
ACTA NÚM. 03/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE MARÇ DE 2009. 
================================================================= 

 

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

dos mil nou, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC) 
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC) 
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC) 
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
 
JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU) 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU) 
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)  
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU) 
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU) 
 
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP) 
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP) 
 

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC) 
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

No assisteix a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez Oller, portaveu del grup municipal de 

Convergència i Unió. 



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

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de gener de 2009. 
  
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i 

d’Iniciativa per Catalunya Verds EUiA per a la territorialització dels recursos recaptats en 
l’assignació tributària de l’IRPF destinada a finalitats d’interès social. 

 
4 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals amb motiu del Dia 

Internacional de les Dones. 
 
5 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals per sol.licitar la concessió 

de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Caixa Laietana pel 50è aniversari del  Premi Iluro. 
 
 
 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 
6 Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 1547/2009 de 20 de febrer de modificació 

provisional de la delegació de competències atribuïdes al conseller delegat de Via Pública. 
 
7 Proposta de modificació composició membres de la  Comissió Informativa Municipal de 

Via Pública. 
 
8 Modificació representants municipals en diverses entitats.   
 
  
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 -Presidència- 
 
9 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-2-2009, d’aprovació del Pla 

Local del Català 2009-2011. 



 CMI DE SERVEIS CENTRALS 
 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
10 Aprovació de les operacions de préstec 2009 
 
11 Concessió demanial a favor de l'empresa BETA 16, SA, en relació a una porció del subsòl 

del carrer Overlocaire, de Mataró. 
 
 
    -Servei de Compres i contractacions- 
 
12 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a la concessió de la conservació, 

instal•lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà de Mataró. 
 
13 Adjudicació provisional del concurs celebrat per la gestió, en modalitat de concessió, del 

lloc de venda en règim d’autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba de Mataró 
 
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
 -Servei d’Urbanisme- 
 
14 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, en 

relació al sòl no urbanitzable (adaptació del PG al PDUSC), i actualització del plànol de la 
classificació del sòl. 

 
15 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, 

en relació als paràmetres comuns d’Ordenació, referents a l’envolvent de l’edificació. 
 
16 Aprovació provisional del PMU del sistema dotacional públic de Figuera Major. 
 
 
 -Servei de Manteniment i Serveis- 
 
17 Aprovació inicial de la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals. 
 
 
 CMI DE VIA PÚBLICA 
 
18 Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, celebrada el dia 

18 de febrer d’aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró 2009-2011. 
 
 
 CMI DE SERVEIS PERSONALS 
 
 -Institut Municipal d’Educació-  
 
19 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.  
 



20 Designar el Sr. Jaume Roig Vidal com a vocal del Consell Plenari de l’IME en 
representació de la Central Sindical Majoritària, en substitució del Sr. Josep Illa Ximenes. 

 
 
 -Conselleria delegada de Cultura-  
 
21 Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat . 
 
  
 -Servei de Salut Pública i Consum-  
 
22 Aprovar inicialment la creació, constitució i els Estatuts del Consorci del Govern 

Territorial de Salut del Maresme Central . 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
23 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per a l’adhesió de 

l’Ajuntament de Mataró al “Manifest per a la millora educativa”. 
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a 

la proliferació de pintades i grafittis a les façanes de la nostra ciutat. 
 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

estimular la implantació de noves empreses a Mataró. 
 
26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

demanar una finestreta única contra la crisi. 
 
27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

demanar la revisió del Protocol d’Actuació davant de situacions meteorològiques 
extremes. 

 
28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de  la Candidatura d’Unitat Popular 

sobre el trasllat de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies. 
 
29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a 

l’organització d’un debat entorn possibles nous sistemes constructius. 
 
30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per fer front 

a la crisi, que inclou la revisió i modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2009. 

 
31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als 

canvis al Butlletí Municipal “MésMataró”. 
 
32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de  la Candidatura d’Unitat Popular 

per garantir la pluralitat en els enviaments electrònics de notícies de l’Ajuntament.  



 PRECS I PREGUNTES 
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei 

de Dependència. 
  
34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’empresa 

Dolo guanyadora del premi Cre@tic 2008.  
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la prohibició a uns 

veïns de participar en una reunió. 
  
36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el fet que l’últim 

guanyador del premi Cre@tic no hagi pogut muntar el seu projecte a Mataró. 
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’augment 

de la deliqüència a Mataró. 
 
38 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d’un índex 

d’artistes de la ciutat. 
 
39 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la filtració 

dels informes relacionats amb el cas Ferrando. 
 
40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament 

per a camions i autocars a Rocafonda. 
 
41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la qualitat dels 

materials emprats en les obres del futur centre Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’obligació de 

comprar els habitatges de protecció oficial amb plaça d’aparcament i traster. 
 
43 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en 

relació amb els fets lamentables ocorreguts a l’Ajuntament el dia de Carnestoltes al vespre. 
 
44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la ubicació del 

Cruïlla de Cultures a la zona d’IVECO. 
 
45 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l’aprofitament del solar 

d’Iveco-Pegaso com espai d’estacionament. 
 
46 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per afavorir la 

bioconstrucció en edificis públics. 
 
47 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el patrimoni 

documental històric de la ciutat. 
 
48 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb 

les noves línies d’autobusos de la ciutat. 
 



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

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE GENER 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. 

 
 

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

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS EUIA PER A LA TERRITORIALITZACIÓ DELS 

RECURSOS RECAPTATS EN L’ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA DE 

L’IRPF DESTINADA A FINALITATS D’INTERÈS SOCIAL. 

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

presenta la proposta següent: 

“L'executiu espanyol ha facilitat recentment, a les entitats que duen a terme programes 
finançats amb càrrec a la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF, un esborrany 
d'ordre governamental que vol regular les bases per accedir a les esmentades ajudes. 
Aquesta modificació té per objecte limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, a 
les entitats d'àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l'accés a aquests fons a 
aquelles que no estiguin a l’àmbit de tot l’Estat. 



Si la modificació acaba essent efectiva, molts programes desenvolupats per ONG d'àmbit 
català es veurien afectats. S'estima que les entitats catalanes deixarien de percebre uns 
30 milions d'euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se estan destinats 
a persones que es troben en situació d'exclusió social. La maniobra és especialment greu 
per un doble motiu, d'una banda, per la interrelació existent entre la decisió dels ciutadans 
d'assignar els recursos a finalitats d'interès social i la confiança de la seva gestió en 
entitats properes. Amb la decisió del Govern podria trencar aquesta interrelació. D'altra 
banda, la modificació és greu per la situació de crisi que es viu. En un moment de fortes i 
creixents necessitats socials, i també mediambientals, és imprescindible reforçar les 
entitats i reconèixer el treball positiu que fan, i no al contrari. 
 
La postura del Govern de l’Estat contrasta, a més, amb l'aportació que des de Catalunya 
es porta a terme en aquesta matèria, atès que Catalunya és la més solidària de tot el 
territori de l’ Estat pel què fa a l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats 
d’interès social i malgrat tot, la distància entre el que es recapta a Catalunya i el que 
efectivament es distribueix és molt gran i, en conseqüència, els ciutadans residents a 
Catalunya, poden interpretar que no s’està acomplint amb la seva voluntat, doncs no es 
destina la part dels seus impostos que voluntàriament determinen a les finalitats socials 
d’allà on resideixen. 
 
D'altra banda, la posició del govern s'oposa a mandats aprovats en seu parlamentària i 
incompleix de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de 
territorialització dels recursos obtinguts del 0,7% de l'IRPF destinat a altres finalitats 
d'interès social, responen a aquest plantejament i s'han justificat per diverses raons: 
possibilitar l'exercici de les competències exclusives de les CC.AA en matèria d'acció 
social i d'associacions i fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes 
socials d'entitats d'àmbit local i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com a 
element de la política social; i vincular recaptació i distribució per evitar el desincentius 
que provoca la inexistència d'aquesta relació.  
 
Davant el canvi de criteris manifestat pel Govern central per a limitar a entitats d'àmbit 
estatal la possibilitat de sol licitar subvencions amb càrrec a l'assignació tributària del 
0,7% de l'IRPF, i el desajust entre aquesta posició i les demandes efectuades pel Govern 
de Catalunya i les entitats del sector, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa 
al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a aturar la modificació dels requisits per sol·licitar les 
ajudes destinades a finalitats d'interès social derivades de l'assignació tributària del 0,7 
de l'IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats d'àmbit estatal. 
  
Segon.- Requerir al Govern espanyol a territorialitzar per Comunitats Autònomes, els 
recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès 
social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut 
de les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de l’esmentada assignació, 
garantint que els recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament 
pels respectius governs autonòmics  i destinats, efectivament, al Tercer Sector. 
 



Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les accions 
que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunintats on el 
percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a 
altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el govern 
espanyol rectifiqui la seva proposta de deixar fora de les subvencions del 0.7% de l’IRPF 
les associacions i ONGs d’àmbit català. Així com donar suport a totes aquestes accions 
des e l’Ajuntament de Mataró. 
Quart.- Demanar al Govern de l’Estat que cedeixi de forma íntegra la gestió de la totalitat 
dels fons recaptats a Catalunya per aquest concepte, a la Generalitat de Catalunya. 

 
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i de les Corts Generals, al Govern de la Generalitat, al President del Govern 
de l’Estat Espanyol, a la Ministra d’ Educació, Política Social i Esports, a les entitats 
municipalistes catalanes (ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya. 
  
 

 

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

Popular, explica que estem davant d’un nou atac al que seria la nostra forma d’entendre 

la solidaritat i la nostra forma d’organitzar-nos. El redactat que avui se’ns presenta no és 

el que nosaltres hauríem escrit. Comencem a entendre que la gestió dels nostres propis 

recursos de la nostra solidaritat, o la fem nosaltres, o anem per mal camí.  

Votaré que sí perquè entenc que ha d’haver-hi una resposta unànime de la societat 

catalana davant d’un nou atac. La ministra Mercedes Cabrera ha impulsat unes 

modificacions que estan en la línia de polítiques centralistes, polítiques unionistes. O ets 

d’àmbit estatal o ja no comptes. Ella reconeix que el seu objectiu és que aquestes 

organitzacions s’associïn amb altres organitzacions del territori espanyol per considerar-

se estatals. L’objectiu és molt clar: van cap el centralisme, van cap a la unificació i no 

només ho han pretès amb partits polítics, sinó que ara també ho volen amb les 

organitzacions no governamentals. 

 

 

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

Catalunya, fixa la posició del seu grup que serà favorable.  

Ja s’ha comentat que Catalunya és la comunitat que més creus posa a la casella en 

qüestió, un 57% contra un 43% a la resta de l’Estat. Al 2008, hi va haver 140 milions de 

recaptació però només 17 milions es van destinar a les organitzacions no governamentals 



(ONG) catalanes i, a l’estiu, una proposta aprovada al Congrés a iniciativa d’un diputat 

d’Esquerra proposava aquesta territorialització que ara s’està complint. Cal destacar, de 

totes maneres, que aquesta norma per al 2009 que ha estat una rectificació per part del 

govern espanyol és insuficient donat que hi ha aquest incompliment i cal seguir treballant 

perquè s’aconsegueixi l’objectiu d’aquesta territorialització. 

 

 

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

–Esquerra Unida i Alternativa, anuncia que donaran suport a aquesta proposta de 

resolució.  Dir que, en aquests moments, hi ha hagut un canvi fruit d’aquesta pressió, tant 

d’ONGs com de partits polítics al Congrés dels Diputats i, per tant, en aquest sentit, 

nosaltres voldríem que d’aquest ple sortís una declaració unànime per anar cap a aquest 

model de gestió d’aquest 0,7% destinat a les ONG, que ja preveu l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya. Per últim recordar que mentre s’està consolidant tot el que és el 

finançament de l’Església Catòlica sense cap problema, continuem tenint entrebancs en 

el que té a veure amb les ONG. 

 

 

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

comença explicant que en aquest tema hi ha una qüestió de principis i pràctica.  

Em fan certa gràcia aquests discursos, sovint força nacionalistes, d’intentar parlar de 

solidaritat i de la necessària millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya 

intentant tapar el que és una qüestió merament de poder. La Generalitat, sovint, ha 

impugnat el repartiment dels fons amb destinació social de l’IRPF, no per un criteri de 

solidaritat, sinó per una voluntat de gestionar els recursos. La gestió dels recursos per la 

Generalitat serà el millor? Doncs, no necessàriament. De vegades n’hi ha prou a veure 

com gestiona els recursos el govern de la Generalitat i cap on van alguns diners per 

adonar-se que, probablement, ens en refiaríem més del Sr. Zapatero que del govern del 

Sr. Montilla. És una qüestió de poder. Jo crec que la persona que marca la creueta de la 

seva declaració de l’IRPF i que diu que vol que aquells recursos siguin gestionats per 

l’administració amb una destinació social, ho fa amb un criteri de solidaritat i no amb un 

criteri de que allò ha d’anar a Catalunya o on sigui. No podem barrejar el que és la 



solidaritat amb una recaptació territorial. Per altra banda, tenim dubtes que entitats 

importants amb dimensió estatal, com ara Cáritas, Creu Roja, l’Associació contra el 

Càncer, etc., en quina mesura poden veure afectada la seva actuació si aquesta proposta 

prospera. A Catalunya hi ha petites ONG i grans ONG. A les grans ja els va bé com 

s’està fent fins ara. Tampoc estem parlant de molts diners, no arriba a 200 milions 

d’euros. Tinc la sensació que s’està dogmatitzant massa aquesta qüestió i el que 

convindria és negociar-ho més per arribar a un posicionament que fos de la satisfacció de 

tothom i que no afectés el funcionament d’aquestes entitats amb dimensió estatal. És per 

tot això que ens hi abstindrem. 

 

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, exposa que el seu partit 

recolza l’esperit d’aquesta proposta a nivell global. El PSC sempre ha estat en contra 

d’aquest ordre ministerial perquè ens sembla que no va en la línia del que nosaltres 

pensem que cal fer. Fa dos dies, l’ordre ministerial de la que estem parlant ha estat 

derogada i, per tant, estem parlant d’una qüestió que no existeix. En canvi, coincidim tots 

en què hem d’intentar evitar el perill que es torni a repetir una ordre ministerial en aquest 

sentit. Per això l’acord al que han arribat els grups parlamentaris i el Ministeri d’Educació 

d’estudiar un nou model ens sembla que és el marc important per reivindicar la 

territorialització de la despesa d’aquestes subvencions, que és un concepte amb el que 

estem completament d’acord.  

En aquest sentit, vam presentar unes esmenes després que hi hagués aquesta 

rectificació de l’ordre ministerial, per mirar de mantenir el mateix sentit, el mateix objectiu, 

que tenia aquesta proposta que és intentar evitar que, en el futur, es pugui produir una 

ordre en aquest sentit i intentar que aquest nou model sigui més estable, tingui com 

objectiu la priorització de les finalitats socials, d’enfortir el teixit associatiu local i 

autonòmic i adequar el model legislatiu als nous Estatuts, que preveuen el traspàs 

d’aquestes qüestions. Per tant, caldria fer aquestes modificacions.  

Aquesta convocatòria té algunes coses interessants, incrementen un 45% més que l’any 

anterior els recursos que es dediquen a aquesta qüestió. És una bona convocatòria que 

ha estat malmesa per aquesta decisió inoportuna de treure aquesta territorialització de les 

comunitats autònomes. Hi ha hagut una rectificació, benvinguda sigui. Les esmenes 



anaven en la direcció de contextualitzar què està passant i intentar buscar el màxim 

acord. Nosaltres demanaríem el consens que s’està reclamant des del Partit Popular. 

 

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

la societat civil s’hagi d’indignar per poder frenar aquestes decisions que ningú entén. 

Com és que podem generar un problema d’una situació que, fins ara, teníem no gaire ben 

resolta? Si hem de caminar cap a la gestió de la plena sobirania en els nostres impostos, 

que no ens escapcin la capacitat que teníem de gestió. El problema que tenim és que les 

ONG catalanes, que només són d’àmbit català, són les que quedaven perjudicades. És 

per això que ens semblava que el camí no era el correcte. Seria difícil arribar a un 

consens amb el que estava parlant el Partit Popular perquè no he entès que hi hagués 

cap proposta concreta i, en tot cas, ens podríem desviar molt. En el cas del partit dels 

Socialistes, ens han fet un seguit de propostes que algunes d’elles són encertades, 

també atenent al fet que a la Ministra se li van haver de parar els peus i crec que, en 

aquest punt, vostès també hi han ajudat, i això els hi reconeixem als socialistes catalans. 

De les propostes que vostè feia, en el primer paràgraf li diríem que ens sembla correcte, 

el segon també, el tercer creiem que s’hauria de mantenir tal com està, el quart també tot 

i que s’hi pot afegir el que vostè diu. En el següent on vostè tatxava: “D’altra banda, 

l’oposició del govern...”, això estem d’acord que es tregui. Així, “Aquest model no 

suposaria mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix el fet...”, aquí 

continuaríem. La part que vostès afegien en vermell no seria necessària perquè ja estava 

en la part que nosaltres els proposem que es quedi en la nostra proposta que havíem fet 

nosaltres. Si anem a la part dels acords, estaríem d’acord amb el que vostès proposaven.  

 
 
El Sr. Bassas accepta la proposta. 
 
 
 
 
El Sr. Joan Antoni Baron, Alcalde President, conclou doncs que hi hauria una proposta 

nova al damunt de la taula, a partir del redactat presentat per CiU amb algunes esmenes 

proposades pel PSC i la resolució de la discrepància al punt 3r que el Sr. Bassas 

acceptaria. La proposta és la següent: 

 



 “L'executiu espanyol ha facilitat recentment, a les entitats que duen a terme programes 
finançats amb càrrec a la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF, un esborrany 
d'ordre governamental que vol regular les bases per accedir a les esmentades ajudes. 
Aquesta modificació té per objecte  limitar la possibilitat de sol·licitud de les subvencions, 
a les entitats d'àmbit estatal i, en conseqüència, excloure de l'accés a aquests fons a 
aquelles que no estiguin a l’àmbit de tot l’Estat. Posteriorment, la ministra d’Educació, 
Política Social i Esports, Mercedes Cabrera, ha anunciat que en la convocatòria 
d’enguany les ONG d’àmbit autonòmic i local podran accedir al 0,7% de l’IRPF destinat a 
fins socials. Amb aquesta mesura, totes les ONG catalanes podran accedir a aquest fons 
l’any 2009. A més, la ministra reiterà que seran les Comunitats Autònomes les que 
decidiran quins són els projectes que podran accedir al fons de l’IRPF, i va recordar que 
aquest any els recursos destinats als fins socials arriben fins als 190 milions d’euros, un 
45% més que en l’anterior convocatòria. 
  
Si la modificació hagués estat efectiva, molts programes desenvolupats per ONG d'àmbit 
català es veurien afectats. S'estima que les entitats catalanes deixarien de percebre uns 
30 milions d'euros. Molts dels programes que no podrien desenvolupar-se estan destinats 
a persones que es troben en situació d'exclusió social. La maniobra és especialment greu 
per un doble motiu, d'una banda, per la interrelació existent entre la decisió dels ciutadans 
d'assignar els recursos a finalitats d'interès social i la confiança de la seva gestió en 
entitats properes. 
  
En un moment de fortes i creixents necessitats socials per la crisi que es viu, i també 
mediambientals, és imprescindible reforçar les entitats i reconèixer el treball positiu que 
fan, i no al contrari. 
  
La postura del Govern de l’Estat contrasta, a més, amb l'aportació que des de Catalunya 
es porta a terme en aquesta matèria, atès que Catalunya és la més solidària de tot el 
territori de l’ Estat pel què fa a l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats 
d’interès social i malgrat tot, la distància entre el que es recapta a Catalunya i el que 
efectivament es distribueix és molt gran i, en conseqüència, els ciutadans residents a 
Catalunya, poden interpretar que no s’està acomplint amb la seva voluntat, doncs no es 
destina la part dels seus impostos que voluntàriament determinen a les finalitats socials 
d’allà on resideixen. 
  
El Ministeri ha anunciat també l’inici d’una reflexió orientada a la reforma de l’actual 
model, amb un triple objectiu: prioritzar les finalitats socials, enfortir el teixit associatiu 
d’àmbit autonòmic i local, adequar el model al marc legislatiu dels nous Estatuts, com el 
de Catalunya, en la línia del que han demanat tant la Generalitat de Catalunya com 
diversos grups parlamentaris de la cambra catalana. 
  
Així, aquest model no s’oposaria a mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix 
de fet, el nou Estatut de Catalunya. Les reiterades demandes de territorialització dels 
recursos obtinguts del 0,7% de l’IRPF destinat a altres finalitats d'interès social, responen 
a aquest plantejament i s'han justificat per diverses raons: possibilitar l'exercici de les 
competències exclusives de les CC.AA en matèria d'acció social i d'associacions i 
fundacions; garantir la dotació de recursos per a programes socials d'entitats d'àmbit local 
i autonòmic; fer efectiu el principi de proximitat com a element de la política social; i 
vincular recaptació i distribució per evitar el desincentius que provoca la inexistència 
d'aquesta relació. 



 Davant la necessitat de garantir un model estable que en el futur no limiti a entitats 
d'àmbit espanyol la possibilitat de sol·licitar subvencions amb càrrec a l'assignació 
tributària del 0,7% de l'IRPF, i el desajust entre aquesta posició i les demandes 
efectuades pel Govern de Catalunya i les entitats del sector, els grups municipals de CiU i 
ICV proposen al Ple l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a no modificar en el futur els requisits per sol·licitar les 
ajudes destinades a finalitats d'interès social derivades de l'assignació tributària del 0,7 
de l’IRPF, per limitar la possibilitat de sol·licitud a les entitats d'àmbit espanyol. 
  
Segon.- Requerir al Govern espanyol a territorialitzar per Comunitats Autònomes, els 
recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès 
social i a cedir a cada Comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut 
de les declaracions efectuades en el seu territori, en concepte de l’esmentada assignació, 
garantint que els recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament 
pels respectius governs autonòmics i destinats, efectivament, al Tercer Sector. 
  
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les accions 
que siguin necessàries per tal que, sent Catalunya una de les comunitats on el 
percentatge de declarants que any rere any decideix destinar una part de la seva renda a 
altres fins d'interès social és el més elevat de totes les comunitats autònomes, el govern 
espanyol mantingui en el futur les subvencions del 0,7% de l’IRPF les associacions i 
ONGs d’àmbit català. Així com donar suport a totes aquestes accions que, des de 
l’Ajuntament de Mataró, s’emprenguin en el mateix sentit. 
  
Quart.- Demanar al Govern de l’Estat que cedeixi de forma íntegra la gestió de la totalitat 
dels fons recaptats a Catalunya per aquest concepte, a la Generalitat de Catalunya en el 
marc d’una la reforma de l’actual model, amb un triple objectiu: prioritzar les finalitats 
socials, enfortir el teixit associatiu d’àmbit autonòmic i local, adequar el model al marc 
legislatiu dels nous Estatuts. 
  
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i de les Corts Generals, al Govern de la Generalitat, al president del Govern de 
l’Estat Espanyol, a la ministra d’Educació, Política Social i Esports, a les entitats 
municipalistes catalanes (ACM i FMC) i a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya.” 
  
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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



de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

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

Popular de Catalunya. 

 
 
 
4  - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 

LES DONES. 
 

La senyora Ana Barrera, regidora del grup municipal Socialista, presenta la següent 

Declaració Institucional : 
 
“Les dones i els homes de Mataró commemorem un any més el 8 de març, Dia 
Internacional de totes les dones. 
 
Segons la llei, 3/2007, del 22 de març, les dones i els homes som iguals i tenim els 
mateixos drets i deures. Som moltes les fites aconseguides, però en aquest dia tant 
important per la ciutadania no podem davallar en les nostres reivindicacions i esperances, 
perquè la igualtat real es encara un objectiu a assolir. 
 
Des de l’administració local, que és la més propera a la ciutadania i per tant,  des de on 
més fàcilment es poden detectar les necessitats d’homes i dones, tenim la obligació de 
treballar amb l’horitzó de la justícia social i la igualtat d’oportunitats. 
 
Per això, hem de  continuar  lluitant, per fer dels drets de les dones i la seva llibertat,  una 
pràctica de relació social i personal. Només aconseguirem aquesta realitat quan es 
produeixin canvis profunds en les estructures socials i simbòliques. 
 
Enguany,  més que mai, cal fer menció dels drets de les dones en l’àmbit laboral on la 
situació de crisi econòmica, social i financera fa que s’accentuï la seva vulnerabilitat i 
precarietat laboral. 
 
La conjuntura actual, fa que un nou  model econòmic i social,  més equitatiu i igualitari, 
esdevingui  imprescindible. I en aquesta necessària  transformació, l’experiència, els 
coneixements i els valors de les dones han de tenir un paper protagonista. 
 
Des de l’Ajuntament de Mataró, volem expressar el nostre compromís per: 
 

 Treballar per incorporar la perspectiva de gènere en totes les politiques municipals. 



 Tenint en compta la conjuntura de recessió econòmica que estem vivint, assumir la 
responsabilitat de no retallar la despesa pública en polítiques d’igualtat i politiques 
socials. 

 Intensificar els recursos per fomentar la formació i l’autocupació de les dones 
 Afavorir mesures de conciliació i nous usos socials del temps que afavoreixin la 
correponsabilitat, tant en les tasques productives com reproductives. 

