fins a finals del mes de gener, amb la qual cosa, hauran de pagar més 

lloguer encara dels mesos que porten esperant les claus. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó explica que justament les dues o tres últimes setmanes, des 

que es va fer la visita dels pisos fins ara, s’han dedicat a resoldre totes aquestes coses. 

És a dir, en principi, hi podran entrar a viure de forma automàtica. Té raó en què ara és 

mala època, però tindran encara uns dies per poder-ho fer. Són joves i suposo que s’hi 

podran dedicar amb tota la il·lusió.  

 

 



32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT AL FUTUR 

DESENVOLUPAMENT DEL “TUB VERD” AL FRONT DE MAR. 

 

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

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

33  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LA 

PLANTILLA D’AGENTS EN BASE AL PLA ESTRATÈGIC DE LA 

POLICIA LOCAL 2007-2013. 

 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 
 

Acabat l’ordre del dia, el senyor Joan Mora fa un incís, respecte al tema de la fusió de 

Caixa Laietana, per recordar al Sr. Alcalde, en referència a què cap grup municipal 

s’havia dirigit a ell (el Sr. Alcalde) per demanar informació, per recordar una conversa, 

sortint de l’anterior ple, en què CIU se li va dirigir interessant-se per aquest tema. Estic 

convençut que vostè no té més informació de la que tenim nosaltres. CiU, respectant la 

independència de l’entitat, no ha volgut portar un tema com aquest al ple. M’imagino que 

és el mateix que vostè ha fet en totes les seves gestions.  

 

 

El senyor  Alcalde respon que segurament el Sr. Mora té raó i, en tot cas, demana 

disculpes. També li haig de dir que no hi havia cap informació significativa que no fos de 

domini públic i, per tant, per comentar les portades dels diaris crec que no valia la pena.  

D’altra banda, recordar-los que el ple extraordinari d’aprovació inicial dels pressupostos i 

definitiva de les ordenances serà el dia 24 de desembre a les 9 del matí.  



I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dotze de la nit,  el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 