 Desenvolupar accions per prevenir qualsevol manifestació de la violència contra les 
dones i, alhora, atendre a aquelles dones que l’han patida. 

 Fer de la igualtat entre dones i homes, un principi de desenvolupament democràtic 
dels nostres pobles i ciutats. 

 Facilitar informació i recursos a les dones  per a la millora de la seva autonomia. 
 

 
Per a tot això, els grups municipals sotasignants proposem al ple l'adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat real de dones i homes 
al nostre municipi, des del reconeixement de les realitats, necessitats i demandes de 
dones i homes. 
 
SEGON: Adherir-nos al manifest institucional  del dia Internacional de les Dones: “Sumant 
per la Igualtat” que,  amb motiu del dia 8 de març,  elaboren conjuntament la  Diputació 
de Barcelona i  la Federació de Municipis de Catalunya , adjunt a aquesta declaració 
institucional. 
 
TERCER: Donar trasllat del present acord, al president de la Diputació de Barcelona i al 
president de la Federació de Municipis de Catalunya .” 
 
 
8 DE MARÇ DE 2009: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
“SUMANT PER LA IGUALTAT” 
 
Avui, 8 de març de 2009, commemorem el dia internacional de les dones. Una 
celebració que des de fa un segle denuncia les situacions de desigualtat que 
viuen les dones i reivindica la igualtat efectiva amb els homes com un principi 
essencial de les societats democràtiques. 
 
Una ocasió per reconèixer les aportacions que les dones al llarg del temps han 
fet a les nostres societats; ampliant el concepte d’igualtat sense exclusions, 
ampliant la democràcia amb la participació de les dones, trencant estereotips 
que limiten la vida de dones i homes. 
 
100 anys de commemoració del 8 de març i 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, trenta anys de compromís dels governs locals amb la millora de 
la qualitat de vida de les dones, trenta anys de compromís per fer de la 
igualtat una realitat quotidiana. Trenta anys d’incorporació de les dones a la 
política local, de creació d’espais públics on donar i escoltar la seva veu. 
 
Anys que ens han permès dur a terme importants avenços en matèria 



d’igualtat, en els quals l’aportació de les dones ha estat decisiva. Com 
l’aprovació de la Llei per la igualtat entre dones i homes o la Llei del dret de les 
dones a eradicar violència masclista. Però encara hem de seguir treballant 
perquè la igualtat sigui una pràctica present en les diferents dimensions de la 
vida social i personal. 
 
Perquè encara trobem desigualtats presents en la nostra societat. És per això, 
que encara ens cal DEMANAR EL COMPROMÍS de tota la societat, amb la 
causa de la igualtat. 
 
Un compromís que ha de fer possible: 
 
- desterrar la violència que tantes vegades posa en perill la vida de les 
dones i fins i tot els la pren; i totes aquelles pràctiques socials que 
vulneren la dignitat personal de les dones ; 
 
- fer visibles les aportacions de les dones al conjunt de la societat en els 
camps de la cultura i el saber; 
 
- tenir en compte les necessitats específiques de les dones en l’àmbit de 
l’educació i la salut; 
 
- gaudir de les mateixes oportunitats i condicions que els homes en la 
vida social, política i econòmica, promovent la seva participació i 
representació en càrrecs de responsabilitat; 
 
- fer de les nostres ciutats i territoris, espais que garanteixin la seguretat, la 
convivència i la conciliació; i 
 
- en darrer terme, però no menys important, que homes i dones siguin 
coresponsables en totes les esferes de la vida, i puguin gaudir-la en peu 
d’igualtat. 
 
Per la nostra banda, des de la nostra responsabilitat política en el món local, 
continuarem impulsant totes les accions que contribueixin a remoure els 
obstacles que impedeixen portar a la pràctica el principi de la igualtat en les 
relacions entre les persones i en el si de les institucions. 
 
Perquè tenim el convenciment que només així es podrà desenvolupar una 
societat on la diferència de sexe no indiqui desigualtat, sinó diversitat i 
enriquiment mutu, una societat respectuosa i democràtica, formada per 
ciutadans i ciutadanes que gaudeixen dels mateixos drets i les mateixes 
llibertats. 
 

 

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

Popular, recorda que el patriarcat és un dels pilars del qual s’aprofita el sistema 

capitalista per treure el màxim rendiment i el màxim suc de tots nosaltres. Vivim una 

cultura econòmica i social patriarcal que només reconeix el treball assalariat, el treball de 

mercat, que és el que tradicionalment hem fet els homes. Últimament quan es parla 



d’igualtat es parlar d’igualar la participació de les dones a la dels homes en el treball 

laboral. Hem de destacar que el dia que totes les dones s’igualin, pel que fa al treball 

remunerat, als homes, la pregunta que em ve al cap és: i qui es farà càrrec d’aquestes 

tasques de la vida per tenir cura dels infants, de la llar de l’alimentació? Continua existint 

una desigualtat molt important en les tasques familiars domèstiques. L’autèntic 

desafiament que tenim davant d’aquesta cultura del patriarcat és avançar molt més enllà 

del que serien polítiques d’igualtat i començar a tenir en compte la qualitat de vida, tant 

de dones com d’homes, i establir canvis en les organitzacions socials i en l’estructura 

productiva. Nosaltres donarem suport a aquest manifest. 

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

 
 

5  - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER SOL.LICITAR LA CONCESSIÓ DE LA 

CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ CAIXA LAIETANA PEL 50È 

ANIVERSARI DEL  PREMI ILURO. 
 

El senyor Sergi Penedès, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, presenta la següent Declaració Institucional : 

 
“El decret 457/1981 de 18 de desembre, de creació de la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, estableix al seu article primer: 
 

“Es crea la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per distingir les 
persones naturals o jurídiques que, per llurs mèrits s’hagin destacat pels serveis 
prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat i de restauració de la seva 
personalitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural”. 

 
El Premi Iluro, instituït per Caixa Laietana, és un certamen de monografies locals o 
comarcals que ha enfortit la vinculació de l’entitat amb el territori, com a testimoniatge 
rigorós de la història i les seves fonts, amb una producció extensa i fonamental que 
abasta totes les èpoques.  
 
En el curs dels seus 50 anys d’història, ha donat fruit a una setantena de llibres publicats i 
quaranta-cinc historiadors que han deixat la seva empremta amb les seves recerques. 
 



En l’actualitat, s’ofereix al millor treball d’investigació històrica sobre Mataró o la seva 
comarca natural, tant de caràcter general, com sobre un determinat període o tema, fent-
se extensiu a estudis sobre memòries, diaris, fons documentals, biografies i 
autobiografies, que constitueixin una aportació d’especial interès per al coneixement del 
passat històric de Mataró i el Maresme. 
 
El Premi Iluro ha aconseguit que la comarca del Maresme sigui una de les més 
historiades del país i es podria assegurar que no hi ha un altre premi d’història al Principat 
o a l’Estat Espanyol amb una evolució tan consistent i durable. 
 
Per les raons exposades i per considerar que es reuneixen les condicions establertes al 
decret 457/1981, de Creació de la Creu de Sant Jordi, demanem a l’Honorable Conseller 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, li sigui atorgada pel 
govern de Catalunya a la Caixa Laietana pel 50 aniversari del Premi Iluro una de les 
Creus de Sant Jordi de l’edició de 2009.” 
 
 

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

 
 

DICTÀMENS 
 

            -Alcaldia- 
 

6  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

1547/2009 DE 20 DE FEBRER DE MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE 

LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES AL 

CONSELLER DELEGAT DE VIA PÚBLICA. 

 
El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, dóna compte del següent decret : 

 
“DECRET 
1547/2009 de 20 de febrer 

Assumpte: Modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al conseller 
delegat de Via Pública. 
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
Per Decret 1157/2008 de 6 de febrer, vaig disposar les delegacions de competències de 
l’alcaldia en matèria de Via Pública (Policia Local, Protecció Civil i Mobilitat) al regidor 
Sr. Oriol Batista Gázquez. 



 
Tanmateix el Sr. Batista ha de seguir un tractament mèdic, per la qual cosa no podrà 
continuar exercint la delegació de competències que aquesta Alcaldia li va encomanar per 
Decret  1157/2008 de 6 de febrer. 
 
Cal doncs resoldre la situació d'interinatge que el seu estat provoca, tot esperant que un 
cop normalitzada pugui tornar a assumir el seu comès, en el benentès  que mentrestant 
continuarà exercint els seus drets i deures com a Regidor i Tinent d'Alcalde, sense cap 
Delegació específica. 
 
Per aquesta raó vinc en resoldre el següent :  
 
Primer.-  Advocar les competències assignades al Sr. Oriol Batista Gázquez  durant el 
temps necessari per tal que pugui restablir la seva salut. 
 
Segon.-  En tant que duri aquesta situació, i de forma provisional, vinc en Delegar les 
atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les competències en matèria de 
Via Pública, en la forma següent: 
 
a) Policia Local i Protecció Civil al Sr. Francesc Melero Collado. 
b) Mobilitat a la Sra. Núria Aguilar Camprubí. 
 
Tercer.-  Els acords adoptats pels Consellers Delegats en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. 
En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per 
delegació seran resoltes pel mateix conseller delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 20 de febrer 
de 2009, RESOLC:" 
 
   
Quart.-  Nomenar al Sr. Francesc Melero Collado, President de l’Àrea de Via Pública. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució als consellers delegats, així com als serveis 
afectats. 
 
Sisè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa el seu desig que el Sr. Batista es recuperi ben aviat.  

 

 



7  - PROPOSTA DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ MEMBRES DE LA  

COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE VIA PÚBLICA. 

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

 
“Per acord plenari de 28 de juny de 2007 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
Per Decret núm. 1547/2009 de 20 de febrer, el Sr. Alcalde delega les competències 
relatives a la Via Pública (Policia Local i Protecció Civil) al conseller delegat Sr. Francesc 
Melero Collado i en matèria de Mobilitat a la consellera delegada Núria Aguilar Camprubí, 
per la qual cosa és convenient modificar la composició de la Comissió Informativa 
Municipal de Via Pública. 
  
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord 
: 
 
Únic.-   Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal de Via Pública que 
quedarà integrada de la següent manera : 
  
 VIA PÚBLICA 

 
President:  Francesc Melero Collado (PSC) 
Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán  (ICV-EUiA) 
 
Vocals:  Núria Aguilar Camprubí (PSC) 
   Carlos Fernández Báez (PSC)  
   Joaquim Fernàndez Oller (CiU) 
   J. Vicent Garcia Caurin (CiU) 
   José  Manuel López González (PPC) 
   Francesc Teixidó i Pont (ERC) 
   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 

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

 

 

8  -  MODIFICACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 

DIVERSES ENTITATS.   
 

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



 
“El Ple municipal extraordinari que va tenir lloc l’11 de febrer de 2008 acorda designar 
com a representant de l’Ajuntament de Mataró en l’Associació Municipal del Transport 
Urbà i en l’Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina al Sr. Oriol Batista Gázquez. 
 
Per Decret núm. 1547/2009 de 20 de febrer, el Sr. Alcalde advoca les competències 
atribuïdes al conseller delegat Sr. Oriol Batista Gázquez en matèria de Via Pública, per la 
qual cosa és convenient canviar el representant de l’Ajuntament de Mataró en 
l’Associació Municipal del Transport Urbà i en l’Agrupació Defensa Forestal Serra de 
Marina. 
 
A la vista de l’exposat, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents acords : 
 
Primer.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Mataró en l’Associació 
Municipal del Transport Urbà a la Sra. Núria Aguilar Camprubí en substitució del Sr. Oriol 
Batista Gázquez.  
 
Segon.-   Designar com a representant de l’Ajuntament de Mataró en l’Agrupació 
Defensa Forestal Serra de Marina al Sr. Francesc Melero Collado en substitució del Sr. 
Oriol Batista Gázquez. 
 
Tercer.-   Comunicar el present acord a les entitats esmentades.” 
  

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 16,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Vots en contra: Cap.   
Abstencions: 10,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6). 

 
 
 
 
 
 



CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 

            -Presidència- 
 

 
9  -  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE 9-2-2009, D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DEL CATALÀ 

2009-2011. 
 
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, 

dóna compte del següent acord de Junta de Govern Local : 

 
“Atès que l’acord del govern municipal pel mandat 2007-2011 contempla en el punt núm 
10 el desenvolupament d’un Pla local del català, consistent en programes i accions pel 
foment de l’ús i la millora de la llengua catalana en tots els àmbits d’actuació municipal. 
 
Atès que l’objectiu de la política lingüística municipal es centrarà en la promoció de l’ús 
social del català per aconseguir-ne la plena normalització a la ciutat essent els objectius 
principals d’aquest pla facilitar l’aprenentatge i recursos lingüístics, millorar la qualitat en 
l’ús de la llengua catalana, i estendre l’ús social del català. 
 
Atesa la prioritat 21 recollida en Programa d’Actuació Municipal de 2008 d’ aprovació i 
desenvolupament del Pla Local del Català. 
 
Atesa la Llei 1/1998 de 7 de gener de Política Lingüística, el ROM i el reglament per a l’ús 
de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Mataró 
 
Per tot això exposat, considero oportú proposar l’adopció, per part de la Junta de Govern 
Local, de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Local del Català 2009 – 2011, que s’adjunta en aquest expedient. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament en Ple. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta aprovació als membres de la Comissió Assessora de 
l’Ajuntament en Matèria Lingüística. “ 
 
 
 

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

de la gran feina feta per les seves representants en els diferents consells i celebra que les 

seves aportacions hagin estat recollides en aquest document final. 

 



 

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

Popular, explica que la llengua catalana és una peça clau en la identitat comuna que 

tenen el conjunt de catalans i catalanes. És per això que és un tema que s’ha de tractar 

amb especial cura. Coincidim plenament en les línies estratègiques del pla en facilitar 

l’aprenentatge i els recursos lingüístics, en millorar la qualitat d’ús de la llengua catalana i 

en estendre l’ús social del català. Tanmateix, hi trobem a faltar un punt estratègic molt 

important, es tracta de fer polítiques per tal que la llengua catalana no només sigui una 

opció, sinó que, també, passi a ser una necessitat al nostre país. Una de les maneres que 

nosaltres entenem per garantir aquesta necessitat seria fer del català l’única llengua 

oficial al país. Per tant, com a qualsevol altre territori on una llengua hi és pròpia, a 

nosaltres ens agradaria que el català tingués la mateixa necessitat d’ús en el nostre propi 

territori. Veiem bé aquestes mesures, però cal anar molt més enllà. 

 
 

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

diu que no pretén establir un debat lingüístic i felicita totes les persones que han pogut 

aportar coses en aquest pla.  

Nosaltres, com a força política i, a títol individual, com a catalans i com a persones que 

utilitzen i pensen en català, estem d’acord en fomentar el coneixement de la llengua 

catalana, però això té un límit: una cosa és estar d’acord en què el català és la llengua de 

Catalunya, també el castellà ho és i és una llengua oficial i, per tant, les dues llengües 

han de tenir igualtat d’oportunitats. El centre de gravetat no pot desplaçar-se d’allà on 

hauria d’estar, que és la llibertat de la persona, el pluralisme, el foment del pluralisme 

cultural vers entelèquies com poden ser la nació, la pròpia llengua i, per tant, discriminar, 

imposar, intervenir, controlar i atemptar contra la llibertat i arribar a absurds com és la Llei 

del Cine, que ara s’està proposant a la Generalitat i com és, també, el fet que al Consell 

Comarcal s’hagi editat una guia turística de la comarca del Maresme només en català. 

Aquestes qüestions, com el fet de sancionar i que una persona no pugui tenir la llibertat 

de retolar una botiga en l’idioma que vulgui, és el que fa que nosaltres no puguem 

compartir la visió excloent que acaba de manifestar el Sr. Safont-Tria d’intentar imposar i 

no respectar el pluralisme d’aquest país. El problema és que del foment del coneixement 

hem anat molt més enllà imposant l’ús fins i tot fora de les aules. 



 

El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza al Sr. Mojedano que a Catalunya són tres les 

llengües oficials, perquè hem de comptar amb l’aranès, del qual sovint ens oblidem. 

Quan vostè parla de llibertat, deu estar parlant de la llibertat de poder escollir un dia anar 

al cinema a veure  una pel·lícula en la llengua pròpia, o de poder llegir el prospecte d’un 

medicament en llengua catalana. Si parlem d’aquesta llibertat, hi estaríem d’acord. 

D’imposar res. Senzillament, fer una política oficial que entengui que perquè una llengua 

sigui viva cal que la gent la utilitzi, i perquè la gent la utilitzi s’ha de fer necessària. Que 

l’administració pública adopti com a única llengua oficial el català no és imposar res a 

ningú. No entenc la seva intervenció i, en tot cas, desvirtua el que la gent reclama: que el 

català sigui viu avui i d’aquí cent anys. 

 
 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

10  -  APROVACIÓ DE LES OPERACIONS DE PRÉSTEC 2009 

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

proposta següent: 

 
“En data 22 de desembre de 2008 s’aprova definitivament el pressupost de l’Ajuntament 
on es determinen unes necessitats de finançament extern per finançar el programa 
d’inversions per import de  13.791.358,80€. Segons informe de la Cap de Servei de gestió 
Econòmica i Tresorera Accidental, com de l’interventor, després d’estudiar les diferents 
ofertes presentades, informen favorablement sobre la proposta de concertar l’operació 
amb les següents entitats: 
 

Programa de crédit Local (DIBA) 3.164.000,00
Caixa de crèdit local (DIBA) 150.000,00
Caja Madrid 2.500.000,00
ICO 7.977.358,80

Total 13.791.358,80  
 
 
Per  Decret d’Alcaldia de data 10 de febrer s’aprova l’operació amb l’Instituto de Crédito 
Oficial per import de 7.977.358,80€. La resta d’operacions corresponen la seva aprovació 
al Ple de l’Ajuntament. 
En data 6 de febrer es va sol·licitar, el préstec al Programa de crèdit local de la Diputació 
de Barcelona per import de 3.164.000,00 euros. 



 
Alhora l’Ajuntament de Mataró també va sol·licitar en data 6 de febrer un préstec dins la 
Caixa de Crédit Local amb la Diputació de Barcelona pel finançament de l’actuació 
“reurbanització del Carrer Santa Marta”. 
 
Es requereix per a la seva tramitació, l’acceptació per part de l’Ajuntament, de la 
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, així com l’aprovació del préstec 
corresponent, 
 
Per tot l’anterior, proposa al Ple si s’escau, l’aprovació dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de 
Mataró, per import de 2.500.000,00€, amb Caja Madrid, d’acord amb les següents 
condicions financeres: 
 
 
 

 

Import màxim 2.500.000,00 € 
Entitat financera Caja Madrid 
Termini 12 anys (inclosos 2 de carència) 
Tipus d’interès Euribor trimestral+0,90%  
Comissió obertura 0,10% 

SEGON.- Aprovar el préstec d’import 3.164.000,00 euros pel finançament de projectes 
d’inversions previstos en el pressupost de 2009, d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor + 1,15% 
Termini: 12 anys (inclòs 2 anys de carència); 
 
TERCER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 
444.383,80 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat dins 
el Programa de Crèdit Local. 
 
QUART.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local segons model adjunt. 
 
CINQUÈ.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així 
com una còpia diligenciada del text  regulador del conveni de la subvenció i de la minuta 
de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
SISÈ.-. Aprovar el préstec d’import 150.000,00 euros pel finançament de l’actuació 
“Reurbanització del carrer Santa Marta”, condicionat a la recepció de la notificació 
corresponent, d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: 0 % 
Termini: 10 anys (amb 1 any de carència) 
 



SETÈ.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró, regulador del préstec sol·licitat amb càrrec a la Caixa de Crèdit 
segons model adjunt. 
 
VUITÈ.- Autoritzar l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a 
l’efectivitat dels anteriors acords. 
  
NOVÈ.- Sol·licitar l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya per a la concertació de les operacions de préstec dels punts anteriors. 
 
DESÈ.- Sotmetre l’afectivitat d’aquest acord a l’autorització del departament d’Economia i 
Finances.” 
 
 

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

que aquestes operacions financen el pressupost del 2009. Un pressupost en què el sentit 

del nostre vot va ser contrari i que no recull les nostres propostes de modificació i 

adequació a les noves circumstàncies econòmiques. Per tant, el nostre vot continuarà 

sent contrari. 

 

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

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

Vots en contra: 6, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.   

Abstencions: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i  corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 

11  - CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE L'EMPRESA BETA 16, 

SA, EN RELACIÓ A UNA PORCIÓ DEL SUBSÒL DEL CARRER 

OVERLOCAIRE, DE MATARÓ. 



 
 

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

proposta següent: 

 
“L’empresa BETA 16, SA, ha sol·licitat fer un túnel subterrani, per connectar les naus 
industrials situades als núms 2-28 i 17-25 del carrer Overlocaire de Mataró, per a 
instal·lacions de transport de mercaderies i feines de manteniment. Una porció del túnel 
ha de passar pel subsòl del propi carrer Overlocaire d’aquesta ciutat, i ha demanat 
autorització per utilitzar aquest subsòl. 

Aquest Ajuntament ha cregut oportú atendre la referida petició i posar a disposició de 
l’esmentada companyia el subsòl públic afectat pel projecte.  

El carrer Overlocaire és un vial públic, de titularitat municipal, qualificat de bé de domini 
públic afecte a l’ús públic, i l’ocupació del domini públic que comporta la seva 
transformació mitjançant la realització d’obres fixes, s’instrumenta mitjançant concessions 
demanials. 

Consten units a l’expedient administratiu els informes tècnics i jurídic adients, favorables 
a l’atorgament de la concessió demanada. 

Resulten aplicables la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones Públicas, el 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local a Catalunya, i el Decret 336/1988 pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals a Catalunya. 

 

Per tot l’anterior, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER: Iniciar procediment administratiu per atorgar a l’entitat BETA 16, SA, amb NIF 
A61167771, i domicili social al carrer de l’Overlocaire, 2-28, de Mataró, una concessió 
demanial en relació a una porció de 61,20 metres quadrats del subsòl de la següent finca, 
per al projecte que s’adjunta: 
 
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: 
 
FINCA: Parcel·la assenyalada amb els números LXXVIIIa, LXXVIIIb i LXXVIIIc, en el 
plànol de les parcel·les adjudicades del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial 
Industrial de les Hortes del Camí Ral de Mataró. NATURALESA: Urbana. SITUACIÓ: En 
el Sector “Hortes del Camí Ral” de Mataró. SUPERFÍCIE: De forma discontinua, irregular 
i d’una superfície de seixanta mil cinc-cents setanta-vuit metres quadrats. LÍMITS: Totes 
les seves parts són dins del sector del Pla Parcial i la seva situació exacta es defineix en 
els plànols del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Industrial de les Hortes del Camí 
Ral de Mataró. QUALIFICACIÓ: D’acord amb les determinacions del Pla Parcial Industrial 
de “Les Hortes del Camí Ral”, la parcel·la està qualificada de “Sistema viari. Xarxa viària 
urbana”, clau C de l’esmentat Pla Parcial. 
 
DADES REGISTRALS: Inscrita al Volum 3181, llibre 84 de Mataró-3, Foli 25, Finca 5322. 
TÍTOL: L’Ajuntament ostenta la plena propietat de la referida finca en virtut d’adjudicació, 
segons certificat de 5 de març de 1998. 



VALORACIÓ DE LA FINCA OBJECTE D’OCUPACIÓ:  47.647,26 euros 
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 258.635,53 euros 
QUALIFICACIO URBANISTICA DE LA FINCA: La finca està qualificada urbanísticament 
de sistema de comunicacions. Sistema viari Clau C. 

 
SEGON: Aprovar el projecte de la referida concessió demanial, que s’adjunta com a 
annex I, i que està format per:  

-la memòria justificativa 

-els plànols de la situació dimensions  de la porció de domini públic objecte de la 
concessió  

-els plànols de l’avantprojecte de les obres que cal executar (sens perjudici del projecte 
que l’Ajuntament aprovi) 

-la valoració de la part del domini públic a ocupar 

-el pressupost 

-el  plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació que han de 
regir la referida concessió demanial.  

 

TERCER: Sotmetre el projecte, amb el plec de condicions juridicoadministratives, 
econòmiques i d’explotació, a informació pública per un termini de 30 dies, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones 
interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i reclamacions que estimin 
oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva de l’adjudicació. El projecte i el plec 
s’entendran aprovats definitivament, un cop s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, 
sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions als mateixos. 

 
Un cop el plec hagi quedat aprovat definitivament, la concessionària haurà de dipositar a 
la Tresoreria municipal una garantia de 4.127 euros, que correspon a l’import equivalent 
al 3% del preu del domini públic més el de les obres a realitzar, per garantir el bon ús del 
domini públic que es cedeix i la seva reposició al seu estat original, a la finalització de la 
concessió. La garantia es dipositarà mitjançant ingrés en efectiu metàl·lic, o per 
transferència, al núm. de compte 2030.0121.21.311001000.8, de la Caixa de Girona, o 
mitjançant aval bancari o contracte de crèdit i caució, prèviament a la signatura de l’acta 
d’atorgament de la concessió, per a la qual cosa, serà degudament convocat en el 
moment processal oportú.  
 
QUART: Autoritzar el/la conseller/a delegat/da de Serveis Centrals d’aquest Ajuntament, 
per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels 
presents acords, prèvia la seva adjudicació. 
 
CINQUÈ: Comunicar el present acord al Servei d’Urbanisme, al Servei d’habitatge i 
llicències d’’obres, al Servei d’Ingressos, i a la mercantil BETA 16, SA, i publicar aquesta 
resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament.” 

 
 



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

Catalunya, intervé per fer dues puntualitzacions:  

La primera és que nosaltres hi votarem a favor perquè ajuda a l’activitat econòmica de 

les empreses, però volem recordar la labor de supervisió i inspecció per part de 

l’Ajuntament, sobretot tenint en compte que es fa ús del subsòl d’un carrer, amb la qual 

cosa l’Ajuntament té la responsabilitat del desenvolupament de les obres i de la 

seguretat. Ho volem remarcar perquè, en qualsevol cas, del recolzament d’aquesta obra 

no se’n pugui desprendre que nosaltres recolzem qualsevol desperfecte.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 
 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

12 -  ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS CELEBRAT 

PER A LA CONCESSIÓ DE LA CONSERVACIÓ, INSTAL•LACIÓ I 

EXPLOTACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES I PART DEL 

MOBILIARI URBÀ DE MATARÓ. 
 

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

proposta següent: 

 



“Mitjançant acord del Ple municipal de data 6 de novembre de 2008, es va acordar iniciar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de la 
conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà, 
dividit en dos lots: Lot 1 conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries, i lot 
2 explotació de part del mobiliari urbà mitjançant publicitat. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió de data 15 de gener de 2009 va declarar admesa 
l’única oferta presentada pel lot 1 i va declarar desert el lot 2, en no haver-se presentat 
cap oferta. 
 

Mitjançant informe conjunt dels caps dels Serveis de Mobilitat i de Manteniment i Serveis, 
i del cap d’Àrea de Serveis Centrals, de data 25 de febrer de 2009, es proposa adjudicar 
el lot 1 (tanques publicitàries) a l’empresa Sistemas e Imagen Publicitaria, SLU, d’acord 
amb l’oferta presentada i amb les condicions respecte a la ubicació de les tanques que el 
propi informe relaciona; i declarar desert el lot 2, i iniciar un procediment negociat per a la 
seva adjudicació, introduint en el plec una sèrie de modificacions. 
 
D’acord amb el que disposa l'art. 154. c) en relació amb l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, quan després d’haver-se seguit un procediment obert o 
restringit, no s’hi hagi presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguin 
adequades, podrà seguir-se el procediment negociat sense publicitat, sempre que les 
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment.  
 
Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adjudicar provisionalment el lot 1(tanques publicitàries) de la concessió de la 
conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà a la 
mercantil Sistemas e Imagen Publicitaria, SLU, amb un cànon anual de 112.500,00 euros 
i una durada de 10 anys, prorrogable 10 anys més. 
 
El cànon s’abonarà per anys naturals. 
 
El cànon a pagar a  la signatura del contracte correspondrà  a la part proporcional del 
cànon corresponent als 756 m2 de superfície publicitària autoritzada i pel total de dies de 
contracte des de la signatura fins a 31 de desembre de 2009.  
 
La instal·lació de noves tanques publicitàries fins a esgotar la superfície ofertada estarà 
condicionada al pagament del cànon d’acord amb la superfície a instal·lar i els dies que 
estiguin instal·lades de l’any en curs. 
 
Segon. D’acord amb el previst en el plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la concessió, autoritzar inicialment, amb les prescripcions que s’indiquen, i 
sempre condicionats a l’obtenció de la preceptiva llicència, les tanques que a continuació 
es relacionen: 
 
C-31- Josep Calvet amb Camí del sant Crist 
1 monoposte de 8x3 a doble cara de 10 mts d’alçada  (48 m2) 
 
 



Avda de Cabrera amb Estació depuradora 
6 tanques de 8x3 en grups de 2 a doble cara (144 m2) 
L’empresa haurà de presentar una proposta més detallada de la situació dels grups i de 
la col·locació de les tanques en forma de “V”. 
 
Rotonda del Rengle amb carretera de Barcelona 
1 tanca de 8x3 (24 m2) 
 
Rotonda de les hortes del Camí Ral amb Carrer de Caldes d’Estrac 
1 tanca de 8x3 (24 m2) 
 
Avinguda Maresme amb Juan de la Cierva 
2 tanques de 8x3 (48 m2) 
 
Camí Ral de la Mercè costat benzinera 
1 tanca de 4x3 (12 m2) 
Aquesta es col·locarà a la Rda Cervantes amb Camí Ral al costat de la Riera de St Simó. 
 
Rda Cervantes davant Avda Amèrica 
2 tanques de 4x3 una a cada costat de l’ET (24 m2) 
 
Pça d’Alfredo d’Opisso Cardona amb Rda Cervantes 
2 tanques de 8x3 (48 m2) 
Es col·locaran al principi de l’aparcament situat al costat mar de la Ctra de Mata just a 
l’inici d’aquesta via amb la Rotonda. L’empresa presentarà una proposta de col·locació de 
les tanques previ a la seca col·locació. 
 
Ctra de Mata amb carrer de l’Energia 
2 tanques de 4x3 formant 1 grup a doble cara (24 m2) 
L’empresa presentarà una altra proposta de situació al llarg de la ctra de Mata entre el 
carrer Energia i la nova rotonda d’accés a la variant  
 
Rda de la Creu de Pedra amb Camí de Valldeig 
4 tanques de 4x3 en 2 grups de doble cara (48 m2) 
S’ha acordat amb l’empresa que col·locarà 1 grup al xamfrà de la ronda amb Camí de 
Valldeix i 1 tanca de 8x3 al carrer Camí de Valldeix paral·lela a la via i al costat de 
Llavaneres 
 
Ronda Països Catalans amb rotonda de Figuera Major 
1 tanca de 8x3 (24 m2) 
 
Carretera de Cirera amb Pça de Gran Bretanya 
3 tanques de 8x3 ja existents (72 m2) 
 
Pça de França amb carretera de Cirera 
4 tanques de 8x3 ja existents (96 m2) 
 
Rotonda del Mas Costabella amb Camí del Mig 
1 tanca de 8x3 (24 m2) 
Es col·locarà al xamfrà de la tanca de l’escola de les Aigües amb el camí lateral peatonal. 



 
Camí del Mig, 106 (Zona esportiva de Cerdanyola) 
1 tanca de 8x3 ja existent (24 m2) 
 
Rda President Lluís Companys (CF Pla de’n Boet) 
1 tanca de 8x3 ja existent (24 m2) 
 
Pça de la Verema amb carrer Vallverich 
2 tanques de 8x3 (48 m2) 
 
La superfície publicitària que s’autoritza inicialment és de  756 m2.  Per totes elles, 
d’acord amb el que disposa l’article 35 de l’ordenança de publicitat, s’haurà de fer la 
corresponent petició de llicència. 
 
Per la col·locació dels 664 m2 de superfície publicitària que falta per completar el màxim 
ofertat  de 1.420 m2 l’empresa haurà de presentar una altra proposta de distribució i 
d’ubicació en el termini de dos mesos des de l’adjudicació, per tal de que sigui valorada 
pels membres de la Comissió tècnica de Publicitat. 
 
Tercer. Requerir l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, 
constitueixi a favor de l’Ajuntament una fiança d’un import de 18.000,00 euros, d’acord 
amb la clàusula setena del plec de clàusules administratives. 
 
Quart. Delegar en la consellera delegada de Serveis Centrals la competència per acordar 
l’adjudicació definitiva d’aquesta contractació, en el supòsits que no es presentin 
al·legacions en el termini de quinze dies previstos a l’efecte en l’article 135.4 de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Cinquè. Declarar deserta la licitació del lot 2 (mobiliari urbà) de la concessió de la 
conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà i, 
d’acord amb l'art. 154. c) en relació amb l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, de contractes del 
sector públic, iniciar procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació. 
 
Sisè. Aprovar un nou plec de condicions administratives i tècniques particulars per a 
l’adjudicació de l’esmentat lot 2, introduint les següents modificacions: 
 
1) En la clàusula sisena.- CÀNON: Modificar l’apartat corresponent al cànon pel lot 

relacionat amb l’explotació de part del mobiliari urbà, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
i. La concessionària satisfarà a l’Ajuntament, com a contraprestació econòmica, un 

cànon anual que es concretarà en l’oferta guanyadora del concurs, a l’alça sobre 
el tipus mínim a abonar a partir de l’atorgament de la concessió. 

 
1. El tipus mínim serà del 20% dels recursos nets obtinguts per l’explotació 

publicitària de tots els elements, amb un mínim de 70.000,00 €. 
 

2. S’enten per recursos nets obtinguts per l’explotació publicitària, el resultat de 
restar als ingressos totals obtinguts per l’explotació publicitària dels elements 
inclosos en aquest concurs, (tarifes per metre d’espai publicitari instal·lat per 



dies en que ha estat instal·lada la publicitat), els costos necessaris per acomplir 
totes les especificacions del plec de condicions, i que estaran concretats en 
l’estudi econòmic i de gestió que s’haurà de presentar. 

 
3. Durant el mes de gener, l’empresa concessionària abonarà a l’ajuntament el 

cànon mínim ofertat. Aquest import es considerarà com a liquidació a compte, 
que serà regularitzada amb la liquidació definitiva que es practicarà durant el 
primer trimestre de l’any següent. (pel primer any d’adjudicació aquest cànon 
es prorratejarà pel temps de concessió entre l’adjudicació definitiva i el 31 de 
desembre).  

 
4. L’empresa presentarà dins del primer trimestre de cada any declaració dels 

ingressos nets obtinguts l’exercici anterior, amb detall de totes les partides 
d’ingressos i costos, que servirà de base per realitzar la liquidació definitiva. 

 
5. Per contrastar aquesta declaració, l’Ajuntament podrà sol·licitar la 

documentació que estimi adient, documentació que haurà de ser presentada en 
el termini d’un mes. 
 

2) El cànon mínim ofertat, s'actualitzarà d’acord a: 
 

• Una vegada hagi transcorregut un any des de l’adjudicació, per aplicació en el preu 
de licitació ofert per l’adjudicatària de la variació experimentada per l’IPC interanual 
publicat per l’INE o organisme públic que el substitueixi, essent l’IPC més antic el 
publicat en el mes de la data final del termini de presentació de les ofertes i l’IPC 
nou l’interanual transcorregut des del moment abans esmentat. 

 
• Modificant-lo, per ordre o autorització de l’Ajuntament, en proporció al número de 

metres quadrats de publicitat ofertats disponibles al final de cada any, segons el 
valor del cànon per metre quadrat resultant de l’oferta del licitador. 

 
3) El cànon no està gravat amb l'Impost sobre el Valor Afegit, d'acord amb l'art. 7.9 de la 

Llei 37/1992, de 28 de desembre. No obstant, si aquest impost o qualsevol altre 
d'equivalent o similar resultés aplicable, es repercutirà al concessionari sobre la base 
determinada per la quantitat referida com a cànon, que no inclou l'impost. 

 
L’Ajuntament de Mataró no participarà de cap forma en el fiançament de la inversió 
necessària per executar les concessions, ni atorgarà als concessionaris subvencions 
de cap classe. 
 
L’Ajuntament de Mataró, tampoc avalarà, en cap cas, els emprèstits o les operacions 
de crèdit que pugui concertar el concessionari per finançar la compra de les 
instal·lacions ni l’execució de les obres precises. 
 

 
Setè. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a professionals amb capacitat tècnica per a 
l’execució del contracte.” 
 

 



 

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el 

vot negatiu del seu grup municipal. La raó és que, en la situació econòmica actual, 

s’hauria d’esperar que moltes empreses es presentessin a un concurs com aquest. En el 

lot 1 només s’hi ha presentat una empresa i aquesta empresa ha estat l’adjudicatària; en 

el lot 2 no s’ha presentat cap empresa. Això fa pensar que el cànon sol·licitat ha estat 

valorat com a excessiu per diferent empreses que, degut a la situació de crisi actual, han 

considerat que no oferia rendibilitat. El que ens fa acabar de decidir pel nostre vot 

negatiu és que tenim un esborrany d’ordenança reguladora de la publicitat en la nostra 

ciutat que no l’hem acabat d’aprovar i això fa que els particulars no sàpiguen a què es 

poden acollir a l’hora de publicar publicitat a la nostra ciutat. Demanaríem, doncs, que 

s’accelerés el tema perquè aquest esborrany se sotmetés a votació.  

 

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

Popular, anuncia el seu vot negatiu. Al nostre entendre és un servei més que 

s’externalitza i pensem que és molt més productiu i interessant per a la ciutat que el propi 

Ajuntament gestioni aquesta mena d’instal·lacions. Aprofito, una vegada més, per 

recordar que encara tenim pendents les cartelleres públiques, perquè les entitats locals 

puguin també fer ús d’una publicitat que segur que és d’interès per a la ciutadania. 

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

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

Vots en contra: 7, c0orresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

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



 
13  - ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS CELEBRAT 

PER LA GESTIÓ, EN MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL LLOC DE 

VENDA EN RÈGIM D’AUTOSERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL DE 

LA PLAÇA DE CUBA DE MATARÓ 
 

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

presenta la proposta següent :  

 
“Mitjançant acord del Ple municipal de data 2 d’octubre de 2008, es va acordar iniciar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei públic 
del lloc de venda en règim d’autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba. 
 
Per acord del Ple de data 8 de gener de 2009 es va declarar deserta la licitació en no 
haver-se presentat cap oferta, i al mateix temps, i d’acord amb el que disposa l'art. 154. c) 
en relació amb l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, es va iniciar 
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació, i es va aprovar un nou plec de 
condicions administratives particulars. 
 
Mitjançant informe de data 26/02/2009, el cap del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
amb el vistiplau de la directora de l’IMPEM, manifesta que de les empreses invitades a 
participar en la licitació només Bon Preu, SAU ha presentat oferta, la qual ha estat 
valorada i, vist que compleix amb els requisits establerts al plec de condicions, proposa 
l’adjudicació provisional de la concessió a l’esmentada empresa, per un preu de 799.000 
euros, i una durada de 35 anys. 
 
Bon Preu, SAU, ha aportat la documentació requerida al plec econòmic administratiu 
particular. 
 
Atès el previst als article 122, 154. c) 162 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, PROPOSA a l’Excm. Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adjudicar provisionalment la contractació de la gestió del servei públic del lloc de 

venda en règim d’autoservei del mercat municipal de la plaça de Cuba, a favor 
de l’empresa “Bon Preu, SAU”, amb un preu de 799.000 euros, i una durada de 
35 anys, i amb subjecció a la seva oferta i a les condicions contingudes en el 
plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars aprovades per 
acord del Ple municipal de data 8 de gener de 2009. 

 
Segon. Comunicar a “Bon Preu, SAU” que el termini de 35 anys acordat, començarà a 

comptar a partir de l’endemà que l’Ajuntament de Mataró posi a disposició de 
l’empresa adjudicatària els locals objecte del contracte. 

 



Tercer. Requerir l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del 
contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament una fiança d’un import de 
39.950,00 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, en base al 
que disposa l’art. 83.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 

 
Quart. Delegar en la consellera delegada de Serveis Centrals la competència per 

acordar l’adjudicació definitiva d’aquesta contractació, en el supòsits que no es 
presentin al·legacions en el termini de quinze dies previstos a l’efecte en l’article 
135.4 de la Llei de contractes del sector públic.” 

 
 
 

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

Catalunya, explica que el seu grup continua pensant el mateix, que aquest projecte no és 

atractiu, que seria necessària una remodelació profunda de tot aquest sector de ciutat. 

Creiem que aquest darrer fet —l’adjudicació d’aquest altre servei— demostra que no és 

un projecte atractiu, que no ha aconseguit atreure operadors líders en el sector. 

Nosaltres ens hi abstindrem. Pensem que hi ha milions d’euros penjats al teulat. 

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

Popular, exposa que el seu grup hi votarà en contra per coherència. Parlo de coherència 

pel que hem estat plantejant en els plens anteriors en referència al tema de la plaça de 

Cuba. No entraré a valorar si s’ha triat el millor operador o no, perquè amb el temps ho 

podrem valorar. El nostre vot és pel model de mercat que acabarem tenint. Esperem que 

les negociacions hagin estat el màxim de beneficioses per a l’Ajuntament i, a la llarga, per 

als ciutadans. 

 
 
 

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

que el seu grup municipal no té res en contra de l’empresa Bon Preu, SAU, que és la que 

s’adjudicarà finalment la gestió del supermercat. Sinó al contrari, ens alegra que una 

empresa catalana, una empresa d’Osona, pugui assumir el repte de la gestió del 

supermercat de la plaça de Cuba. De fet, és el primer establiment d’aquest grup que es 

radicarà a Mataró. Això diu molt de la iniciativa empresarial catalana, en el sentit que Bon 

Preu, SAU és una empresa enterament catalana i s’atreveixen a situar-se a la plaça de 

Cuba. És per això que ens hi abstindrem.  

 



És evident que, també, es confirma el que anem repetint ple rere ple en relació amb el 

projecte de remodelació de la plaça de Cuba i, més concretament, en relació amb 

l’adjudicació del supermercat. El termini de la concessió és de 35 anys i així ho ha 

acceptat Bon Preu, SAU. Per tant, els 10 punts de valoració màxima per la reducció de la 

durada de l’autorització d’ús han quedat en 0 punts, i això és hipotecar el futur de la 

plaça de Cuba i el seu entorn.  

En segon lloc, pel que fa a les accions d’implicació a les polítiques de dinamització i 

serveis generals de mercat, Bon Preu, SAU ha obtingut 3 punts en relació amb els 5 

punts de valoració màxima del concurs. En el mateix informe se’ns diu que no 

s’especifiquen accions concretes de dinamització de serveis generals promoguts 

directament per Bon Preu, SAU, llevat de l’estratègia de llançament d’aquest nou 

operador comercial; si bé és cert que també es valora la voluntat de compromís de la 

participació de les accions comunitàries i de dinamització al mateix nivell que la resta de 

paradistes, tal com també ha dit la Sra. Romero. Però amb això no n’hi ha prou perquè, 

ja que ha de venir un supermercat, aquest hauria de ser un dels motors per a la 

dinamització i, tal com hem dit sempre, l’aposta per la dinamització hauria d’haver estat 

molt més alta, i no ha estat així. Alguns paradistes de la plaça tampoc estan 

excessivament entusiasmats, entre altres raons, perquè temen una competència que no 

preveien. Ja sabem que els productes que ha de vendre el supermercat han de ser 

degudament envasats, tal com diu l’annex 1 del concurs, però això no treu que en 

determinats aspectes es pugui crear una competència no desitjada.  

Aquest projecte no és nostre ni de la resta dels grups municipals, fora del Govern. El 

nostre projecte és molt més ambiciós i és el que necessitaria realment la plaça i el seu 

entorn. Necessitem ambició a la plaça i l’entorn, necessitem ser un pol d’atracció, un 

centre potent a Mataró, i aquest projecte no ho és perquè El Corte Inglés estarà al costat 

i perquè només hi ha 34-35 places d’aparcament que, d’altra banda, encara no sabem 

qui gestionarà. S’ha de tenir cura de la gent de l’entorn perquè vostè ha dit que van 

parlar amb la gent de dins del mercat, amb Bon Preu, SAU per tal de crear sinergies, 

però han parlat amb la gent de l’entorn? 

 
 

 

 

 



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

comença recordant que el 20 d’abril de l’any 2007 hi va haver una assemblea amb tots 

els operadors de la plaça de Cuba en què es va aprovar un conveni que establia les 

condicions que havien de marcar-ne la reforma: un dels aspectes clars i claus d’aquesta 

reforma era aquest mixt comercial: producte fresc-autoservei amb un operador comercial 

que complementés la seva oferta. I això és el que farà Bon Preu, SAU, complementar la 

seva oferta. Hi haurà producte envasat, fresc però envasat, i això ho saben els operadors 

que van votar en aquella assemblea. Està escrit en un conveni i, a més a més, com vostè 

ha dit, està en un annex del plec de condicions. És a dir que farem allò que va aprovar 

aquella assemblea d’operadors i que és complementar amb producte sec i fresc envasat. 

D’altra banda, sembla que ara que arriba apareguin algunes pors; és normal que sigui 

així, però, com diu algun dels operadors en un diari digital: nosaltres en sabem més, el 

nostre tracte serà millor, sabem tallar millor la carn (perquè els altres ho faran envasat). 

Per tant, el que han de fer és donar aquest valor afegit. Crec que la plaça de Cuba serà 

un pol d’atracció conjuntament amb El Corte Inglés, conjuntament amb la plaça Gran, 

conjuntament amb el comerç de proximitat que hi ha al centre de la ciutat que estem 

arreglant, en els carrers que estem reformant, perquè realment sigui un pol d’atracció, no 

només el mercat, sinó tot aquest entorn tan potent, a nivell comercial, que hi ha al centre 

de la ciutat. 

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

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

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

Abstencions: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6).  

 
 



CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

-Servei d’Urbanisme- 
 

 
14  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MATARÓ, EN RELACIÓ AL SÒL 

NO URBANITZABLE (ADAPTACIÓ DEL PG AL PDUSC), I 

ACTUALITZACIÓ DEL PLÀNOL DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. 

 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent : 

 
“Els serveis tècnics del Servei de Desenvolupament Urbà han elaborat un document de 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que modifica, d’una banda, 
diversos articles relatius al sòl no urbanitzable del municipi i d’altra, actualitza el plànol de 
classificació del sòl de tot el municipi.  
 
El document que es tramita té com a objectiu principal  l’adaptació de la normativa 
relativa al sòl no urbanitzable continguda en el vigent Pla General d’ordenació de Mataró, 
al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner aprovat definitivament en data 25 de maig 
de 2005, així com l’adaptació a la normativa urbanística continguda en el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i en el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. D’altra 
banda la modificació, pretén adaptar la regulació continguda en el Pla General 
d’Ordenació relativa al Pla Especial de les Cinc Sènies, als nous reptes, objectius i 
voluntats. 
 
Els anteriors objectius es concreten en la modificació de 24 articles vigents del Pla 
General d’Ordenació de Mataró, els quals venen identificats en la memòria i la resta de 
continguts del document de la modificació, i en la documentació gràfica continguda en el 
document que es tramita. Respecte les noves determinacions que s’introdueixen cal 
destacar els següents aspectes més rellevants de la modificació:   
 
a) El Pla Director regula la franja costanera de 500 metres endins des de la línia del 
domini públic terrestre i l’àmbit d’influència segons les diferents unitats territorials 
vinculades a aquesta franja, sobre sòls classificats de sòl no urbanitzable i sòl 
urbanitzable no delimitat sense Pla parcial aprovat. En la modificació puntual que ara es 
tramita, s’introdueix la categoria de sòl no urbanitzable costaner, d’acord amb les 
prescripcions contingudes en el Pla Director Urbanístic del Sistema costaner, i 
s’introdueixen les noves subzones i subsistemes en tot l’àmbit d’aquest sòl. Així mateix, 
aquesta modificació puntual canvia la classificació dels sectors del litoral de sòl 
urbanitzable no programat a sòl no urbanitzable.  
 
 



b) Amb la finalitat d’adaptar el Pla General a les determinacions relatives al sòl no 
urbanitzable contingudes en la normativa urbanística vigent, la present modificació 
puntual introdueix en el Pla General, el Catàleg de Masies i cases rurals de sòl no 
urbanitzable, de tal manera que es dona compliment a allò disposat a l’article 50.2 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
c) S’han introduït algunes millores puntuals en la qualificació urbanística del sòl no 
urbanitzable i es creen dues qualificacions noves: el subsistema d’Equipaments agraris, 
clau Eag i la subzona de Serveis i dotacions privades en Sòl no urbanitzable, clau 6c.  
 
d) Pel que fa a la documentació gràfica de la modificació puntual, d’una banda es 
procedeix a l’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi i d’altra, es 
procedeix a una refosa de la documentació gràfica del Pla General d’Ordenació en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable.  
 
e) D’altra banda, el document  de la modificació puntual pretén adaptar la regulació 
continguda en el Pla General d’Ordenació relativa al Pla Especial de les Cinc Sènies, als 
nous reptes, objectius i voluntats, a banda d’adaptar-la també a les prescripcions 
contingudes en el Pla Director urbanístic del Sistema Costaner i al Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i el Reglament.  
 
Cal recordar que en data 8 de maig de 2003, va ser aprovada inicialment una Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, la qual 
finalment, no va ser aprovada definitivament. La modificació puntual que ara es proposa 
persegueix algun dels objectius que en el seu dia varen inspirar la modificació de l’any 
2003, però difereix en d’altres. Concretament els aspectes a destacar de la regulació del 
document que ara es proposa pel que fa al Pla Especial de les Cinc Sènies són els 
següents: 

 
- Es vol potenciar l’activitat agrària en dos aspectes claus: millors infraestructures i 
àmbits d’equipament al servei de les activitats agràries, i introduir nous instruments 
urbanístics que permetin gestionar la recuperació de l’activitat agrària, en àmbits 
actualment ocupats per usos disconformes i altres erms o sense activitat.  
 
- Es modifica l’àmbit inicialment previst, ampliant-lo a totes les zones agrícoles, clau 
7, i com a conseqüència de l’adaptació al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
s’han inclòs també dintre d’aquest àmbit tres sectors de sòl urbanitzable no programat del 
litoral.  
 
- S’adapta la regulació a les prescripcions i classificació de sòl no urbanitzable 
costaner, subcategoria SNU-C1, contingudes en el Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner i s’introdueixen tota una sèrie de prescripcions relatives a la millora en el 
paisatge i aspectes ambientals.  
 
- Es clarifiquen determinats aspectes relatius a la relació jeràrquica entre el Pla 
General d’ordenació i el Pla Especial de les Cinc Sènies.  
 
 
 



La present Modificació Puntual s’ha de tramitar de conformitat amb el disposat als articles 
83 i 94 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Reial Decret 1/2005, de 26 de 
juliol, i a l’article 117 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), els quals determinen, entre d’altres extrems, els tràmits a seguir per a l’aprovació 
de modificacions puntuals de planejament general. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent del Servei d’Urbanisme i 
atès el que disposen els articles  50.2, 58.9, 59, 71, 72 83 i 94 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, els articles 
68.8, 102, 117, 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, els articles 22.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases de Règim local, els articles 52.2 c) i 114.2 k) del Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 87,7 
del Reglament Orgànic Municipal, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró en 
relació amb el sòl no urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot 
el municipi, redactada pel Servei de Desenvolupament Urbà d’aquesta Corporació.  
 
SEGON: 
Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Mataró en l’àmbit de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, de data 8 de maig de 
2003.  
TERCER: 
Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències a l’àmbit 
de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró en relació amb el sòl no 
urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi, en els 
terminis màxims i situacions que disposen els articles 71 i 72 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, llevat dels supòsits que siguin compatibles a ambdós planejaments.  
 
QUART: 
Obrir un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació dels acords a través 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i en els taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web, a fi de que es pugui 
aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions.  
 
CINQUÈ: 
Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de llurs comeptències sectorials que 
en aquest cas es corresponen amb la Direcció General d’Urbanisme, la Direcció General 
d’Actuacions Estratègiques i Política de sòl, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia), tots ells de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
SISÈ: 
Notificar els acords a qui resulti interessat segons l’expedient i document tècnic, de 
conformitat amb el disposat a l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal, així com als 
Ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb el municipi de Mataró. 



 
SETÈ: 
Comunicar els presents acords al Servei d’Habitatge i Llicències, i al Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament. “ 
 
 

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

Popular, passa a fer vàries consideracions.  

En primer lloc, és cert que el Pla Director del Sistema Costaner ha portat la possibilitat 

d’endreçar certes línies de la costa que han patit un seguit de disbarats que ens han 

portat el que tenim, és a dir, una costa realment trinxada, no només a Mataró, sinó al 

conjunt del territori català. Per tant, aquesta adaptació del Pla General entenc que ofereix 

millores en aquest sentit. Però nosaltres som molt més ambiciosos i ens agradaria anar 

molt més enllà per poder garantir que tot l’espai agrícola de les Cinc Sènies sigui això, un 

espai agrícola. No entenc perquè estem ara modificant un Pla General que afecta a la 

zona agrícola de la ciutat quan vostès tenen previst un tren orbital que vol trinxar pel mig 

tota la zona de les Cinc Sènies. Els pagesos no hi estan d’acord. És per això que hi 

votarem en contra. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, aclareix que el tren orbital s’acaba al 

Parc Central. En tot cas, vostè parla de l’orbital de la variant de Mataró, de la línia C1. No 

hi ha projecte encara, és una pura traça en un plànol. No hi ha ni estudi de detall, ni 

estudi informatiu, ni pla director urbanístic. No diguem el que no és. El que es porta avui a 

votació és una altra cosa. 

 

 

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

explica que està d’acord amb el vot del Sr. Safont-Tria. Aquest dictamen no té en compte 

la realitat econòmica de la ciutat. Hem de constatar un fracàs, sobretot d’aquests dos 

últims mandats i personal de vostè, Sr. Alcalde, perquè davant de les mancances i 

imprevisions que constantment estem veien que tenia el Pla General del 96, vostès no 

han estat capaços d’aconseguir un consens vital per a la ciutat entre totes les forces 

polítiques, per abordar quin és el model de ciutat que necessitem per al segle XXI. 



Recordo que durant la campanya del 2007 l’Alcalde i jo ens vàrem dir algunes coses. Ell 

em deia a mi visionari i jo li deia a ell que no tenia una idea de ciutat. I ho torno a afirmar 

avui. El que proposen avui és una revisió del Pla General encoberta, perquè vostès, el 

que no volen, és obrir el debat urbanístic del model de ciutat. En aquests anys enrere, 

amb una situació immobiliària bona i amb necessitats d’habitatge, es prenien algunes 

decisions urbanístiques de modificació del Pla General per desenvolupar sectors i la cosa 

anava tirant. Això s’ha acabat i hem de buscar sortides, i no justament bloquejar-les, que 

és el que fa aquesta decisió que estem prenent avui. Hem de prendre decisions per 

millorar la qualitat de vida, millorar serveis, infrastructures, accessos, en definitiva, 

urbanisme estratègic, que és el que pot crear entorns d’oportunitat. Aquest dictamen està 

intentant actualitzar el plànol de classificació de sòl de tota la ciutat, no és, només de les 

Cinc Sènies. Abans d’ahir aprovàvem el Projecte Marítim i m’agradaria dir què s’ha 

d’intentar fer l’exercici de veure la ciutat a 15-20 anys vista. Com serà el sector de les 

Cinc Sènies d’aquí a 10 anys? Vostès creuen que l’activitat agrícola en aquest espai que 

ara està degradat aguantarà una o dues generacions? Tot fa preveure que aquest 

impacte serà negatiu, perquè aquesta regulació pot bloquejar, de manera definitiva, 

aquest sector. Vostès estan hipotecant el futur de Mataró. 

 

 

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

és cert que no només s’està parlant de les Cinc Sènies. Estem parlant de tots els límits 

de la ciutat, fins i tot, estem dibuixant terreny guanyat al mar. És una modificació 

important, que toca molts temes i que s’ha d’estudiar amb profunditat. Estem d’acord que 

hem de reflexionar sobre el futur de la ciutat. Darrere aquests discursos ambiciosos, com 

el del Sr. Mojedano, és cert que hi ha una voluntat de prosperitat, però s’hi solen amagar 

projectes immobiliaris amb 50 mil habitatges més, i això els mataronins i mataronines 

tampoc no ho estem desitjant. És a dir que créixer per créixer, tampoc. Si no anem amb 

compte, ens podem trobar que fem malbé el patrimoni dels nostre fills i, llavors, d’aquí a 

l’any 2050 els nostres fills no tindrien ni tan sols l’oportunitat de decidir ser pagesos o no, 

que és una activitat econòmica tan digna com qualsevol altra. La nostra posició és 

d’abstenció, perquè aquí darrera hi ha moltíssima feina. 

 

 



El senyor Ramon Bassas comenta que el seu grup està obert a parlar d’aquest tema amb 

Convergència i Unió donat que, en aquest punt, han coincidit bastant. El tema de la línia 

orbital que comentava el Sr. Safont-Tria, no es tracta aquí, tal com deia el Sr. Alcalde. Al 

contrari, si aprovem aquestes modificacions del Pla General, ens estem omplint de raons 

per poder fer esmenes que facin possible que el tren orbital sigui compatible amb uns 

usos agrícoles i paisatgístics com els que pretenem a les Cinc Sènies. Però ara no toca. 

Vostès volen un pla més ambiciós i nosaltres hi estaríem d’acord si ens diguessin cap on 

va aquesta ambició, si concretessin una mica. Té futur el sector agrícola a la nostra 

ciutat? Tenim el primer sòl lliure de la regió metropolitana que enllaça el mar amb la 

serralada litoral. Aquest és, precisament, un dels valors afegits de la nostra ciutat, que 

serveix als seus objectius econòmics i socials. Una ciutat com la nostra, envoltada 

d’espais lliures, és molt més atractiva per a una economia que necessita localitzar-se en 

llocs que tinguin aquest valor afegit. Nosaltres creiem que sí que té futur el sector primari 

si fem una veritable política de suport d’aquest sector. És a dir, que tingui capacitat de 

crear infrastructures, de crear equipaments, capacitat d’una certa política comercial molt 

més ambiciosa. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria comenta les paraules del Sr. Mojedano. Si d’aquí a uns anys 

i a una o vàries generacions tenim o no activitat agrícola serà, en part, responsabilitat de 

tots nosaltres. Hipotecar, per a mi seria perdre les Cinc Sènies com a activitat agrícola i 

que s’obrissin noves activitats. La nostra ambició, referent a les Cinc Sènies, és que 

segueixi sent un pulmó per a la ciutat, que sigui un sistema productiu que permeti que hi 

visquin les famílies que, actualment, hi viuen i que continuï sent un actiu de tots els 

mataronins per tenir a l’abast productes frescos i de qualitat. 

 

 

El senyor Pau Mojedano contesta al Sr. Mora que comentaris com que darrere d’aquests 

discursos poden haver-hi operacions immobiliàries és imprudent i irresponsable. Entenc 

que ha pogut ser un lapsus involuntari; m’agradaria que m’expliqués quan ha sentit vostè 

que jo vulgui fer una urbanització massiva  a les Cinc Sènies. No és cert i no s’ha dit mai. 

És veritat que vaig dir, en campanya, que era un lloc ideal perquè, juntament amb 

l’activitat agrícola, hi pogués haver una planificació de nova ciutat d’una manera 

sostenible, pensant amb criteris de futur, i que podia ser l’inici d’una regeneració de la 



nostra ciutat de dalt a baix. I això ho continuo dient. No accepto que governs que han 

pogut fer la Torre Europa i Can Xammar  tal com estan, em vulguin donar consells de 

sostenibilitat. No és menystenir l’activitat agrícola, tot al contrari. L’activitat agrícola té 

futur amb especialitzacions que puguem tenir a la ciutat: agricultura ecològica, etc. Però, 

el que no podem fer és condemnar a la ruïna a gent que és incapaç de poder tirar 

endavant una explotació agrícola. De la mateixa manera que altres sectors econòmics 

han passat renovacions, per què el sector agrícola no ha d’afrontar una reconversió? 

Quant al model que nosaltres volem, Sr. Bassas, li he parlat d’un projecte concret d’un 

parc empresarial vinculat al medi ambient i d’un centre de formació, i creiem que aquell 

sector pot ser un lloc adequat per tirar-ho endavant. Li he dit, també, que es poden 

permetre usos vinculats a l’agricultura, d’una manera directa o indirecta, o bé altres usos 

que poden rendibilitzar l’activitat d’algun dels propietaris, que es permeten en algun lloc, i 

que es podrien fer extensius a totes les masies. És a dir, donar als propietaris el dret a 

què puguin rendibilitzar les seves activitats. 

 

 

El senyor Joan Mora respon al Sr. Mojedano que un dia van canviar la qualificació del 

Rengle, el van passar a terciari i ara ja hi farem habitatges en primera línia. Vull dir que, 

de vegades, acaben sortint coses que un no vol.  

 

 

El senyor Alcalde comença dient al Sr. Mojedano que li ha costat reconèixer que la seva 

intenció és la d’urbanitzar les Cinc Sènies, de manera sostenible, això sí. El Sr. López, el 

seu antecessor, era molt més clar, ell deia: “fes ciutat des de l’Experience fins a la 

Meroil”. Vostè veig que és una mica més fi i utilitza altres adjectius. 

Al mes de desembre, al Congrés Nacional de Medi Ambient a Madrid, vaig tenir l’ocasió 

de compartir debat amb la Sra. Botella, que és la regidora de Medi Ambient de la ciutat 

de Madrid, i ella va dir dues coses: la sortida de la crisi consisteix, bàsicament, en 

liberalitzar més sòl, i també va dir que el planeta està al servei de l’home.  

Vostè diu que no tenim projecte ni model de ciutat. Doncs, tenim un model de ciutat molt 

ben definit, i l’hem explicat moltes vegades. És el del Pla General de l’any 96 que permet, 

com tos els plans generals, adaptacions i modificacions, en funció dels canvis que es van 

produint a la mateixa ciutat. Totes les modificacions, en general, ens han estat aprovades 

per les comissions d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Per tant, es deuen ajustar 



a aquells principis bàsics del model del Pla General de l’any 96 que vostès no van votar. 

Les apostes de la ciutat estan molt ben definides i explicitades. Són 4 apostes molt 

clares: territorial, econòmica, una altra que té a veure amb el coneixement i una altra que 

té a veure amb allò social.  

Quant al territori, apostem per ser una ciutat metropolitana. Per això participem 

activament en temes com l’art metropolità amb ciutats com Granollers, com Sabadell, 

com Terrassa, amb aquest arc tan potent que s’articula al voltant de Barcelona. Nosaltres 

hem d’exercir de capital de la nostra comarca. Ho som administrativament i hem de voler-

ho ser, també, en l’àmbit econòmic, social i polític. Hem de reforçar un eix que cada cop 

serà més estratègic, que és l’eix amb el Vallès, l’eix Mataró-Granollers. No podem obviar 

el debat de les infrastructures: les que necessitem per a la mobilitat de la comarca i la 

mobilitat de la ciutat, no perquè la gent de Mataró pugui anar millor i més ràpidament a 

Barcelona, sinó perquè la gent de Mataró no hagi d’anar a treballar a Barcelona, perquè 

les nostres empreses siguin viables i puguin crear ocupació a la nostra ciutat i al nostre 

territori.  

Les darreres setmanes hem fet passos importants, amb la complicitat del Sr. López que 

està aquí representant al Partit Popular. Hem arribat a un consens ampli amb 

Convergència, amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa per plantar-nos junts a la 

Generalitat de Catalunya i dir: aquest és el model de mobilitat que volem per a la nostra 

comarca, i el volem els 5 grups que tenim representació al Consell Comarcal, renunciant, 

cadascú de nosaltres, a alguna cosa. Hem de resoldre el debat de la mobilitat i hem 

d’apostar pel tren orbital, aquest tren que des del Parc Central ens ha de portar cap a 

Granollers, Sabadell, a la segona corona metropolitana i ha d’evitar que qualsevol 

moviment nostre hagi de passar a la força per la ciutat de Barcelona. Cal construir la 

variant de Mataró perquè els dos trens es trobin en algun lloc. Mirarem que tingui el 

menor impacte possible, i menys, en una zona com les Cinc Sènies, que nosaltres volem 

que continuï tenint el seu caràcter agrícola.  

Pel que fa a l’aposta econòmica, entenem que la ciutat no ha de renunciar a la seva 

tradició industrial. Volem que sigui, cada vegada més, una ciutat de serveis a les 

empreses i als professionals i amb un comerç viu i un comerç urbà molt potent. Hem 

apostat clarament pel Corte Inglés pel que significa: 1.000 llocs de treball i uns 30 milions 

d’euros de rendes del treball anuals. El comerç de la ciutat també vol que vingui El Corte 

Inglés. Hem apostat pel projecte de Mataró Marítim. Vostè diu que celebra que ens 

suméssim a la idea. Doncs benvinguts siguin vostès, que van ser els últims. Aquí hi havia 



una moció conjunta de tots els grups municipals, excepte del seu, en el mandat passat, 

per desenvolupar el front marítim. I als papers em remeto. Vostè va fer aportacions 

importants. Jo li he reconegut públicament, Sr. Mojedano. Ara, d’aquí a què això sigui 

una idea seva... Sumant les aportacions que va fer tothom, tirarem endavant el Mataró 

Marítim, que és fruit d’un ampli consens. Volem que Mataró sigui una capital marítima. 

També volem que l’economia de la ciutat se sustenti en el coneixement i amb això estem 

fent les apostes oportunes amb les escoles universitàries, amb el Pla Territorial 

d’Ocupació, amb la taula de formació professional, amb el Tecnocampus i amb les noves 

ofertes universitàries; que siguem capaços, entre tots, de col·laborar perquè vinguin a la 

nostra ciutat. Si a vostè li sembla que això no és model de ciutat, després en parlem. 

Aquest coneixement volem que impregni tots els sectors econòmics de la ciutat que 

creiem que poden viure d’aquest coneixement, d’aquesta transparència que s’ha de 

produir entre els centres del coneixement, les universitats i les empreses, que són les 

grans responsables d’implementar aquesta innovació i de garantir la viabilitat econòmica 

de la pròpia ciutat. Però tot això no serviria de res si no féssim una altra aposta 

importantíssima en allò social, quant a la convivència i quant a la cohesió. De què serviria 

que la ciutat anés molt bé si hi hagués un grup important de mataronins i mataronines 

que se’n quedessin al marge? Nosaltres no volem discriminació ni territorial ni social. 

Aquest és el model, Sr. Mojedano, no digui que no hi ha model, digui que no està d’acord 

amb aquest model i expliciti el seu: urbanitzar les Cinc Sènies. 

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

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

Vots en contra: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

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

 



15  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE MATARÓ, EN RELACIÓ 

ALS PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ, REFERENTS A 

L’ENVOLVENT DE L’EDIFICACIÓ. 

 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent : 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 5 de juny de 2008, adoptà l’acord d’aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que afecta a les 
seves Normes urbanístiques i consisteix en la modificació, supressió i nova creació de 
normes relatives “als paràmetres comuns d’ordenació referents a l’envolvent de 
l’edificació”, redactada  pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà.  
 
L’objecte principal d’aquesta Modificació puntual del Pla General és adaptar els articles 
de les Normes Urbanístiques referents als paràmetres d’ordenació de l’edificació que 
tenen relació amb l’envolvent d’un edifici, motivat perquè en l’actualitat es detecta algun 
desajust per aspectes tècnics evolutius al llarg dels anys, a partir de l’aplicació pràctica 
de paràmetres vinculats a millores i avanços respecte a la qualitat arquitectònica i al 
paisatge urbà, tant en el moment d’elaborar el planejament derivat, com en el moment de 
l’elaboració dels projectes pel tràmit de la concessió de llicència urbanística, en relació a 
tots els aspectes que es detallen i justifiquen en el document. Aquesta modificació del Pla 
General d’Ordenació de Mataró consta només de part alfanumèrica sense plànols, per 
tractar-se d’una modificació puntual de les Normes Urbanístiques.   
 
El document de Modificació puntual s’ha exposat a informació pública pel termini d’un 
mes a les oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. Així mateix, el document 
ha estat objecte de publicació, mitjançant la inserció dels corresponents edictes en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de juny de 2008, núm. 145, així 
com en els diaris La Vanguardia i El Punt de dates 16 de juny de 2008. 
 
D’altra banda, l’acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual ha estat notificat als 
Serveis municipals corresponents i  als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina 
amb el de Mataró.  
 
A la vista del Programa de Participació Ciutadana i del període de vacances del mes 
d’agost, en data 18 de juliol de 2008, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona un anunci mitjançant el que es procedia a l’ampliació del termini 
d’informació pública fins el 18 de setembre de 2008. L’esmentat acord també va ser 
publicat als diaris La Vanguardia i el Punt de dates 17 i 18 de juliol de 2008, 
respectivament.  
 
Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació ni suggeriment a 
la proposta de modificació.  
 



Per últim, en el marc de les actuacions encaminades a promoure la participació 
ciutadana, s’ha celebrat  un acte pels col·lectius professionals més implicats en aquesta 
temàtica amb una incidència clara sobre el projecte d’obres a presentar per la llicència 
urbanística. S’han considerat col·lectius directament implicats tots els tècnics que 
intervenen en un projecte bàsic d’edificació (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, 
etc...), i el Gremi de constructors i promotors, vinculats tots ells mitjançant les institucions 
locals de l’àmbit territorial del municipi de Mataró i de la Comarca del Maresme. 
 
Com a conseqüència dels actes de participació ciutadana efectuats en el marc de la 
tramitació d’aquesta figura i de diverses reunions efectuades amb la Direcció General 
d’Urbanisme, s’han introduït alguns canvis en el document de la Modificació puntual que 
va ser objecte d’aprovació inicial. Els canvis es troben assenyalats en el document 
objecte d’aprovació provisional i bàsicament consisteixen, d’una banda, en la introducció 
de canvis en el redactat de l’articulat que tenen com a finalitat donar un millor ordre i 
redacció al conjunt de l’articulat de la modificació. I, d’altra banda, la introducció de canvis 
que tenen incidència directament en el contingut tècnic dels articles. Cal assenyalar que 
els esmentats canvis no son substancials de conformitat amb el disposat a l’article 112 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i per tant, no és necessària l’obertura d’un nou 
període d’informació pública.  
 
Concretament, els articles modificats són:  
 
Article 90. “Alçada reguladora referida a la parcel·la”. 
Article 101. “Planta soterrani”.  
Article 73. “Alçada reguladora referida al carrer”. 
Article 76. “Planta baixa referida al carrer”.  
Article 82. “Edificabilitat màxima de parcel·la”.  
Article 104. “Planta Sotacoberta”.  
Article 107. “Cossos sortints”.  
Article 107 bis, “Espais exteriors d’un edifici”.  
Article 292. “Paràmetres bàsics i complementaris”.  
 
La present Modificació Puntual s’ha tramitat de conformitat amb el disposat als articles 94 
i 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Reial Decret 1/2005, de 26 de 
juliol, i a l’article 117 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), els quals determinen, entre d’altres extrems, els tràmits a seguir per a l’aprovació 
de modificacions puntuals de planejament general. 
 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent del Servei d’Urbanisme i 
atès el que disposen els articles  83 i 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, els articles 112 i 117 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, els articles 22.c) i 47.2 
ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim local, els articles 52.2 
c) i 114.2 k) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 
 
 



PRIMER: 
Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
que afecta a les seves Normes urbanístiques i consisteix en la modificació, supressió i 
nova creació de normes relatives “als paràmetres comuns d’ordenació referents a 
l’envolvent de l’edificació”, redactada  pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà 
d’aquesta Corporació.  
 
SEGON: 
Notificar els presents acords a les societats municipals de PUMSA i PROHABITATGE, 
SL, i als serveis municipals que correspongui, especialment al Servei municipal de 
Llicències i Habitatge.   
 
TERCER: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient 
administratiu i un document tècnic en suport informàtic.” 
 
 

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

Popular, coincideix amb el Sr. Bassas que estan davant d’un document complex i molt 

tècnic. Estaríem d’acord en què cal adaptar les normatives urbanístiques a les noves 

realitats perquè els sistemes constructius canvien, les necessitats canvien... però li he de 

dir que hi votarem en contra perquè hi ha qüestions que no acabem de veure clares. No 

ens agradaria que aquestes normes urbanístiques servissin per ampliar l’edificabilitat. 

Veiem que amb aquestes modificacions allò que no comptabilitza com a edificabilitat 

s’amplia, i és per aquest motiu que nosaltres hi votarem en contra. 

 

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

explica que aquest és un tema molt tècnic que pretén regularitzar algunes anomalies que 

generava l’anterior normativa. Justament és una altra cosa que fa aprofundir en l’idea de 

com n’és de necessària aquesta revisió del Pla General que vostès es neguen 

sistemàticament a afrontar de manera oberta. Ens hem avançat al nou decret dels nivells 

d’habitabilitat objectiva que està en tràmit a la Generalitat, i voldria preguntar si no 

estarem fent  alguns canvis amb aquesta proposta que podrien quedar desfasats d’aquí a 

poc i si no seria millor esperar a què entrés en vigor el nou decret? Val a preguntar si s’ha 

tingut en compte el que disposa el nou marc normatiu del codi tècnic de l’edificació. 

 

 



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

que el seu vot serà favorable. Ja hi vam votar a favor a l’aprovació inicial però aquesta 

proposta ha millorat com, per exemple, en la qüestió dels cossos sortints. Així doncs, hi 

votem a favor encara més convençuts que llavors. 

 

 
El senyor Ramon Bassas agraeix a Convergència el seu vot favorable. Dir al Sr. Safont-

Tria que l’edificabilitat no té res a veure amb el que estem aprovant, al contrari, es dóna 

més qualitat i s’aprofiten millor el conjunt de cossos sortints en aquesta proposta. Vostè 

està votant en contra de coses en què nosaltres estem també d’acord.  

D’altra banda, el Sr. Mojedano ha fet un parell de preguntes respecte de les quals el que 

li puc dir és que totes les gestions que s’han fet amb la Direcció General d’Urbanisme 

tenen a veure, també, amb la seva pròpia estratègia de modificació reglamentària que 

s’està produint. Justament per això s’ha fet aquest treball conjunt, perquè ara que ve la 

modificació provisional i s’ha de fer l’informe per la definitiva, no ens trobem que hi hagin 

altres elements que ens distorsionin. Els animo a què quan tinguin preguntes d’aquestes 

característiques aprofitin les comissions informatives, o qualsevol altre àmbit, per tractar-

les i es puguin resoldre abans. Ara hi ha el tràmit de la provisional a la definitiva i podríem 

incloure, via Generalitat, totes aquelles coses que fossin dubtoses.  

 

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

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

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

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

 
 



16 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PMU DEL SISTEMA 

DOTACIONAL PÚBLIC DE FIGUERA MAJOR. 
 
 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta següent : 

 
“En data 1 de desembre de 2008, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va 
aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional públic de Figuera 
Major, redactat per l’equip d’arquitectes Alonso i Balaguer arquitectes associats, i 
presentat per PUMSA.  
 
Aquest Pla de Millora Urbana es refereix a les parcel·les situades al barri de Vista Alegre, 
concretament amb front a la Riera de Figuera Major, entre els carrers de Josep Maria de 
Segarra i Joan Oliver. El sòl està qualificat, de sistema dotacional públic on es preveu 
implantar un conjunt destinat a habitatges públics de lloguer, equipaments en planta 
baixa i aparcaments al soterrani. 
 
L’objectiu d’aquest Pla de Millora és la definició de les condicions d’edificació de  conjunt 
edificatori, concretant la volumetria de la implantació, establint l’edificabilitat màxima, 
l’ocupació, les rasants i els accessos, en execució de les determinacions establertes en 
la normativa del Pla General que regula la implantació del sistema de Dotacions 
d’Habitatge Públic. 
 
El Pla de Millora s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes a les oficines 
municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament. Així mateix, el document ha estat objecte 
de publicació, mitjançant la inserció dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 10 de desembre de 2008, núm. 296, així com en els 
diaris La Vanguardia i El Punt de dates 9 i 10 de desembre de 2008, respectivament. Els 
acords de la Junta de Govern local també han estat notificats a tots els interessats en 
l’expedient, a la societat municipal PUMSA i als Serveis municipals corresponents. 
 
D’altra banda, en el marc de les actuacions encaminades a promoure la participació 
ciutadana, s’han celebrat dues reunions informatives en dates 18 i 19 de febrer 
d’enguany, a les Associacions de veïns Camí de la Serra i de Vista Alegre, 
respectivament.   
 
Durant el període d’informació pública han estat presentats 38 escrit d’al·legacions. 
Aquestes al·legacions queden reflectides i han estat objecte de tractament en l’informe 
tècnic emès pel Servei Tècnic d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, que queda incorporat 
en el corresponent expedient administratiu.  De conformitat amb l’esmentat informe, la 
majoria de les al·legacions discrepen sobre temes que són propis de la Modificació 
puntual del planejament general relativa a les “Dotacions d’habitatge públic: Colom, Teià, 
Carlemany, València, Núñez de Balboa, El Verdet, Riera de Figuera Major” aprovada 
definitivament en data 20 de desembre de 2006 (qualificació vigent, densitat habitatges, 
estàndards urbanístics, participació ciutadana...) i no sobre la proposta volumètrica del 
Pla de Millora Urbana que ara es tramita, i és per aquest motiu que es proposa la seva 
desestimació de manera justificada.  



 
Per últim, cal assenyalar que com a conseqüència dels actes de participació ciutadana 
efectuats en el marc de la tramitació d’aquesta figura i de l’estudi de les diverses 
al·legacions presentades, s’han introduït alguns canvis en el document del Pla de Millora 
que va ser objecte d’aprovació inicial. Els canvis es troben assenyalats en l’informe emès 
per l’arquitecta del Servei d’urbanisme de data 19 de febrer de 2008, i no es consideren 
substancials, de conformitat amb el disposat a l’article 112 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i per tant, no és necessària l’obertura d’un nou període d’informació pública.  
 
Els canvis consisteixen bàsicament en:  
 
• S’ha completat l’apartat 01.02 “Objectius, justificació i conveniència del Pla de 
Millora”, i als efectes es deixa constància de que el sistema dotacional públic de Figuera 
Major va venir proposat i establert no en el document que ara ens ocupa, sinó per la  
Modificació puntual del Pla general relatiu a la inclusió de set nou solars al sistema de 
dotació d’habitatge públic, aprovada definitivament el 20 de desembre de 2006. Va ser en 
aquell document en el que es va procedir a la justificació de la necessitat dels habitatges 
de dotació habitatge públic, en base al pla local de l'habitatge i la memòria social, així 
com també es va definir la quantitat, tipologia i el destí dels habitatges. D’aquesta 
manera, s’exposa, que el Pla de Millora que ara es tramita, únicament té per objecte 
l’ordenació volumètrica del sistema dotacional públic de referència. 
 
• S’ha introduït un nou paràgraf en l’apartat 01.03 “planejament vigent” relatiu als 
paràmetres generals vigents en l’àmbit d’actuació i concretament, es transcriuen els que 
venen determinats per l’article 287 bis de les normes urbanístiques del Pla General, 
introduït per la Modificació puntual de pla general “Dotacions d’habitatge públic”, 
aprovada definitivament en data 29 de desembre de 2004.  
 
 
• S’ha procedit a un ajust de la regulació relativa a les condicions particulars dels 
elements i cossos sortints, continguda al Pla de Millora Urbana que ara es tramita. 
 
El present Pla de Millora s’ha tramitat de conformitat amb el disposat als articles 83, 87 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Reial Decret 1/2005, de 26 de juliol, i 
als articles 110, 112 i 117 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 
de juliol), els quals determinen, entre d’altres extrems, els tràmits a seguir per a 
l’aprovació de figures de planejament derivat.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe jurídic precedent del Servei d’Urbanisme i 
atès el que disposen els articles  78, 83 i 87 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, els articles 110, 112, 117 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, els 
articles 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim local, i 52.2 
c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
 
 
 



PRIMER: 
Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional públic de 
Figuera Major, redactat per l’equip d’arquitectes Alonso i Balaguer arquitectes associats i 
presentat per la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, -PUMSA- 
 
SEGON: 
Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d’informació pública, en 
el sentit i fonament que consta a l’informe emès per l’arquitecta del Servei d’Urbanisme, 
incorporat a l’expedient administratiu i que forma part de la present Resolució a tots el 
efectes. 
 
TERCER: 
Notificar els presents acords a tots els interessats en l’expedient de conformitat amb 
l’establert a l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal, juntament amb l’informe 
annex a la present resolució a aquells que han presentat al·legacions i suggeriments.  
 
QUART: 
Notificar els presents acords a la societat municipal PUMSA i als Serveis municipals que 
corresponguin.   
 
CINQUÈ: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient 
administratiu i un document tècnic en suport informàtic.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que si la CUP arriba a estar present en l’acord de ple del 2006 a què feia 

referència el Sr. Teixidó i que recordava d’unanimitat, s’hi haurien oposat. Ja quan es va 

presentar l’encàrrec a PUMSA per redactar aquest Pla de Millora Urbana vam advertir 

que hi estàvem en contra perquè significava un clar retrocés en la qualitat de vida de 

molts barris. Pensem que els equipaments que formen part, actualment, de molts barris 

són limitats i que hi ha mancances en aquest terreny. Li acceptaria que l’opció de poder 

edificar sobre un equipament podria ser vàlida però precisament en la situació de Mataró, 

no és una opció vàlida. Si Mataró disposés sobradament d’espais destinats a 

equipaments es podria fer, però no és el cas. Mataró té una manca de zones per a 

equipaments i d’equipaments propis. Per tant, mesures com aquestes, que es van 

aprovar en el Pla General del 2006, van ser un error. Encara son a temps de rectificar 

tirant enrere aquest PMU.  

De fet, la comunitat de veïns també els està reclamant el mateix. Els veïns han creat una 

plataforma i tenen diversos escrits que diuen coses molt sensates. En algun d’aquests 

escrits citen, textualment: “estem en contra del Pla de Millora Urbana dotacional públic de 



Figuera Major els paràmetres constructius proposats són excessius, una alçada de 20 

metres en 4 pisos, una separació de només 8 metres amb les cases veïnes, una 

ocupació del sòl amb planta baixa d’un 60%, quan el Pla General del 96 en definia una 

ocupació del 40% i una distància de 25 metres amb les cases veïnes i una alçada 

màxima de planta baixa i, només, un pis. Vàrem venir a viure davant una zona 

d’equipaments, i ara l’Ajuntament ens construeix davant de casa 90 pisos en només 

3.378 metres quadrats. Aquest són motius suficients per estar en contra. O és que el 

govern ens pren per tontos! No volem la massificació del barri. Portem 20 anys amb uns 

solar abandonats que, segons el propi Ajuntament, servien de barrera entre els dos barris 

i dotarien al barri dels equipaments que ens manquen o ampliaria aquells actualment 

massificats. Fins ara no hi havia diners. Per què ara sí que n’hi ha per realitzar 

habitatges?”. I, entre d’altres coses, també demanen que es faci un informe de la manca 

d’equipaments que té la zona afectada i la insuficiència de serveis existents, degut al gran 

augment de població, que es planifiquin millor els barris de nova planta a Mataró i se’ls 

doti de tots aquells serveis i equipaments públics, als quals tenen dret. També diuen: “Els 

veïns de la zona nord compartim un CAP saturat, el barri del Camí de la Serra no té un 

centre cívic, ni casals d’avis ni de joves, ni escola d’adults, ni punt de trobada, ni 

equipament esportiu públic de cap mena. Són equipaments que tots el barris haurien de 

poder oferir als seus habitants”.  

Cal tenir molt en compte la gent que viu en aquesta realitat i els ho estan dient molt clar: 

no necessitem pisos en un espai d’equipaments. Necessitem pisos de lloguer però fem-

los allà on pertoquen, a les zones destinades a habitatge, perquè el dia que busquin un 

solar per ubicar-hi la tercera biblioteca, que és tan necessària, no el trobaran. A nosaltres 

ens agradaria que a sobre d’aquesta primera planta, que està destinada a equipaments, 

s’hi pogués situar la tercera biblioteca de Mataró que tant ens fa falta. 

 

 

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

comenta que el seu grup no té cap queixa del tractament rebut pel Sr. Teixidó amb 

diverses trobades que han tingut sobre el projecte. De totes maneres, ell argumenta 

constantment la base de la proposta en relació amb la posició dels grups de l’oposició en 

el Pla d’Habitatge, que va ser un pla aprovat per unanimitat. El que passa és que 

nosaltres, en el Pla d’Habitatge, hi teníem algunes crítiques, que vam concretar en forma 



d’esmenes, i el que dèiem era que era un pla poc imaginatiu, únicament basat en els 

nous sectors de desenvolupament urbanístic que vostès tenien previstos en el document 

de criteris urbanístics, que van presentar en el 2003, i que crèiem que no obeïa a una 

visió integral o global de la ciutat. Estava fet amb poca perspectiva. Una visió integral i 

global de la ciutat vol dir que, quan hom analitza la necessitat d’habitatge, no ho fa 

únicament en base a una demanda de mercat, sinó també a factors més transversals 

com poden ser els culturals, socials, necessitat d’equipaments, dotacionals, fins i tot, 

sociològics, etc. I aquestes eren les carències més importants que aquell pla tenia. La 

situació de la ciutat no és la que era en aquell moment. Ha canviat l’entorn. Tenim una 

crisi immobiliària, financera, econòmica i, fins i tot, social i, per tant, hi ha algunes 

decisions que s’haurien de replantejar. Els veïns d’aquella zona, quan es va aprovar el 

Pla d’Habitatge, desconeixien quin podria ser l’impacte que tindria un possible projecte de 

90 habitatges i, quan ha estat l’hora de la veritat, aquesta participació de la qual vostès 

presumeixen tant ha brillat per la seva absència. La gent no s’ha sentit atesa en les seves 

reivindicacions ni suficientment informada. Hi ha projectes que vostès fan anar tan ràpid 

com poden i d’altres s’eternitzen. Això obeeix a l’interès de ciutat o a l’interès dels veïns?, 

no. Obeeix a les seves conveniències. És per això que nosaltres hi votarem en contra. 

 

 

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

2006 el seu grup va donar l’aprovació a una construcció d’habitatges a varis solars de la 

ciutat, amb unes necessitats i una època determinats.  

Vostès diuen que ara aprovem només un pas més del que es va aprovar llavors. Estic 

absolutament d’acord amb el que han dit els companys de l’oposició, perquè en aquest 

tema hi ha una part molt important que és parlar amb els veïns i arribar a un consens. 

Vostès s’omplen la boca de participació i jo li trauria el títol de conseller de Participació al 

Sr. Fernández. Els ciutadans de Mataró no entenen aquesta manera d’actuar, amb una 

certa prepotència, amb una certa discrecionalitat. Nosaltres tampoc recolzarem aquest 

projecte perquè no ens l’han explicat bé des del principi i, sobretot, no han volgut 

entendre que nosaltres els estàvem donant l’oportunitat, quan vam parlar al mes de 

gener, de poder arribar a algun acord positiu. A Mataró hi ha molts joves que tenen una 

necessitat d’habitatge a preu assequible, però la ciutat té altres espais. Jo els 

recomanaria que aturessin aquest projecte. El veïns d’aquesta zona de la ciutat no tenen 



els equipaments que necessiten. Vostès no els han explicat quins equipaments tindran. Si 

podem estar d’acord en moltes coses del model de ciutat, pel que fa a la manera de fer 

estem radicalment en contra. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó passa a comentar tot el que s’ha estat dient. En primer lloc, el 

Sr. Safont-Tria té una confusió que està transmetent. No se suprimeix cap equipament, 

es posen quasi 3.000 metres quadrats d’equipament. Una altra cosa és que aprofitem la 

normativa de la Generalitat que el 2004 equiparava l’habitatge públic de lloguer amb un 

equipament i, llavors, permetia instal·lar-lo a sobre dels equipaments. Quina és la 

diferència entre el Pla de Millora Urbana i la proposta final amb la que estem treballant en 

aquests moments fruit d’aquestes converses?  

Respecte al que comentava el Sr. Mora i el Sr. Mojedano, em sento perplex i 

profundament decebut. Vostès diuen que la situació ha canviat i és veritat. La necessitat 

d’habitatge continua existint per als nostres joves, per a la gent gran, però ara ha quedat 

eclipsada per altres circumstàncies que poden preocupar més. Tot aquest procés del Pla 

d’Habitatge i d’aquesta selecció i inclusió d’aquestes 7 parcel·les per transformar-ho en 

dotacional —només per comentar el tema de la participació— va estar tramitat amb el Pla 

Local d’Habitatge, va passar pels consells de Medi Ambient, de Joventut, de Gent Gran, 

d’Igualtat, de Nova Ciutadania, pels consells territorials de Rocafonda, de Cerdanyola, del 

Centre, de l’Eixample, d’Havana, per PUMSA, per la comissió informativa de l’àrea de 

Serveis Territorials, on hi està tothom representat, l’equip de govern, tots els grups 

polítics municipals, el Consell d’Administració de PUMSA, de Prohabitatge, la Federació 

d’Associacions de Veïns, sindicats, APIs, Gremi de Constructors, pel Consell de Ciutat, 

és a dir, la participació va ser significativa.  

Hem de triar entre dues actituds, una que seria dir que, com que ara estem 

desenvolupant una cosa que havíem acordat el 2006, la situació ha canviat i això ja no és 

una prioritat. L’altra opció, que jo crec que és la bona, és intentar adaptar les 

reclamacions dels veïns, treballant pel model de ciutat que tenim al cap, un model 

compacte en què els equipaments i els habitatges es vagin fent de forma integrada dins 

la trama urbana, no segregades. És a dir, pensar que ara això no preocupa i que a l’any 

2011 ja farem habitatges, o bé treballar amb anticipació i, encara que en aquest moment 

aquesta necessitat no sigui la més bàsica, sí que existeix i crec que val la pena aprofitar 



l’oportunitat. La fase de projecte vindrà a continuació i els veïns saben que estem oberts 

a continuar-ne parlant fins que arribem a concertar un tipus de projecte que sigui 

còmode, acceptable per tothom, que compleixi els objectius de poder proporcionar 

habitatge assequible a la gent que ho necessita i, per altra banda, que compleixi els 

objectius legítims dels veïns que estan reclamant més equipaments al barri. Crec que és 

una idea que pot ser compartida per tots els grups municipals d’aquest consistori.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, aclareix què és exactament allò que serà 

sotmès a votació: Pla Local de l’Habitatge 2005-2015, annex número 2, promocions 

habitatge assequible, sector del Rengle 48, Can Gassol 30, Carlemany 30, Nuñez de 

Balboa 12, Pla d’en Boet 93, Rierot-Cristina en projecte, Meléndez 6, Figuera Major 90, 

Gibraltar 18, Churruca 18. Vostès van votar aquest document. No en van votar un altre. 

No solament és va votar el pla, sinó que es va demanar un pacte, per part del Sr. David 

Rovira, i vam signar un pacte sobre aquest mateix document. Per tant, no s’ha enganyat 

ningú. I es va aprovar en el ple per part dels grups municipals. 

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

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

Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 
 

 
 
 



-Servei de Manteniment i Serveis-  
 
 

17  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS. 
 

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

proposta següent: 

 
“Vist el decret 10214/2008 de data 12 de desembre on s’aprovava l’avantprojecte de la 
modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de Mataró. 
 
Vistes les propostes de modificació formulades pel grup municipal CiU. 

Vist l’informe jurídic sobre les anteriors propostes. 

Vist que a la Comissió Municipal Informativa Especial de Serveis Territorials del dia 24 de 
febrer de 2009 els grups municipals no han presentat cap esmena a l’avantprojecte de la 
modificació del Reglament. 

 
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE 
MUNICIPAL  l'adopció dels següents, 
 

ACORDS: 
 
Primer.-  Acceptar les modificacions a l’avantprojecte de modificació del Reglament dels 
Cementiris Municipals de Mataró presentades pel grup municipal de CiU. 
 
Segon.-  Aprovar inicialment la següent modificació del Reglament dels Cementiris de 
Mataró: 
 
 
Article  37.  Tombes. 

1. L’Ajuntament o entitat a qui autoritzi construirà tombes em el Cementiri de les 
Valls. Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes aprovats 
per l’Ajuntament.  

2. Les tombes construïdes es lliuraran als interessats amb la làpida, i no es permetrà 
cap modificació de la construcció lliurada. Queda prohibida la modificació de 
qualsevol element estructural o decoratiu de la construcció original. 

3. Es permet la realització de baixos relleus i la col·locació d’elements (lletres, creus 
etc) que no superin en alçada els 4 cm. Aquests elements hauran de ser de 
materials nobles marbre, granit, pedra de consistència que no sigui ni fràgil ni 
geladissa, bronzes, acers inoxidables, ferros protegits amb pintura, etc, que no es 
degradin fàcilment i hauran d’estar enganxats a la llosa. 

4. En cap cas es permet la col·locació d’elements (escultures etc) que sobrepassin 
aquesta alçada. 



5. Per la col·locació de qualsevol element a les tombes , per la realització de baixos 
relleus i per la modificació dels elements lliurats amb la tomba, etc es necessitarà 
autorització de l’Ajuntament o de la entitat gestionaria del servei. 

 
 
 
Els articles següents no es modifiquen, només es canvia la numeració. 
 
 
 
TITOL VI. DEL SERVEI DE CREMACIÓ DE CADÀVERS I RESTES HUMANES 
 
Secció 1 
Tràmits per a la sol·licitud del servei 
 
Article 41 

1. La tramitació de l’expedient individualitzat en ordre a la prestació del servei 
s’iniciarà mitjançant sol·licitud formulada pel parent o parents més pròxims al final, 
o si no n’hi ha, per una altra persona, la qual haurà de donar raó satisfactòria sobre 
la seva intervenció. 

2. La sol·licitud de prestació de servei ha de presentar-se acompanyada de: 
a) Document acreditatiu de la voluntat expressada pel finat o, si no n’hi ha, pels 

parents més pròxims; 
b) Certificat expedit pel metge que hi hagi atès el finat , en el qual consti: 

1) Dades d’identitat del finat. 
2) Hora del traspàs. 
3) Que el difunt no es portador de pròtesis radioactiva ni marcapassos.. 
4) La inexistència d’indicis de fets que puguin donar lloc a esponsabilitat 

penal 
c)  La llicència d’ incineració, i en el cas de cadàver intervingut judicialment, la 

resolució del jutge encarregat del cas, en el qual manifesti la no oposició a 
que es pugui efectuar la incineració, comunicant-ho a l’administració. 

 
Article 42 

1) En el cas de mort violenta provada, o que la causa sigui desconeguda o sospitosa, la 
sol·licitud d’incineració no podrà ésser cursada ni permetre el servei fins que es 
concedeixi l’autorització per l’Autoritat judicial competent, la qual haurà de constar 
en document que s’unirà a la sol·licitud. 

2) En el cas de cadàvers que constitueixin perill sanitari assenyalat en el grup I de 
l’art. 8è. del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, es demanarà l’autorització 
prèvia de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat. 

 
Article 43 

1) Per a la cremació de fetus es necessiten els mateixos documents que per als 
cadàvers en general. 

2) Els membres amputats, vísceres i restes anatòmiques, també podran ser cremats 
presentant la mateixa documentació que en el cas de cadàvers . . 



 
Article 44 
Els cadàvers i restes abandonats a l’atenció municipal, així com els enterraments de 
beneficiència dels quals no hi hagi cap sol·licitud familiar ni reclamació, podrà efectuar-se 
la cremació d’ofici mitjançant l’expedient necessari. 
 
Article 45. Autorització del servei. 

1) L’Ajuntament o l’empresa concessionària, un cop instruït l’expedient especial 
individualitzat amb totes les precisions obligatòries i discrecionals el remetrà tot 
seguit a l’òrgan competent per a la proposta d’autorització del servei amb els 
termes explicats amb anterioritat. Cap fèretre serà acceptat sense l’autorització 
corresponent de Sanitat.  

2) L’autorització de tot servei de cremació en el forn crematori, competeix a 
l’Ajuntament  o al concessionari  en els termes de la concessió . 

 
Article 46. Contractació del servei. 

1) La sol·licitud del servei de cremació es presentarà davant de l’empresa 
concessionària la qual després de comprovar que l’expedient de sol·licitud reuneix 
tots els requisits anteriorment assenyalats, hi afegirà la diligència de contractació 
del servei la qual haurà de tramitar-se demanant, en el supòsit dels cadàvers que 
estiguin en la situació del grup I de l’article 8è del Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria, l’autorització de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat.  

2) En l’esmentada diligència de contractació del servei, independentment dels 
aspectes generals de lliure elecció per part dels familiar o parents peticionaris, s’hi 
haurà de concretar: 

a) desig d’inhumació de les cendres en un lloc determinat del mateix cementiri 
o altres; 

b) model d’urna, vas o recipient elegit; 
c) declaració de la voluntat familiar de fer-se càrrec de les cendres, voluntat 

que hauran de manifestar en sol·licitar el servei, el qual serà autoritzat per 
l’òrgan competent; 

d) el dia i l’hora de la inhumació o lliurament a la família de les cendres seran 
fixats per l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, de conformitat amb les 
necessitats del servei. 

 
Article 47. Realització del servei. 

1. L’encarregat de l’empresa concessionària acatarà l’ordre de cremació rebuda, 
segons el paràgraf 2 de l’article anterior, amb la documentació del fèretre, en la 
qual ha de constar el nom i cognoms de la persona finada, i s’haurà d’assegurar de 
la seva identificació, així com de la conformitat de la voluntat dels familiars del 
difunt, si hi fossin presents, com a última comprovació abans de procedir a la 
cremació. 

2. Cada fèretre ha de ser cremat separadament, segons la disponibilitat tècnica del 
forn crematori. 



3. Una vegada el fèretre, proveïda la necessària autorització per cremar i assegurar la 
seva identificació, hagi estat introduït en el forn, no serà tocat, interferit ni mogut, 
excepte per ordre judicial, fons que es completi el procés de cremació. 

4. Acabada la cremació, les cendres resultants seran recollides i dipositades 
immediatament, a l’urna o vas elegit per a la seva inhumació o trasllat. El recipient 
mostrarà la inscripció identificativa adequada. 

5. El trasllat de les cendres i el seu ulterior dipòsit no requerirà cap control sanitari. 
(Art. 53 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.) 

6. En el mateix cementiri on tingui lloc la cremació es podrà disposar de columbaris i 
parcel·les per a cendres, les quals podran ser adquirides pels interessats d’acord 
amb les tarifes vigents, sempre que existeixi espai que possibiliti la nova 
construcció o transformació d’altre tipus de sepultura. 

7. Els columbaris i parcel·les per a cendres es regiran per la normativa general, 
corresponent al dret funerari. 

 
Article 48. Tarifes. 
 Per la prestació del servei s’aplicaran les tarifes aprovades per l’Ajuntament. 
 
Article 49. Registre de cremacions. 
 L’òrgan competent de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi portarà un registre on 
inscriurà totes les cremacions dutes a efecte, amb les dades de la persona cremada, data i 
hora de la realització del servei, i subsegüent situació de les cendres, amb indicació el lloc 
del cementiri on hagin estat inhumades o la circumstància d’haver estat traslladades a un 
altre cementiri, o lliurades a la família, havent de constar, en el darrer cas el rebut amb la 
firma de la persona autoritzada. 
 
Article 50. Arxiu d’expedients. 
 Tots els expedients, en els quals figuraran les sol·licituds, certificacions, 
declaracions i restant diligències concernents a cada cremació, seran arxivats, ordenats 
numèricament i amb la inscripció del nom i cognoms de la persona a la qual es refereixen.” 
 
 
Tercer.-  Obrir un termini d'informació pública des de la seva publicació en el BOP, per un 
període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.- Considerar aprovada definitivament la modificació del Reglament dels Cementiris 
Municipals de l’Ajuntament de Mataró si no es produeixen reclamacions en el termini 
indicat. 
 
Cinquè.-   Notificar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
 

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



CMI DE VIA PÚBLICA 
 

 
18  - DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’ACORD ADOPTAT PER 

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT, CELEBRADA EL DIA 18 DE 

FEBRER D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT LOCAL DE 

MATARÓ 2009-2011. 

 
El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Via Pública (Policia Local i Protecció 

Civil), dóna compte d’un acord adoptat per la Junta Local de Seguretat : 

“La Junta Local de Seguretat, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de febrer de 2009, 
acordà aprovar el Pla de Seguretat Local de Mataró 2009-2011. 
 
Atès el que disposa l’art. 10 b) de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, en el que s’estableix que “els plans i els informes s’han 
de trametre al ple de l’ajuntament, perquè en tingui la informació”. 
 
Per tot l’exposat, el conseller delegat de Via Pública, que signa, proposa al Ple Municipal 
l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.-  Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, 

celebrada el dia 18 de febrer d’aprovació el Pla de Seguretat Local de Mataró 
2009-2011, que en document s’annexa a la present.” 

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

exposa que els sembla molt interessant el pla. En el fons hi estem absolutament d’acord, 

però val la pena comentar algunes coses de forma.  

Es parla de la informació i de la transferència de la informació. No dic que vostès no 

siguin transparents en la informació, però sí que ens estranya que totes les dades que 

han sortit recentment sobre l’índex de seguretat els grups de l’oposició se n’acabin 

assabentant per la premsa. Ens hagués agradat tenir ja aquesta memòria. Tampoc 

podem estar d’acord amb un cert cofoisme amb què es parla en la introducció d’aquest 

pla. Es fa esment a una millora constant des de l’any 2002 dels índexs de seguretat. És 

cert que durant uns anys, a partir del 2002, aquests índexs han anat millorant 

progressivament, però també és cert que en els dos últims anys això no ha estat així.  

 

 



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

s’afegeix a la demanda del grup Popular. Quant a la memòria, ens agradaria tenir la 

informació d’una manera detallada, per comissions i no globalment, donat que a les 

comissions assistim un seguit de regidors i podríem tenir aquesta informació abans.  

El senyor Francesc Melero diu que els grups han tingut tota aquesta informació en temps 

i forma suficients per poder estudiar-la i fer les aportacions necessàries. També dir que 

d’aquest pla se n’ha donat compte en vàries comissions informatives de Via Pública. 

 

 

El senyor José Manuel López insisteix en què estan d’acord en el fons, però que el 

Govern té una visió de la seguretat de la ciutat que el seu grup no pot compartir. Això 

que acaba de dir el Sr. Melero és absolutament cert, perquè hem tingut un temps més 

que prudencial per poder estudiar-ho. Així ho hem fet. Ara bé, en la part introductòria i en 

la filosofia no hi podem estar d’acord. 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin puntualitza que el seu grup tenia la informació del Pla de 

Seguretat, però el que no tenia era la memòria de l’àrea. És això el que li reclamàvem al 

Sr. Melero avui. I, de fet, ja ho vam reclamar a la comissió informativa de Via Pública. 

 

 

El Sr. Melero, en relació amb la petició de la memòria, afirma que ja va dir que aquest 

any estem treballant les diferents memòries de diferents serveis de manera conjunta i, en 

qualsevol cas, no estem fora de temps respecte a les presentacions de memòries de Via 

Pública d’altres anys. 

 
 

 
CMI DE SERVEIS PERSONALS 

 
-Institut Municipal d’Educació- 

 
19 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL.  

 



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

 
“En data 14 de gener de 2009, el senyor Josep Ignasi Gómez Margarit, professor titular A 
de l’Institut Municipal d’Educació (IME), amb contracte d’obra o servei determinat per a la 
posada en funcionament de l’Escola Municipal de Música de Mataró i jornada plena del 
37,5 hores a la setmana, ha presentat una sol·licitud per a la compatibilitat amb una 
segona activitat en el sector privat, per a la prestació de serveis com a professor a 
l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  
 
Aquesta activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de 
l’activitat principal. 

 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’administració de la Generalitat, ambdues d’aplicació al personal al 
servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en 
depenen, preveuen la compatibilitat d’una segona activitat privada sempre que: 
 
• 

• 

no afecti a l’estricte compliment dels seus deures. Els reconeixements de 
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni horari de l’interessat. 
que l’activitat no tingui relació directa amb les activitats que desenvolupi. 

 
L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques estableix que l’exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 
dels interessats. 

L’article 329.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, declara la compatibilitat entre una activitat pública 
i una privada, sempre i quan la suma de les dues jornades no ultrapassi l’ordinària 
incrementada en un 50 %.  

L’article 327 del mateix Decret estableix que les remuneracions totals que es poden 
percebre com a conseqüència de les autoritzacions de compatibilitat no poden superar la 
retribució que li correspongui per l’activitat principal, considerada en règim de jornada 
ordinària, incrementada en un 30% i l’article 343 manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat. 

 
Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la compatibilitat. 
 

Vist l’informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS : 

 
Primer.- Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector 
privat, al senyor Josep Ignasi Gómez Margarit, professor titular A de l’Institut Municipal 
d’Educació (IME), amb contracte d’obra o servei determinat per a la posada en 
funcionament de l’Escola de Música de Mataró i jornada plena del 37,5 hores a la 



setmana, l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector privat, per a la prestació de 
serveis com a professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).  
 
Segon.- Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi a efectes de 
triennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i 
l’ajut familiar es computaran d’acord amb el que estableix l’article 328 del Decret 
214/1990. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades. “  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

20 -  DESIGNAR EL SR. JAUME ROIG VIDAL COM A VOCAL DEL 

CONSELL PLENARI DE L’IME EN REPRESENTACIÓ DE LA 

CENTRAL SINDICAL MAJORITÀRIA, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. 

JOSEP ILLA XIMENES. 
 

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

 
“Relació de fets 
 

1. L’Institut Municipal d’Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per 
a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria 
d’educació. 

 
2. L’article 3 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME) enumera com a 

òrgans de govern, d’administració i de gestió de l’IME el Consell Plenari, la Junta 
Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció. 

 
3. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix que el Consell Plenari assumeix el 

govern i la gestió superior de l’IME, i és nomenat pel Ple de l’Ajuntament de 
Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una 
sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot. 

 
 

4. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, d’entre els vocals que formen part del 
Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament: 

 
Un vocal a proposta de la central sindical majoritària. 

 



5. L’article 5è dels Estatuts de l’IME estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà 
acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per 
dimissió de la persona interessada, quan l’organisme que els va elegir hagi 
proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l’òrgan pel qual varen 
ser elegits. 

 
6. El 9 de febrer de 2009, el Secretariat de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental 

va presentar a l’Ajuntament de Mataró, rebut a l’IME per correu intern en data 12 
de febrer de 2009 (registre núm, 314), un escrit amb el nomenament del Sr. 
Jaume Roig i Vidal en substitució del Sr. Josep Illa Ximenes. 

 
Per tot el que s’ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
1. Designar el Sr. Jaume Roig Vidal com a vocal del Consell Plenari de l’IME en 

representació de la Central Sindical Majoritària, en substitució del Sr. Josep Illa 
Ximenes. 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

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

 
 

-Conselleria delegada de Cultura- 
 
21 – INCLUSIÓ DE NOUS VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA 

CIUTAT  

 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent : 

 
“Vista l’acta 1/2008 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, 
corresponent a la reunió celebrada el dia 5 de novembre de 2008,  sobre els nous vials a 
denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 11 de febrer de 2009. 

 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
 

PRIMER.- Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de la plaça situada a la part de dalt 
del barri de Cirera, entre els carrers de la Muntanya, de Càceres, la Carretera de Cirera i 
d’Àustria, que forma part de l’actuació de la transformació urbanística del conjunt de 
“Cirera Industrial”, d’acord amb el plànol que s’adjunta, amb el següent codi numèric i 
nom: 



 
CODI 1341  PLAÇA DELS PAÏSOS ESLAUS 
 
I, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la ciutat, ordenar 
l’esmentada denominació alfabèticament : Països Eslaus, plaça dels. 

 
 

SEGON.-  Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom del passatge situat entre els 
carrers d’Euskadi i Nou de la Mercè al barri de la Llàntia com a resultat de l’execució del 
poliesportiu de La Llàntia, actualment en obres. El passatge dóna accés a l’aparcament 
soterrat d’aquest equipament i a la part del darrera dels habitatges unifamiliars del carrer 
de Suècia, d’acord amb el plànol numero 2 que s’adjunta, amb el següent codi numèric i 
nom: 
 
CODI 1871  PASSATGE DELS PAÏSOS BÀLTICS 
 
I, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la ciutat, ordenar 
l’esmentada denominació alfabèticament : Països Bàltics, passatge dels. 
 

 

TERCER.-  Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de la plaça situada al carrer de 
Cosme Churruca, que donarà accés a uns habitatges i a una escola pública, d’acord amb 
el plànol número 3 que s’adjunta, amb el següent codi numèric i nom: 

 
CODI 0991  PLAÇA DE VENTURA AMETLLER 
 
I, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la ciutat, ordenar 
l’esmentada denominació alfabèticament i pel cognom : Ametller, plaça de Ventura. 
 
 
 
QUART.-  Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de la plaça que sorgeix de la 
modificació puntual del PGOUM/96 en l’àmbit que quedava de l’antiga fàbrica de Can 
Gassol, d’acord amb el plànol número 4 que s’adjunta, amb el següent codi numèric i 
nom: 

 
CODI 4121  PLAÇA DE LA PEPA MACA 
 
I, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la ciutat, ordenar 
l’esmentada denominació alfabèticament i pel cognom : Maca, plaça de la Pepa. 

 
 

CINQUÈ.-  Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de la plaça que està situada 
davant la futura escola pública de Montserrat Solà, d’acord amb el plànol número 5 que 
s’adjunta, amb el següent codi numèric i nom: 
 
CODI 5101  PLAÇA DELS ALOCS 

 



I, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la ciutat, ordenar 
l’esmentada denominació alfabèticament : Alocs, plaça dels. 

 
 

SISÈ.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponen comunicació als serveis 
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a 
les persones interessades.” 
 

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

 
 

-Servei de Salut Pública i Consum- 
 
22 – APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ, CONSTITUCIÓ I ELS 

ESTATUTS DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE 

SALUT DEL MARESME CENTRAL . 
 

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

presenta la proposta següent: 
 
 
“Vist el que disposa el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de 
govern territorials de salut. 
 
Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme 
Central, d’acord amb el previst a l’art. 2.2 de l’esmentat Decret, així com la proposta 
d’estatuts. 
 
Vist el que disposen els articles 313 i ss, en relació a l’art. 160 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, quan el règim jurídic dels consorcis i el seu 
procediment de creació, aprovat pel Decret 179/95, de 16 de juny. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2b) del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció dels acords següent : 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de 
Salut del Maresme Central, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les 
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les 
administracions locals i millorar així la salut de la població. 
 



Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals 
s’adjunten com Annex 1. 
 
Tercer.-  Aprovar que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació individual 
en el sí del Consell Rector del Consorci. 
 
Quart.-  Aprovar la proposta de representació i de ponderació de vot consensuada per les 
entitats locals de l’àmbit territorial del Consorci, de conformitat amb el que disposen els 
paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 dels estatuts, que s’adjunta com Annex 2. 
 
Cinquè.-  Sotmetre els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, a 
informació pública per un període de 30 dies hàbils. Durant aquest període es podran 
formular les al·legacions que es considerin pertinents. 
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini 
esmentat no es presenten al·legacions. 
 
Sisè.-  Arxivar les actuacions seguides per a l’aprovació del Consorci del Govern 
Territorial de Salut del Maresme, iniciades per acord del Ple de 6 de juliol de 2006, que 
queden substituïdes per la tramitació del nou Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Maresme Central. 
 
Setè.-  Designar al Sr. Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, 
com a representant titular i a la Sra. Carme Esteban Sanchez  com a representant suplent 
al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Maresme Central.  
 
Vuitè.-  Notificar aquest acord a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la 
Salut. “ 
 

 
 

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

Popular, comenta que és un document que des de la CUP volen treballar amb més detall. 

És per aquest motiu que el nostre vot serà l’abstenció, però m’agradaria avançar que 

veiem amb bons ulls el fet que la gestió de la sanitat es pugui descentralitzar i que els 

municipis, per tant, hi puguem dir moltes més coses. Veiem positiva aquesta cooperació 

amb les entitats proveïdores, però que sigui una cooperació en què l’Alcalde i el conjunt 

de l’Ajuntament puguin dir coses, i que tant l’Institut Català de la Salut com el Consorci 

Sanitari del Maresme siguin realment uns aliats i algú amb qui donar forma, de tu a tu, la 

gestió d’una cosa tan important com és la salut. 

 

 

 



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

concreta que estan d’acord, com deia el Sr. Safont-Tria, amb els objectius i amb la 

filosofia d’agrupar els proveïdors públics de sanitat. Tenim, però, la por que això suposi 

un excés d’estructura directiva, burocratització excessiva i, per tant, un major cost. 

Donarem el vot afirmatiu esperant que això que he dit no sigui així. 

 
 
El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, explica que en totes les converses que 

ha tingut sobre aquest tema en cap moment s’ha parlat d’estructura. Estem parlant d’un 

òrgan de govern que actua, de manera paritària, i, a més, amb la majoria (51%) del 

Servei Català de la Salut.  

 
 
El senyor Pau Mojedano expressa que, donat que l’objectiu és millorar la salut, potser el 

nom més adequat podria ser el de Govern Territorial de Salut i Serveis Socials, ja que 

també hi entren el serveis socials. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Vots en contra: Cap.   
Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
23 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ AL “MANIFEST PER A LA MILLORA EDUCATIVA”. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El passat 4 de desembre va veure la llum el “Manifest per la millora educativa” impulsat 
per la Universitat Ramón Llull i ESADE, i subscrit per 35 entitats de la societat civil 
catalana, que va néixer amb l’objectiu de demanar un compromís, sense interessos 
partidistes, per la millora del sistema educatiu.  Ja feia temps que la ciutadania, 
reclamava un compromís per part de les institucions competents, preocupada sobretot pel 
nivell formatiu  dels nostres joves en els àmbits educatiu, cultural i lingüístic. 
 
El manifest té una idea principal: sense l’educació és impossible desenvolupar les 
potencialitats individuals de l’ésser humà, i  és alhora un factor clau per a l’esdevenidor 
de qualsevol país  Tot i ser conscients de que la societat actual té nous valors, alguns 
dels quals no reforcen precisament aquesta idea, els seus ideòlegs volen tirar endavant 
els objectius del manifest de manera positiva i constructiva. És a dir: obrint un diàleg 
sobre l’educació, però des d’una dimensió de caràcter molt més social. Subratllant la 
necessitat de potenciar alguns dels valors que juguen un paper imprescindible en el 
procés educatiu com ara la igualtat, l’exigència, l’equitat , el rigor i l’esforç. 
 
Creiem que superar les dificultats actuals del procés educatiu requereix que ens 
impliquem a tots els nivells, sigui personal, familiar, institucional o social. I volem destacar 
la necessitat d’actuar conjuntament des de tots els àmbits, perquè educar no és només 
una tasca de professionals, sinó una tasca col·lectiva, una tasca de tots i ha de servir per 
crear la societat del futur. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  
 

ACORDS 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà a aquest manifest i, com a institució de màxima 
representació de la ciutat, promourà que tots els compromisos que el document recull en 
diferents àmbits es concretin en actuacions determinades. Tanmateix, es farà difusió 
entre la comunitat educativa i els ciutadans de Mataró per a que el signin a títol  col·lectiu 
o individual com una forma de col·laboració en el seu impuls i aplicació. 
 
 



2.- L’Ajuntament de Mataró mirarà amb interès altres manifestacions semblants en l’àmbit 
educatiu que s’estan produint a nivell global, com ara el manifest “Educación 3000”, per 
tal de continuar impulsant polítiques encaminades a treballar per una educació mes 
humana, que inclogui aspectes afectius i contribueixi a l’evolució de l’ésser humà i a un 
millor desenvolupament de les seves capacitats.” 
 
 

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

Popular matisa que no formen part del grup que presenta aquesta proposta de resolució, 

malgrat la proposta conté punts de coincidència amb els seus punts de vista.  

Cal obrir un diàleg sobre l’educació. L’educació és una tasca de tots. La societat té nous 

reptes i l’educació n’és un. Cal començar a treballar l’educació des d’una visió molt més 

humana que contempli aspectes afectius on es puguin desenvolupar les capacitats de 

cada individu. En això hi estem d’acord. El nostre vot serà d’abstenció, no pel que pugui 

dir aquesta proposta, sinó perquè hi trobem a faltar una demanda per part d’aquelles 

entitats locals implicades amb el món de l’educació. Si en un futur hi ha una demanda 

perquè l’Ajuntament de Mataró es posicioni en aquests temes en l’aspecte de créixer en 

l’educació des d’una visió molt més àmplia del que és la persona, doncs tindran el nostre 

suport. 

 

 

 

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

expressa que el seu grup vol afegir-se a aquest manifest que col·loquialment anomenen 

“Manifest Rigau, per a la millora de l’educació”. Però reconeix que el manifest no és 

suficient, doncs cal una complicitat real per l’educació, tant a nivell polític com sindical i 

social. D’aquí uns dies hi haurà la segona vaga general contra l’ensenyament, contra la 

política del conseller Maragall. El conseller Maragall s’ha guanyat aquestes dues vagues, 

ja que la seva actitud poc dialogant amb les forces sindicals i polítiques ha fet que els 

treballadors de l’ensenyament vagin a la vaga sense estar del tot d’acord amb les 

reivindicacions sindicals. Els sindicats han polititzat aquesta vaga, atès que abans que la 

LEC passes a discutir-se al Parlament de Catalunya, ja havien convocat la primera. El 

nostre grup pensa que els sindicats han de defensar als treballadors en tot allò que 

afecta els seus drets laborals, però també creu que la política educativa s’ha de debatre 



en el si del Parlament, que és on resideix la sobirania popular dels mestres i dels que no 

són mestres, dels alumnes i dels seus pares, dels sindicats i de les patronals, és a dir, on 

resideix la sobirania de tot el poble català.  

La llei d’educació catalana ha de ser una llei aprovada per ampli consens de totes les 

forces polítiques catalanes, de manera que perduri en el temps, sigui quin sigui el color 

del govern. Aquesta llei ens ha d’ajudar a resoldre els problemes de l’educació avui, com 

són el fracàs escolar, l’atenció a la diversitat, la manca de centres que acullin als nostres 

fills en edificis com cal, en definitiva, ens ha d’ajudar a resoldre la manca en inversions en 

el sector educatiu. Dels 153 euros per alumne que hauria d’haver d’augmentar el 

pressupost aquest any, sols s’ha augmentat en 107 euros, fet que ha portat el 

departament d’Educació de la Generalitat a ofertar la realització d’hores extres al 

professorat d’escola pública i a no tenir resolt el tema de la sisena hora en les poblacions 

més petites per qüestions pressupostàries. Aquestes decisions que porten malestar als 

claustres de professors i, en definitiva, a la comunitat educativa, em fan pensar que, 

potser, ens hem equivocat. Per tant, estaria bé reconèixer-ho i rectificar. També cal una 

bona planificació educativa per millorar l’atenció a la diversitat. Hem de denunciar que el 

calendari escolar no és un problema educatiu, tampoc és un problema la doble xarxa 

educativa. Si l’educació és considerada com un servei públic i no com una eina política 

no hi ha d’haver cap problema en el tipus de gestió, ja sigui pública o concertada.  

 

 

 

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, comença agraint la flexibilitat 

del regidor del PP a fi d’assolir acords i afirmant que aquest manifest reconeix que 

l’educació, avui, ha de ser tasca de tothom, no només dels professionals, ni és important 

el que passa a les aules. El que és important és el que passa al voltant del fet educatiu i 

això implica tots els sectors socials. En aquest sentit, aquest manifest té un avantatge i 

és que diversos sectors socials reconeixen quines podrien ser les seves contribucions en 

aquesta millora educativa. És cert que no s’adhereixen a aquest manifest els sectors 

pròpiament educatius, però això és perquè aquests ja han manifestat, repetidament, les 

seves voluntats i mancances. Per tant, és un manifest que està fet des de fora dels 

sectors implicats. Això no vol dir que no el subscriguin. El subscriuen 35 entitats 

municipalistes, col·legis professionals, col·legis de tota mena... És més, a la ciutat de 

Mataró el tema educatiu és un tema de consens i aquest manifest s’hi emmarca. 



Aquí no hem de parlar d’altres elements com proves internacionals ja que s’han de 

contextualitzar i poder explicar, perquè és molt fàcil explicar els aspectes aparentment 

més vistosos del fracàs escolar o d’altres, i no fer-ho en el context en que a cada país 

això s’emmarca.  

D’altra banda, és cert que estem immensos en el debat parlamentari d’una llei en el que 

tots els grups que estem aquí tenim un posicionament molt clar, però això va més enllà 

del que, en aquests moments, estem parlant que és la adhesió en un manifest i la 

possibilitat de que, a nivell de la ciutat, utilitzem algunes de les potencialitats d’aquest 

manifest per tirar endavant.  

 

 

 

El senyor Pau Mojedano explica que aquest manifest el que intenta és que la societat 

civil des de diferents sectors tingui veu en aquest tema i pugui donar un toc d’alerta sobre 

la importància de l’educació, en positiu, per mirar al futur amb garanties, intentant superar 

diferències polítiques.  

Lamento que la CUP no s’hi sumi, perquè no és un manifest que ha fet el sector, sinó que 

l’ha fet la societat civil i la gent del col·lectiu educatiu s’hi ha mostrat a favor. Ara hem 

d’intentar emprendre, amb la participació de tothom i a nivell local, accions que puguin 

col·laborar en aquests objectius. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria puntualitza que la precisió que ha fet és que a nivell local no 

hi ha hagut entitats vinculades directament ni indirectament que hagin demanat, 

explícitament,  un posicionament de l’Ajuntament respecte aquest tema. A nivell local no 

hi ha aquesta demanda.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, celebra que es parli d’educació perquè, 

sovint, es parla només d’escolarització.  

 



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

(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als 
membres del grup municipal de Convergència i Unió (6).   

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

d’Unitat Popular. 
 

 
 

24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA 

PROLIFERACIÓ DE PINTADES I GRAFITTIS A LES FAÇANES DE 

LA NOSTRA CIUTAT. 

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

la proposta següent : 

“En el Ple del mes de setembre, en resposta a un prec no acceptat del nostre grup, el 
govern va explicar que, per combatre la xacra que representen els grafits i les pintades a 
les façanes dels edificis de la nostra ciutat, estava estudiant implementar un model similar 
al que s’aplica a la ciutat de Barcelona. 
 
Després d’interessar-nos per aquest model, hem pogut saber que, fins fa poc i des de fa 
un grapat d’anys, l’Ajuntament de Barcelona assumia, en la seva integritat, la neteja dels 
grafits i les pintades de les façanes dels edificis i cobrava per netejar els de les persianes, 
les reixes i les portes.  
 
Diem assumia, perquè ara sabem que, des del passat 30 de setembre, l’Ajuntament de 
Barcelona no només continuarà netejant, sense cap cost pels propietaris, els grafits i les 
pintades de les façanes, sinó que, a més, pagarà el 25% de la primera neteja i el pintat de 
les persianes de les botigues i dels portals dels veïns de Ciutat Vella i després se’n farà 
càrrec del manteniment, també de manera gratuïta, durant els propers quatre anys, en el 



cas de les botigues, i en els propers dos, en el cas dels portals (amb el compromís de les 
comunitats de veïns de fer-se’n càrrec durant els dos anys següents). Afegir que, segons 
la regidora del districte de Ciutat Vella, Itziar González, aquesta és una acció que neix a 
Ciutat Vella amb vocació de fer-se extensiva a tota la ciutat.  
 
Òbviament, ja voldria el nostre grup que, pel que fa a aquesta qüestió, l’actuació d’aquest 
Ajuntament fos tan compromesa com ho és la del consistori de la capital del nostre país. 
 
Si entren al blog de l’Ajuntament de Barcelona “Diari compartit entre l’Alcalde i tu” podran 
escoltar, a través d’un vídeo, com el Sr. Jordi Hereu respon a la inquietud d’uns veïns de 
Sant Andreu dient que comparteix la seva preocupació pels grafits que degraden l’espai 
públic i que per això estan duent a terme un combat aferrissat (en paraules textuals) per 
netejar les parets que els grafits embruten.  
 
Tal com el mateix Alcalde explica, Barcelona té, en aquests moments, 26 equips de 
neteja de grafits que, cada any, netegen més de 200.000 metres quadrats. 
 
D’altra banda, recentment, i amb posterioritat al prec que el nostre grup va presentar en el 
Ple de setembre, associacions de comerciants també han expressat el seu neguit per la 
mala imatge que els grafits i les pintades donen dels eixos comercials de la nostra ciutat. 
Així mateix, la policia local ha admès que en els darrers mesos han augmentat 
considerablement aquestes pràctiques incíviques. 
 
Per tot l’exposat fins ara, i tenint en compte que els grafits i les pintades estan tipificats 
com a falta o delicte (en funció de si els danys causats són menors o majors de 400 
euros) en els articles 263 i 626 del codi penal, el grup municipal de CiU demana al govern 
de Mataró un major compromís per lluitar contra aquesta problemàtica i, en 
conseqüència, els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- En un primer moment, l’Ajuntament de Mataró assumirà, gratuitament, la neteja 
dels grafits i les pintades de les façanes de les vivendes i els comerços dels principals 
eixos comercials i dels principals recorreguts turístics de Mataró, amb la ferma voluntat 
de, en un futur immediat, fer extensiva aquesta actuació a tota la ciutat. 
 
Segon.- El govern de Mataró denunciarà i perseguirà per via penal, tal i com és la seva 
obligació com a garant de l’ordre públic, a aquells ciutadans que realitzin pintades i grafits 
en els edificis de la ciutat sense autorització de l’administració o del propietari de l’edifici. 
 
Tercer.- Atès que el pressupost del 2009 contempla la incorporació de 7 nous agents a la 
plantilla de la policia local, el govern augmentarà, durant la nit, la vigilància als eixos 
comercials i als recorreguts turístics de la ciutat.” 
 
 

 

 

 



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

Pública, explica que el Govern busca un model que sigui extensible a tot el territori de la 

ciutat i no a un sol àmbit de la ciutat ni a un sol sector de la ciutat. A partir del moment 

que vostès van deixar això damunt de la taula, vam tenir converses i ens remetem al 

mateix. L’Ajuntament no pot assumir gratuïtament la neteja dels grafits, llevat de les 

zones i equipaments municipals. El que sí farà l’Ajuntament és oferir un servei als 

ciutadans per eliminar els grafits amb garantia de qualitat i preus ajustats. L’Ajuntament 

col·laborarà i posarà recursos per desenvolupar les tasques organitzatives de control i 

seguiment del servei per aconseguir aquesta màxima eficiència.  

Pel que fa als acords 2n i 3r, recordar que la Policia Local, des del passat mes de 

setembre, va realitzar 32 serveis relacionats amb pintades a la via pública. Respecte a la 

persecució d’aquests fets per la via penal, dir que aquesta ja s’utilitza sempre que hi hagi 

denúncia per part de l’afectat. En cas contrari, s’utilitza la via administrativa, que és molt 

més ràpida i contundent.  

Pel que fa a l’increment de la vigilància a les zones dels eixos comercials i de recorreguts 

turístics de la ciutat, convé explicar que s’ha incrementat la vigilància, tant per part de la 

Policia Local, com per part dels Mossos d’Esquadra, incrementant els serveis especials i 

els serveis ordinaris. Prova d’això són les 32 actuacions de la Policia Local, de les quals 

s’han aixecat 21 actes.  

S’ha desenvolupat un servei específic de vigilància al Parc Central Nou, un altre a la 

plaça de Can Xammar i la unitat de Serveis d’Investigació de la Policia Local va obrir tres 

línies d’investigació per identificar els autors de les pintades de les zones del Parc Central 

nou, de la plaça de Can Xammar i La Riera, com a resultat de les quals s’han fet 3 

imputacions per delictes de danys, 9 denúncies per la ordenança de civisme i 40 

identificacions. Per tot plegat hi votarem negativament. 

 

 

El senyor Francesc Masriera creu que amb aquesta decisió que pren el Govern, aquest 

no està assumint les seves responsabilitats. Entenem que és feina seva vetllar per la 

seguretat dels béns dels nostres ciutadans i, fins a data d’avui, vostès aquesta tasca no 

l’han dut a terme. Vostè deia que nosaltres estem preocupats per implementar aquestes 

mesures en una determinada zona de la ciutat. En absolut. No tindríem cap inconvenient 



a començar per allà on vostès creguin convenient, sempre que després es fessin 

extensives aquestes pràctiques a tota la ciutat de Mataró. Hi ha moltes ciutats al nostre 

país que fan això que nosaltres proposem. Per exemple, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat paga la neteja de les façanes a tots els ciutadans que ho sol·licitin. El govern de 

Barcelona fa anys que neteja les pintades i els grafits i, a més, des de fa poc temps, 

neteja, de comú acord amb propietaris de botigues i comunitats de veïns, les façanes i els 

portals. L’Ajuntament de Terrassa va gastar l’any passat 225.000 euros en neteja de 

façanes privades. Badalona, recentment, ha arribat a un acord amb els comerciants per 

tal d’assumir la neteja i la millora de la imatge de la ciutat. L’Ajuntament es fa càrrec de la 

primera neteja de determinats eixos comercials i, a partir d’aquí, els comerciants 

s’encarreguen de mantenir l’espai en les condicions adequades. Sabadell ha incorporat 

un perit cal·ligràfic a l’hora d’investigar els delictes per aquests comportaments incívics. I 

vostès què fan? Vostès fan una sortida endavant i, en lloc d’assumir la seva falta d’acció 

en aquest tema, carreguen el problema sobre les espatlles dels ciutadans pretenent que 

facin el paper de cornuts i pagar el deute. És a dir, que paguin ells la seva incapacitat i la 

seva inacció.  

Mataró necessita un pla de xoc potent contra aquestes persones que malmeten els béns 

dels nostres conciutadans i la imatge de la ciutat. Aquest pla d’acció necessita mesures 

preventives, mesures de reparació i, sobretot, mesures punitives. No és traslladant la 

responsabilitat als ciutadans de Mataró que vostès resoldran aquesta qüestió. Els 

demano que assumeixin la seva responsabilitat. Hi votarem que no. 

 

 

El senyor Francesc Melero lamenta molt les paraules del Sr. Masriera. Models n’hi ha 

molts. El de L’Hospitalet té un cost de 600.000 euros amb 3 brigades, Badalona té un 

altre només del Centre, Barcelona té diversitat de models. Els models que ofereixen la 

gratuïtat, és la gratuïtat d’una sola vegada, i després s’ha d’espavilar el ciutadà. En canvi, 

el que nosaltres proposem és disposar d’un servei  permanent amb un millor preu motivat 

per la capacitat organitzativa de l’Ajuntament i, també, la possibilitat que el volum de gent 

que ho pugui demanar sigui molt més gran que no de manera individualitzada. Si féssim 

comptes, al llarg del temps, és molt més beneficiós per al ciutadà. Quasi bé tots els 

models que vostè propugna tenen àmbits concrets de la ciutat. Nosaltres volem oferir el 

mateix model a tot el territori. 



 

 

El senyor Francesc Masriera insisteix en què el seu grup no en tindria cap inconvenient, 

sempre que el Govern assumís la seva responsabilitat i fes les neteges de manera 

gratuïta començant per aquell àmbit de la ciutat que cregués oportú. Nosaltres també 

creiem que Mataró és una sola ciutat, però no serà carregant sobre les espatlles dels 

ciutadans la solució d’aquest problema. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, explica que més enllà de si hi ha models 

o no hi ha models creu que hi ha un principi. L’Administració no es pot fer càrrec de tots i 

cadascun dels comportaments dels ciutadans. Això té un cost que han de pagar la resta 

dels ciutadans que ni pinten ni embruten. La nostra responsabilitat és ajudar en la seva 

neteja, demanar als propietaris que denunciïn, perquè només amb la denúncia prèvia 

podem actuar, excepte quan és sobre mobiliari urbà o sobre patrimoni municipal i 

incrementar la vigilància. I ho hem fet. I la prova és que en aquests moments hi ha una 

quantitat important de sancions imposades per la via administrativa, a través de 

l’ordenança de civisme. La via penal és més feixuga i de resultat incert.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6). 

Vots en contra: 16, corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 

 



25 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

ESTIMULAR LA IMPLANTACIÓ DE NOVES EMPRESES A 

MATARÓ. 

 
La senyora M Luisa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent : 
 
“En l’actual situació econòmica és bàsic buscar polítiques que incentivin i reactivin 
l’economia local i fomentin la creació de llocs de treball. 
 
Aquest Grup Municipal creu que una bona mesura podria ser, en el cas d’aquelles 
empreses que es dediquin a la prestació de serveis i la realització d’obres i que optin a 
concursos d’adjudicacions en l’àmbit municipal, la de valorar com un criteri positiu el fet 
que tinguin delegacions físiques de l’empresa a Mataró. 
 
En aquest moment, sembla que amb la injecció de capital provinent dels fons que el 
Govern Central ha destinat als Ajuntaments, el sector de la construcció experimentarà un 
lleuger i puntual creixement que cal aprofitar. 
 
És per aquest motiu que pensem que seria bo aprofitar aquesta situació per intentar 
estimular la implantació de noves empreses a Mataró, tant per reactivar l’economia local 
com per ajudar a la creació de nous llocs de treball pels nostres conciutadans. 
 
No es tracta d’un criteri excloent, sinó de valorar de forma especialment positiva en fet de 
tenir presència a la nostra ciutat de forma permanent, lo qual afavorirà que es contractin 
persones de Mataró i probablement donar un servei millor i mes proper. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  
 

ACORDS 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró, com a màxim representant de la ciutadania, tirarà endavant 
les gestions oportunes per determinar si és possible aquest suggeriment, i en cas que així 
sigui, ho inclourà en les bases dels futurs concursos que es convoquin a la ciutat. “ 
 
 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, recorda que 

aquesta anàlisi ja fa temps que es va realitzar des del Servei de Compres i 

Contractacions. Actualment aquests requisits ja s’inclouen als plecs de clàusules en 

aquells contractes de prestació de serveis que requereixen, com a element indispensable 



per la seva realització, que disposin d’una presència física a la nostra ciutat. En són un 

exemple el Servei de Vigilància de la Salut o el Servei de Recollida de la Brossa. En 

ambdós casos són les pròpies necessitats del servei que es contracta les que determinen 

la necessitat d’una presència de l’empresa a la nostra ciutat. Aquest fet ja és un requisit 

per presentar-se, per tant, ja s’inclou en el plec de clàusules. No s’ajusta a llei la 

possibilitat de contractació d’empreses d’àmbit local. En aquest punt, la Llei de 

Contractes del Sector Públic és molt clara. En el primer article d’aquesta llei ja es diu que 

el seu objecte és el de regular la contractació del sector públic a fi que s’ajusti, entre 

d’altres, als principis de llibertat, accés a les licitacions, publicitat, transparència dels 

procediments i la no discriminació i igualtat de tracte dels candidats.  

A més, els darrers anys s’ha anat adaptant la normativa estatal, en matèria de 

contractació pública, a la legislació procedent de la Unió Europea, establint les condicions 

necessàries per incorporar, entre d’altres, el principi de no discriminació del contractista 

per motiu de la nacionalitat o residència. Estem obligats a tractar amb total igualtat les 

empreses nacionals i les de qualsevol dels altres estats membres de la Comunitat 

Europea, resideixin on resideixin. Entenem que no es pot discriminar les empreses per 

ser o no a la nostra ciutat i, per tant, no podem acceptar incorporar aquest criteri de 

manera generalitzada a tots els plecs de condicions. Només ho incorporarem quan 

aquest element estigui relacionat amb l’objecte del contracte, com ja fem en l’actualitat.  

 

 

La senyora M Luisa Corominas aclareix que el que s’està demanant no és que tinguin la 

seu aquí, sinó que hi hagi un lloc físic a la ciutat a fi de millorar el servei. No crec que 

aquest sigui un fet excloent. A menys que la llei no ho permeti. 

 

 

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

seu grup no votarà a favor d’aquesta proposta, perquè la llei no ho permet.   

 

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

Popular de Catalunya.  



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

Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

  

 

26 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

DEMANAR UNA FINESTRETA ÚNICA CONTRA LA CRISI. 

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

presenta la proposta següent: 

“Des del PPC de Mataró, com hem vingut expressant des de fa anys a través de diverses 
propostes i al·legacions al PAM que hem anat presentant, definim com una prioritat 
absoluta fer front a la crisis econòmica actual que tant està afectant a la nostra ciutat. 
Hem de portar a terme accions per tal de reactivar l’economia local, generar nous llocs de 
treball i mantenir els existents, i garantir la continuïtat de les nostres empreses i el treball 
dels nostres autònoms. 
 
Conscients de que hem de continuar pensant en noves vies per tirar endavant en aquest 
moments tan difícils, aquest Grup Municipal vol exposar una nova proposta que entenem 
podria ser positiva per la ciutat: l’establiment d’una finestreta  única  empresarial,  que 
suprimeixi traves administratives i faciliti la creació d’empreses i negocis. L’objectiu seria 
reduir  la burocràcia i l’intervencionisme de l’Ajuntament en l’activitat econòmica de les 
empreses: amb reducció de càrregues, terminis i despeses.   
 
Aquesta finestreta empresarial única, permetria realitzar totes les tramitacions en un 
sol acte i podria oferir assessorament integral a l’emprenedor des del primer moment, per 
tal de fer tots els tràmits empresarials més àgils i ràpids. 

 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents  
 

ACORDS 
 



1.- L’Ajuntament de Mataró,  tirarà endavant les gestions necessàries per crear una 
finestreta única empresarial per facilitar als emprenedors i els empresaris la seva relació 
amb l’Ajuntament, amb l’objectiu de simplificar i unificar els tràmits referits a l'activitat 
econòmica que desenvolupen les empreses, amb la finalitat de suprimir les càrregues 
formals que actualment han d’assumir i reduir, i si s'escau suprimir, les taxes que gravin 
de manera abusiva els serveis que preceptivament ha de prestar l’Administració a les 
empreses.  
 
La finestreta única ajudarà a reduir la burocràcia i l’intervencionisme de l’Ajuntament en 
l’activitat econòmica de les empreses amb reducció de càrregues,  terminis i despeses, i 
permetrà fer totes les tramitacions en un sol acte i ofereixi assessorament a l’emprenedor 
des del primer moment. 
 
2.- La finestreta única permetrà tanmateix poder fer tots els tràmits des d’una sola 
instància, simplificar la connexió i la cooperació administratives amb la Generalitat, i 
facilitar les gestions a les persones sol·licitants.” 
 
 
 

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

que tothom pot estar d’acord en el fons d’aquesta proposta de resolució. Voldríem que 

l’Administració fos més àgil, més eficaç, més eficient a l’hora de tramitar tots aquells 

certificats que han de respondre a la necessitat d’una empresa de constituir-se i fer tot 

allò necessari per posar en marxa una activitat econòmica. Però això, per desgràcia, no 

depèn la majoria de vegades de l’Ajuntament. La majoria de les competències vénen del 

Registre, vénen dels Notaris, vénen de molts altres àmbits, de les direccions generals de 

societats cooperatives, de moltes administracions. L’Ajuntament de Mataró, com els 

demés ajuntaments, només gestionen un tràmit, que és el de llicències d’activitats i 

llicències d’obres.  

El 19 de gener de l’any 2008 va venir a Mataró el Secretari d’Indústria i Empresa de la 

Generalitat i aquest va ser un dels temes que va sortir. Jo em vaig comprometre a fer un 

informe sobre tots els tràmits que havia de fer una empresa a l’hora de constituir-se i 

enviar-li. I li vaig enviar fent-li la petició que, en la mesura de les seves possibilitats, 

pogués impulsar aquesta finestreta única. Realment, és bastant sorprenent la quantitat 

de tràmits que ha de fer una empresa per constituir-se. N’ha de fer molts i molt variats 

amb diferents administracions.  

Parlant de Mataró li haig de dir que, pel que fa a les llicències d’activitats i d’obres, des de 

l’any 2004 el Servei de Llicències té una carta de serveis que ha estat molt valuosa, 

perquè hem intentat reduir al màxim els períodes de lliurament de llicències. Estem a 



l’any 2007-2008 amb l’acompliment del 98% del que deia aquesta carta de serveis. 

Intentem ser molt rigorosos amb els terminis que ens vam proposar, en alguns casos, de 

menys d’un mes i de 15 dies amb les respostes.  

A banda d’això, saben que tenim una Oficina d’Atenció al Ciutadà que té, com un dels 

seus objectius, donar tota la informació necessària sense enviar a massa finestres als 

empresaris. Els empresaris tenen un interlocutor molt clar que és l’IMPEM, a qui 

s’adrecen per demanar assessorament en molts aspectes. Tant a l’Oficina d’Atenció al 

Ciutadà, com a l’IMPEM, com a l’Oficina d’Atenció de Serveis Territorials que hi ha a 

l’Edifici de Vidre es dóna la mateixa informació, tant pel que fa a les llicències com pel 

que fa als serveis que l’Ajuntament prestem a les empreses, ja sigui des de l’àmbit de 

l’emprenedoria, de serveis de finançament, etc. Per tant, no hi votarem a favor, perquè en 

el cas de Mataró, estem fent tot el possible per intentar reduir tràmits, gestions, etc. I en 

el cas de la finestreta que pertoca a alguna altra administració, nosaltres ja hem donat el 

pas de demanar-li que sigui ella qui tiri endavant la iniciativa. 

 

 

 

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

el seu grup hi votarà a favor. Ara bé, si els mataronins i mataronines i tots els empresaris 

del món sabessin que vostè ha hagut de fer un informe per saber com n’arriba a ser de 

costós constituir una empresa i que li ha hagut de remetre al Secretari d’Indústria perquè 

també se n’assabenti, anem molt malament. Estic convençut que en la primera part de la 

seva intervenció no ha volgut dir el que ha dit, perquè li puc assegurar que si la sent 

algun empresari entendria perquè són tants i tants tràmits i perquè, encara, no hi ha una 

finestreta única.  

 

 

El senyor Pau Mojedano comenta que el Sr. Mora li ha tret les últimes paraules que ha dit 

de la boca. La Sra. Romero no ha tingut encara experiència empresarial. Segurament 

algun dia la tindrà, i llavors se n’adonarà que mesures com aquestes són absolutament 

necessàries.  I no és veritat que hagi de ser una finestreta d’una altra administració. Pot 

ser un tema recurrent, perquè els empresaris sempre demanen menys burocràcia i que 

des d’un sol lloc se’ls pugui informar i orientar. A mi em consta que l’Ajuntament de 

Castelldefels, i mirant la seva web ho he vist, tenen quelcom de semblant. Perquè 



aquesta no és una proposta tancada, no hi ha una única fórmula per fer-ho, sinó que és 

qüestió d’acceptar-la i treballar-la tots junts. De ben segur sortiria un model apte per 

Mataró que pogués suposar una reducció de cost, de temps, d’incertesa i una major 

eficàcia en la constitució d’una empresa. L’Alcalde abans, en un altre punt de l’ordre del 

dia, deia que Mataró fa apostes. És molt important, quan un inicia una aventura 

empresarial, saber si la ciutat fa apostes per alguns sectors que poden ser estratègics. 

És important saber quins són. Per exemple, el sector del mar. Pot venir algú que en 

aquest moment vulgui invertir aquí, i lògicament seria molt bo que l’IMPEM, amb tot el 

personal que té, oferís un servei d’assessorament previ que permeti determinar sectors 

estratègics de futur a la ciutat, que permeti determinar quina pot ser la localització d’algun 

local i orientar aquells emprenedors que no tenen experiència. 

 

 

 

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

Popular, coincideix amb el fet que totes les gestions administratives no són en l’àmbit 

municipal. Coincideixo amb  la Sra. Romero en què potser no és la prioritat. En tot cas, sí 

que estaria bé instar les altres administracions a què comencin a solucionar aquest 

problema, perquè és cert que és complicat i no facilita la iniciativa. Ens hi abstindrem 

perquè no està del tot definit i no aconsegueix trobar un espai per facilitar el conjunt de 

les gestions administratives.  

 

 

La senyora Alícia Romero respon que resulta que ella no sap com es constitueix una 

empresa i que veu que alguns regidors de l’Ajuntament no saben el que fan a l’IMPEM. 

Sr. Mojedano, això ja ho fem a l’IMPEM. I a vostè l’IMPEM l’informa de tot. L’assessoren 

de quina forma jurídica podria vostè utilitzar a l’empresa, li expliquen on ha d’anar i on 

són els registres, el pla de negoci, vies de finançament, és dir, l’assessorem de tot. En 

aquests moments, l’IMPEM ja és finestra única d’informació i assessorament a 

l’empresari. Evidentment que si has de demanar la llicència d’activitats, has d’anar a un 

altre edifici, i qui et donarà la llicència serà un enginyer o un arquitecte.  Jo també he 

visitat ajuntaments i vaig estar a Sant Cugat, un ajuntament que és referència, en molts 

aspectes, d’administració i de gestió pública. I ara estan començant a pensar en la 

finestra única per a l’empresa. I jo els deia: “expliqueu-me bé això” i ells em deien: “ bé, 



finestra única en la primera visita” . És a dir, a l’oficina d’atenció ciutadana posaran unes 

atencions específiques per a l’empresa. Evidentment, allà no hi pots tenir un enginyer, un 

especialista en empreses. Hi tenen la primera informació. Vostè aquí demana una 

finestra única en general, és a dir, interadministrativa. Això, en aquests moments, és 

impossible. El que podem fer és demanar a l’administració de la Generalitat que intenti 

agilitzar alguns tràmits. Jo estaria d’acord en què hem de continuar treballant perquè 

qualsevol empresari, s’apropi on s’apropi, rebi la mateixa primera informació. Llicència 

d’activitats es va incorporar a l’àrea d’Innovació i Promoció de la ciutat, una mica, en 

aquesta línia. És a dir que, realment, des d’aquest servei també és pogués donar 

informació sobre espais lliures que hi ha a la ciutat, sobre assessorament que et poden 

donar, etc. Però en el tema de constitució d’una empresa, que són competències de la 

Generalitat i d’altres institucions, vam demanar-ho a l’administració competent.  

 

 

El senyor Pau Mojedano no hi està d’acord i creu que es poden fer més coses. Ara bé, si 

vostè em diu que faran aquest pas que a totes les instàncies de l’Ajuntament es pugui 

donar orientació sobre les qüestions necessàries per tirar endavant un projecte 

empresarial, ja és important. Ho veu com hem arribat a un acord!  

 

 

La senyora Alícia Romero insisteix en què ja s’està fent i que se seguirà fent.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, comenta que li ha picat la curiositat i que 

trucarà a l’Ajuntament de Castelldefels perquè li expliquin en què consisteix aquesta 

finestreta única. Bàsicament, perquè si hi ha alguna cosa que facin a l’Ajuntament de 

Castelldefels que nosaltres puguem aplicar, també ho farem.  

D’altra banda, a l’IMPEM s’informa i s’orienta de les estratègies, localitzacions, etc. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6). 



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

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

 
 
 

27 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER 

DEMANAR LA REVISIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT 

DE SITUACIONS METEOROLÒGIQUES EXTREMES. 

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

presenta la proposta següent: 

“A finals dels passat mes de gener Catalunya va patir un temporal de vent amb 
conseqüències tràgiques. Ens consta que a la nostra comarca, el Consell Comarcal del 
Maresme va emetre dos avisos, un la nit de divendres 23 de gener i l’altre, a primera hora 
del dissabte 24, però segons ens va comentar el Regidor d’Esports, no es va rebre cap 
comunicació procedent ni del Consell Català de l’Esport ni de la Generalitat, que 
recomanés que no se celebressin les competicions escolars.  
 
Tot i així, i malgrat les recomanacions que es van fer des de les seccions 
meteorològiques dels serveis informatius de diferents mitjans de comunicació, durant 
aquell cap de setmana es van celebrar diferents competicions esportives. Mataró no va 
quedar-ne al marge i va celebrar dues competicions: la de jocs escolars i la d’esports 
federats. A aquest Grup Municipal li consta que l’Ajuntament va activar un dispositiu de 
seguretat i va estar atent, durant tot el cap de setmana, per garantir que no s’haguessin 
de lamentar desgràcies, anul·lant alguna competició i tancant algun recinte esportiu, com 
la piscina municipal. 
 
Aquesta actuació ens sembla del tot correcta, però també creiem que s’ha d’anar més 
enllà i demanar una revisió dels protocols de seguretat existents a dia d’avui i, sobretot, 
que millorin els dispositius d’alerta i sensibilització de la població davant de casos com el 
que va passar dissabte 24 de gener. Malgrat ser un factor meteorològic amb 
conseqüències i desenvolupaments imprevisibles, el temporal de vent s’havia anat 
anunciant durant tota la setmana. 
 



Aquest Grup Municipal no és expert en meteorologia però sí comparteix la opinió de molts 
ciutadans que creuen que el temps s’està endurint i que alguns fenòmens, com per 
exemple els fiblons marins, comencen a ser habituals quan abans no es veien gairebé 
mai. Creiem que això ha de ser indicatiu d’alguna cosa i, si més no, cal estar preparats. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a les institucions pertinents per demanar una nova 
revisió dels protocols de seguretat i d’avis a la població, en cas de situacions 
meteorològiques extremes. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró, com a institució de màxima representació de la ciutadania, 
estudiarà la conveniència de fer, a nivell local i amb l’ajut de totes les forces polítiques i 
agents socials implicats, un nou protocol d’emergències que complementi l’anterior, per 
tal de garantir la seguretat a tots els mataronins. 
 
3.- En aquest mateix sentit, l’Ajuntament també tirarà endavant una campanya de 
sensibilització a la ciutadania per evitar que no faci cas de les recomanacions que 
s’emetin sobre aquest tema i posin en perill la seva pròpia seguretat.” 
 

 

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

Pública, anuncia que el Govern hi votarà en contra, tot i valorar, també, la preocupació 

que el Sr. Mojedano manifesta i que ens preocupa a tots. Mataró disposa de tots els 

plans de protecció civil a què obliga la Llei de Protecció Civil de Catalunya. Així com els 

plans recomanats i els plans específics, en funció de la naturalesa de les activitats que es 

desenvolupen a la ciutat. Podem afirmar que Mataró és el municipi de Catalunya amb 

més plans d’actuació i específics homologats. Documents que identifiquen el risc i 

estableixen el conjunt sistemàtic de normes de resposta. Dins del contacte permanent 

que té la Generalitat de Catalunya amb les associacions municipalistes, federació i 

associació, hi ha fixada una reunió per al dia 20 de març a fi de plantejar l’inici dels 

treballs de redacció d’un pla d’actuació específic dins del PROCICAT (Pla de Protecció 

Civil de Catalunya) per a situacions meteorològiques de risc per vent. Com a 

conseqüència, es revisaran les mesures de protecció a la població a partir del 

coneixement de les vulnerabilitats, així com els processos d’informació a la població. És 

dir, no ho instem perquè ja està en marxa el procés.  

D’acord amb el pla específic que redactarà la Direcció General de Protecció Civil de la 

Generalitat, i des de l’Ajuntament de Mataró, treballarem en la mateixa línia elaborant el 

pla específic municipal per temporal de vent seguint els requisits i supòsits que estableixi 



el pla per a tot Catalunya. L’elaboració del pla específic du implícita l’elaboració dels 

processos d’informació a la població, que també treballarem. Al PAM 2009 ja hi ha 

prevista una acció del foment de les mesures d’autoprotecció de la ciutadania i que, des 

de l’àrea de Via Pública, treballem en col·laboració amb la Creu Roja. Aquesta acció ha 

de ser complementada amb les mesures que es derivin de l’elaboració del pla específic 

abans esmentat. La mesura que està reflectida al PAM és la 14.4.5. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano entén que el que ha dit el Sr. Melero és que s’està treballant en 

el sentit que va la proposta; aleshores, no van equivocats quan demanen això.  

 

 

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

Popular, no dubta de la bona intenció citada a l’inici de l’exposició, però també s’ha de 

reconèixer un cert oportunisme, vist el que ha passat recentment. Parlen d’una campanya 

de sensibilització per evitar que no es faci cas de les recomanacions. Abans parlàvem 

d’educació i jo aniria més per aquí. Apel·lar a la responsabilitat del conjunt de ciutadans 

perquè, en qüestions com aquestes, no només utilitzin el sentit comú, sinó que també 

facin cas de les advertències davant de situacions de risc. No hi votarem a favor perquè 

no veiem massa clara la forma en què es presenta aquesta moció.  

 

 

El senyor Francesc Melero afegeix que la preocupació s’intensifica quan passa una 

desgràcia com aquesta. Més que d’oportunisme parlaria d’oportunitat. 

 

 

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

l’abstenció. El Govern està intentant fer el màxim de bé la seva feina i així ho esperem. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, comenta que el fet de tenir tots els 

protocols en marxa no eximeix de poder tenir alguna desgràcia. En tot cas, hem d’estar 

convençuts que hem fet tots el possible per evitar-la.  



D’altra banda, el que sí que s’ha demanat és que millorés el protocol de comunicació cap 

als ajuntaments i en això estan treballant tant la Federació de Municipis com l’Associació 

Catalana de Municipis amb la Generalitat de Catalunya. 

 

 

El senyor Pau Mojedano afegeix que, efectivament, la millora va en el sentit de millorar 

els protocols de comunicació. Jo crec que, després del que ha dit el Sr. Melero, la 

proposta no té sentit, per tant, la retirem. Si s’està treballant en aquest sentit, no cal 

votar-la. 

 

 

El Sr. Alcalde retira definitivament la proposta a la vista de la petició del Sr. Mojedano. 

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 28 i 40 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

28 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE  LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE 

EL TRASLLAT DE L’APARCAMENT DE CAMIONS DE LES CINC 

SÈNIES. 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“Davant el fet que el Govern Municipal té la intenció de traslladar al barri de Rocafonda, 
densament poblat, l’aparcament il·legal de camions situat a l’entrada de les Cinc Sènies, 
la Candidatura d’Unitat Popular considera: 

Primer, que aquest aparcament ja fa anys que hauria d’haver cessat la seva activitat en 
terres de conreu, atès, a més de la seva manifesta il·legalitat, que està a l’entrada d’una 
zona agrícola protegida i que el trànsit intens de vehicles d’alt tonatge crea moltes 
molèsties. 



Segon, que l’espai que el Govern Municipal vol destinar a substituir aquest aparcament 
il·legal és un terreny (antiga fàbrica CYPP) on es preveu construir un centre educatiu. 
Aquest lloc estava destinat a ser el pulmó verd del barri de Rocafonda i s’hi havien de 
crear zones verdes i equipaments, segons havien consensuat els veïns del barri i 
l’Ajuntament. Ara, amb la construcció d’aquest nou aparcament, si s’hi construeix −per 
més provisional que diguin que serà−, es desvirtuaria l’ús acordat per al terreny i 
s’incompliria, amb menyspreu dels veïns, allò es va consensuar. 

Tercer, que el lloc que proposa el Govern Municipal és a tocar d’un parc i una plaça 
pública. Si tenim en compte que els camions aparquen amb la seva càrrega, que pot 
contenir materials perillosos com líquids inflamables o explosius, considerem que és del 
tot inadequat l’emplaçament triat. 

Quart, que és evident que cal trobar un lloc alternatiu per a l’aparcament de camions: un 
lloc ampli que estigui ben comunicat, que no col·lapsi els carrers de la ciutat ni resti 
equipaments necessaris a cap barri, i que tampoc no ocupi sòl agrícola. 

Cinquè, que, en canvi, hi ha un indret de la ciutat ideal per a ubicar-hi l’aparcament de 
camions que ha de ser traslladat: es tracta de la zona anomenada el Rangle.  És un lloc 
ampli, molt ben comunicat amb les autopistes del Maresme i de Granollers, està situat 
just a l’entrada de la ciutat de manera que els camions no hi hauran ni d’entrar, es troba a 
la vora de la principal zona industrial de Mataró (Les Hortes del Camí Ral i el Polígon del 
Pla d’en Boet), no ocupa zones destinades a la construcció d’equipaments per als barris i 
no envaeix terrenys agrícoles. 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat popular 

PROPOSA 

Que aquest Ple Municipal acordi que l’aparcament il·legal de camions situat a l’entrada de 
les Cinc Sènies es traslladi al Rengle.” 

 
 

40 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A UN APARCAMENT PER A 

CAMIONS I AUTOCARS A ROCAFONDA. 

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

pregunta següent : 

 
“En el passat Ple Municipal, a una pregunta de CiU, el govern municipal va reconèixer 
que està estudiant la instal·lació d’un aparcament per a camions, autocars i furgonetes al 
solar que antigament ocupava l’empresa “Talleres Cypp, SA”, espai qualificat 
d’equipament, on està previst construir-hi una escola. 
 
Fa temps que la ciutat necessita un espai on ubicar-hi aquests vehicles comercials, els 
quals, mentre no realitzen cap servei, ocupen els carrers de la ciutat o aparquen en 



instal·lacions il·legals. Però la solució a aquest problema ha de ser definitiva i no pot 
hipotecar cap equipament i menys una escola. En aquest sentit, l’AV de Rocafonda ja ha 
emès un comunicat, en qual també denuncia  l'impacte visual al costat d’un nou parc, 
l'impacte acústic per als veïns i els previsibles problemes en el sistema d’entrada i sortida 
dels vehicles, atès que la ronda Rafael Estranys és "pràcticament de vianants" per 
dissuadir la circulació de vehicles per la proximitat del CAP, el camp de futbol i el 
parvulari. 
 
El regidor de Via Pública va reconèixer que s’està realitzant un estudi per part dels 
serveis tècnics de GINTRA, el qual donarà lloc a unes instal·lacions que tindran una vida 
aproximada de dos anys. A partir d’aquí s’obren nous interrogants i és per això que el 
Grup Municipal de Convergència i Unió formula les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Quan preveu, el govern municipal, iniciar les obres per a la construcció de 
l’aparcament en qüestió? I quin és el temps d’execució previst? 
 
Segona.- Quin serà el cost pel condicionament del solar? Com s’amortitzarà aquest cos? 
Existirà una tarifa per l’estacionament? 
 
Tercera.- El control dels vehicles que accedeixin al nou estacionament, així com la 
vigilància, segons paraules del regidor, anirà a càrrec de GINTRA. Suposarà això noves 
contractacions de personal per part l’empresa municipal? En cas afirmatiu, quin serà el 
sistema de selecció del personal i contractació? 
 
Quarta. – Atès que, segons el regidor de Via Pública, l’aparcament només tindrà una vida 
de dos anys, quina raó justifica la seva execució, que no justifiques realitzar un 
estacionament dissuasori al solars d’IVECO? 
 
Cinquena.- Atès que dos anys és un termini molt curt i seria una manca de previsió molt 
gran no tenir, hores d’ara, un espai on construir-hi una instal·lació definitiva, quin és 
l’espai reservat per donar aquest servei a la ciutat? 
 
Sisena.- Pot, el govern municipal, garantir la construcció d’aquí dos anys de l’escola 
prevista al solar en qüestió, per part de l’administració competent? 
 
Setena.- El Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador, ha estat informat i 
consultat sobre aquest tema? Quan i quin ha estat el resultat del debat?” 
 
 

 

A continuació, el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Miquel Torner en nom de 

l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí, qui es queixa que es 

volgués traslladar provisionalment l’aparcament il·legal de camions de les Cinc Sènies a 

la nova ubicació de Rocafonda, que està reservada a un equipament escolar i destinada 

convertir-se en el pulmó verd del barri.  



 
 

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

Pública, anuncia el seu vot en contra. No tirarem endavant aquest aparcament. Valorem 

la proposta de la CUP i, tot i votar-hi en contra, l’estudiarem, juntament amb altres espais. 

Respecte a les preguntes que fa Convergència i Unió, el projecte es va presentar al 

Consell d’Administració de GINTRA per valorar-ne els terminis, els costos i, en definitiva, 

la seva viabilitat i, fruit d’aquest coneixement, va arribar una pregunta al ple, la qual es va 

contestar. Però, en tot cas, no s’havia aprovat, ni s’havia aportat, per part del Govern 

municipal cap aprovació en cap òrgan d’aprovació de l’Ajuntament. Com que ja he dit que 

no farem aquest aparcament en aquest àmbit crec que la primera, segona i tercera 

pregunta no cal contestar-les.  

Pel que fa a la quarta pregunta, dir que la possibilitat de crear un aparcament dissuasori 

al solar de l’antiga fàbrica IVECO ja es va estudiar per GINTRA i l’informe va concloure 

que les obres d’adequació eren inviables tècnicament, a més de suposar un elevadíssim 

cost econòmic no assumible i la perillositat que podia comportar.  

Quant a la cinquena pregunta, val a dir que GINTRA està estudiant, en aquests 

moments, alternatives per poder ubicar-hi un aparcament amb caràcter provisional o no.  

En resposta a la sisena, convé explicar que el fet de garantir la construcció de l’escola 

dependrà de la Generalitat. Nosaltres vam fer una reunió aquesta setmana, i en relació 

també amb converses amb l’IME i la necessitat de poder posar a disposició de la 

Generalitat aquest espai per a la construcció d’un equipament escolar, com que aquesta 

és una de les prioritats que vam marcar a l’acord de govern, i crec que no cal recordar 

tots els esforços que l’Ajuntament de Mataró està fent en matèria d’equipaments escolars 

—que van molt més enllà del que li pertocaria—, i per les converses que l’IME ha 

mantingut amb el Govern, resulta que és abans del juny que hem de posar a disposició 

aquest solar, encara que no començaran les obres; però sí que la Generalitat ho ha de 

tenir amb temps suficient per poder fer totes les tasques preparatòries.  

Respecte a les converses amb el Consell Territorial, dir que la setmana passada ens vam 

reunir amb representants del moviment veïnal i vam anunciar que estàvem estudiant la 

possibilitat que ara tot just els estic anunciant. 

 



 

 

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

està disposat a retirar la pregunta. El fet que l’haguem posat sobre la taula, que aquest 

comentari hagi pogut sortir en un Consell d’Administració de GINTRA, fa que haguem fet 

un favor al ciutat. Hem contribuït a què vostès facin aquesta reflexió, segurament ajudats 

pel ressò mediàtic que ha tingut i, per tant, en aquest cas els polítics, tant els de l’oposició 

com els del Govern, amb la seva rectificació, han fet un favor als ciutadans d’un barri tan 

dens com Rocafonda. 

 

 

 

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

posiciona a la proposta de forma negativa. No considerem adequat decidir avui, aquí, 

d’un tema tan important com aquest. Volem mostrar la sorpresa per com s’han produït els 

esdeveniments. Celebrem que hagin reflexionat sobre això, però amb una certa 

incomprensió de com ha anat tot plegat.  

 

 

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

Popular, celebra que s’hagi rectificat aquesta primera intenció. Agrair, malgrat que han 

anunciat que votarien en contra de la proposta, que tinguin en consideració aquesta 

proposta d’ubicació per a aquest nou aparcament.  

 

 

 

El senyor Joan Mora explica que el seu grup s’hi abstindrà perquè la proposta barreja 

moltes coses, tot i que al final intenta buscar una solució, malgrat tampoc concreta massa 

l’àrea. Crec que hem de deixar fer al Govern i que intenti trobar una solució, però aquesta 

solució la podem intentar consensuar. Sabem que aquestes no són les activitats que 

agrada tenir al costat de casa, però per això hi ha la responsabilitat dels polítics, per 

assumir aquestes coses. 

 



 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, entén el prec que fa el Sr. Mora i, per 

tant, es pot assumir pel Govern municipal de parlar-ne, en el cas que es trobés un espai 

alternatiu on poder col·locar aquesta activitat. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

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

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

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

  

 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 29 i 46 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 
29 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ 

D’UN DEBAT ENTORN POSSIBLES NOUS SISTEMES 

CONSTRUCTIUS. 

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

proposta següent : 

 
“El passat dia 1 de desembre de 2008 la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Mataró 
va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional d’habitatge públic 
de “Figuera Major” presentat per PUMSA.  
 



Aquest Pla de Millora Urbana es refereix a les parcel·les situades al barri de Vista Alegre, 
concretament amb front a la Riera de Figuera Major, entre els carrers de Josep Maria de 
Segarra i Joan Oliver. El sòl està qualificat de sistema dotacional públic i, actualment, s’hi 
preveu la construcció d’uns 90 pisos amb una superfície útil d’entre 40 i 50 m2 cadascun.  
 
Així mateix, tan aquesta última modificació puntual del PGOUM de dotacions d’habitatge 
públic, com el PMU aprovat ara inicialment, substitueixen, en aquesta parcel·la, la 
modificació puntual del pla especial d’equipaments de Mataró nord Via Europa i Figuera 
Major aprovat definitivament pel Ple Municipal el dia 4 de maig de 2006, que proposava, 
com a ús dominant, el d’equipaments esportius, la qual cosa suposa un increment en la 
densitat de població de la zona. 
 
En aquest cas, més enllà dels criteris fixats pel PMU, sembla que els habitatges es 
construirien amb contenidors adaptats, causant un important impacte visual en tot aquell 
entorn.. 
 
Des de Convergència i Unió, som conscients de la necessitat d’habitatge de lloguer per a 
joves i gent gran, a preus públics reduïts, i de cap manera no estem tancats a cap tipus 
d’innovació, ni en el model ni en els materials, però sí que ho estem a que si fos 
d’aquesta magnitud, el canvi s’executi sense un debat seriós i molt rigorós sobre els 
avantatges i inconvenients que cadascun dels nous sistemes podrien tenir i, sobretot, es 
faci amb la informació i el consens necessari.  
 
És per això que, després de tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal de CiU proposa al 
Ple l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
Primer.- Prèviament a la redacció de qualsevol projecte que suposi un canvi vers el  
model o sistema constructiu tradicional d’habitatges i, si fos el cas, d’equipaments, 
s’obrirà el debat tècnic i polític necessari per abordar las possibles innovacions que pugui 
impulsar la Ciutat, tant des del punt de vista dels materials com de la ubicació d’aquests 
potencials nous tipus, així com la conveniència del nombre d’habitatges a construir. 
 
Segon.- Per tal de crear un debat enriquidor i de qualitat, es convidarà a participar-hi a 
tots aquells col·lectius professionals implicats, com, per exemple, el Col·legi d’Arquitectes, 
el Col·legi d’Aparelladors i el Gremi de Constructors.” 
 
 

46  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER AFAVORIR LA 

BIOCONSTRUCCIÓ EN EDIFICIS PÚBLICS. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 



 
“El regidor i Conseller delegat d’habitatge Francesc Teixidó ha proposat en diverses 
ocasions l’opció d’utilitzar un nou sistema de construcció per nous habitatges de protecció 
oficial a la ciutat de Mataró. En aquest cas i encara de forma no oficial es proposa la 
construcció de nous edificis amb containers de ferro. 
 
Des de la CUP considerem important estudiar i iniciar nous projectes de construcció 
alternatius als habituals. Aquests nous projectes s’haurien de basar en la qualitat de vida 
dels seus habitants incorporant conceptes de la bioconstrucció amb criteris d’estalvi 
energètic, de salut, de reciclatge de materials, d’afavorir les relacions humanes, de preus 
més assequibles, etc. 
 
Aquest és un debat que s’hauria d’obrir i impulsar des de l’Ajuntament per iniciar un nou 
model de ciutat més ecològica i sana. 
 
Qualsevol nova proposta de construcció s’hauria de basar en aquests criteris, i no creiem 
que la proposta dels containers s’hi ajusti.  
 
Per tot això, formulem el prec següent: 
 
 
Que s’iniciï un estudi rigorós que contempli nous materials i sistemes de construcció per 
al habitatges i edificis públics. 
 
Que aquest estudi compti amb l’assessorament de professionals que treballen en allò que 
avui dia s’anomena bioconstrucció.” 
 

 

 

El Sr. Mojedano no veu malament la proposta dels contenidors. Pot ser una bona solució. 

Potser és veritat el que deia el Sr. Mora que, segons on s’ubiqui, podria ser una solució 

millor, o no, en funció de l’entorn. La nostra feina és entrar en aquestes qüestions 

tècniques? O bé hem de parlar d’allò important? El model de ciutat, quins són els criteris 

de les nostres polítiques d’habitatge, és a dir, els temes de fons. El debat és la revisió del 

Pla General i en això, malauradament, ens hem quedat sols. La nostra posició serà 

d’abstenció.  

 
 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, manifesta que està 

absolutament d’acord amb el Sr. Mojedano. El debat sobre això probablement no és la 

nostra feina. La proposta de resolució, quan la vaig llegir en profunditat, tornava a incórrer 

en el tema del sistema constructiu. Es poden organitzar unes jornades al voltant de 

l’habitatge públic a Mataró on es debati sobre la situació actual del sector, sobre la Llei de 



l’Habitatge, alternatives de tinença, etc. I, en el marc d’aquesta jornada, fer una 

presentació en condicions del projecte, quan ja tinguem una cosa concreta, i poder-lo 

contrastar amb altres alternatives. Però en un altre àmbit que no sigui el d’obrir un debat 

de coses que no entenem gaire i que, en definitiva, han de complir el codi tècnic. 

Respecte al tema de la bioconstrucció, hi estic totalment d’acord. L’equip tècnic 

d’Habitatge i de Prohabitatge ja han demostrat, en aquests anys i totes les obres que han 

anat fent, que estan molt interessats en aquest tema, són molt sensibles amb tot el que té 

a veure amb l’arquitectura sostenible, tant des del punt de vista d’optimització de 

recursos, com de disminució del consum energètic, disminuint residus, disminuint la 

despesa de manteniment i incrementant la qualitat de vida dels ocupants. Alguns 

exemples d’aquests últims anys són que s’ha explorat la geotèrmia per la calefacció i 

refrigeració dels edificis, s’ha explorat la recirculació d’aigües grises, s’han introduït 

prefabricats en habitatge públic, s’ha treballat amb energies renovables, és a dir, la 

inquietud hi és. La idea seria reconduir aquesta proposta cap a unes jornades on es 

presentaria aquest projecte, però no orientat sobre un debat de sistemes constructius 

obert. 

 

 

El senyor Joan Mora explica que Figuera Major ha estat el detonant que els ha fet veure 

que es volia avançar amb aquest nou sistema constructiu. La idea que vostè proposa de 

fer un debat més ampli ens sembla fantàstica. Però li recordo que també té la Mesa Local 

de l’Habitatge i que s’hi reuneix molt poc. Allà podríem debatre aquestes coses. Si vol fer 

unes jornades li donarem el recolzament. Però el que nosaltres estem dient és que, de 

moment, la única innovació potent que tenim en ferm és aquesta que vostè ens proposa. 

Vostè diu que encara no hi ha cap projecte. És cert que vostè encara no ens ha ensenyat 

cap projecte en ferm. Hi deu estar treballant. Nosaltres entenem que és un canvi de 

model constructiu important, és una innovació important, que no sabem quins avantatges 

o inconvenients té respecte de l’altre. No sabem quin resultat ens pot donar 

econòmicament, ni sabem, a nivell de terminis d’amortització, quin resultat pot donar. I 

vostès ja es plantegen fer-ne 30. Els polítics no ens hem de posar a debatre això, perquè 

jo li asseguro que faria el que em recomanessin els tècnics. El que sí que entenc, és que 

si comencen a aparèixer habitatges contenidor per la ciutat sense haver fet un debat i, 

d’aquí uns anys, ens n’adonem que això comença a tenir algun problema, per exemple, 

quant a costos de construcció o manteniment, haurem fet un flac favor a la ciutat de 



Mataró. Estic convençut que si els tècnics no el convencen a vostè, vostè no ho tirarà 

endavant. Li demano que en parlem. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria afirma que segurament no és feina dels polítics debatre 

sobre qüestions constructives. La nostra feina és procurar que Mataró sigui una ciutat 

capdavantera i les ciutats capdavanteres seran les que s’adaptin amb equilibri al seu 

entorn. Ja que tenim l’oportunitat des de l’Ajuntament de tirar endavant projectes amb 

edificis públics o habitatges públics, s’hauria d’aprofitar aquest fet per ser una 

avantguarda en el conjunt de la societat. Veig una bona idea això de les jornades i ja 

procurarem que algú del món de la bioconstrucció hi assisteixi. Molts dels habitatges de 

protecció oficial tenen moltes carències en aquest sentit. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, entén que hi havia una proposta per part 

del Sr. Teixidó d’organització d’unes jornades tècniques per discutir aquests temes quan 

es fes la presentació del projecte de Figuera Major. El Sr. Mora considera que no és 

suficient i, en tot cas, mantindríen la seva proposta de resolució. És això Sr. Mora? 

 

 

El senyor Joan Mora contesta que sí, si aquestes jornades incorporen aquest petit debat. 

Abans de tirar endavant una inversió, pagant l’Ajuntament de la ciutat o comprometent-hi 

recursos per a aquests 30 habitatges, necessitem saber-ho. Si això ho emmarquem en 

unes jornades, doncs, perfecte, però necessitem que allà hi hagin els tècnics debatent 

aquest projecte, no que sigui només una presentació del projecte.  

 

 

El senyor  Alcalde  remarca que aquesta jornada de treball s’hauria de fer prèviament a 

l’aprovació del projecte. Per tant, el debat polític de resultes de la informació que 

obtinguéssim en aquesta jornada tècnica el faríem en el lloc que toca, el Consell 

d’Administració de PUMSA o Prohabitatge, depèn de qui fos el constructor. Entenc que 

en aquest cas, aniria una qüestió rere l’altra. 

 



 

El senyor Francesc Teixidó insisteix en què hi ha un seguit de normatives i codis tècnics 

que qualsevol sistema que s’apliqui al país ha de complir. La proposta és fer una bona 

presentació, després de la qual, s’obrirà un col·loqui on hi haurà preguntes i respostes, 

però estarem parlant d’una cosa concreta i els tècnics podran explicar les solucions 

concretes que donen a les inquietuds que puguin plantejar els assistents. Jo ho entenc 

més així que no pas un debat previ amb un projecte on tot és pura teoria i no hi ha 

respostes pràctiques a res, perquè ningú no s’hi ha trobat. Quant a les jornades, es 

podria fer mitja jornada per tractar de temes més conceptuals i l’altra mitja per presentar 

un cas pràctic, que seria aquest projecte en el col·lectiu dels tècnics. I posteriorment, 

mantindríem el debat polític corresponent al Consell d’Administració de PUMSA, 

Prohabitatge o la Mesa d’Habitatge o en els tres llocs, si convé.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 7,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

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

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

 
 

30 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER FER FRONT A LA 

CRISI, QUE INCLOU LA REVISIÓ I MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2009. 



 

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

proposta següent : 

 
“El setembre passat, Convergència i Unió i també altres grups municipals van un paquet 
de mesures per fer front a la crisi a la ciutat de Mataró, que cal recuperar u analitzar 
novament. 
 
Ara, quan la intensitat de la crisi econòmica global està afectant de ple a les famílies i a 
les empreses mataronines, Convergència i Unió fa un pas més i proposa novament un 
acord entre totes les forces polítiques presents a l'Ajuntament (com s’ha fet en altres 
poblacions), el qual creiem que ha de ser obert als agents econòmics i socials de la 
ciutat.  
 
L'objectiu de la proposta és sumar esforços i establir un diàleg que permeti incorporar les 
aportacions de totes les forces polítiques, i arribar a un consens que permeti afrontar la 
crisi amb les millors condicions possibles.  
 
Per altra banda, el 22 de desembre de 2008 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar 
definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2009. En aquesta 
modificació, la majoria de les taxes es van incrementar, respecte a l’exercici 2008, en un 
4,6%, percentatge que feia referència a la previsió de l'IPC pel 2008, que finalment ha 
estat només del 1,6%. Davant la situació de crisi que estem patint, qualsevol mesura que 
aporti una reducció de la despesa és important per a tota la ciutadania. 
 
En conseqüència a tot el que s’ha dit, els sotasignats proposen al Ple Municipal l’adopció 
dels següents, 
 
ACORDS: 
 

1. Ajustar a l'IPC real de Catalunya l’augment de tots els impostos, taxes i preus 
públics municipals, incloses les tarifes d’aigua i, en al mesura que sigui possible, 
del transport públic, per a la qual cosa s’iniciaran els corresponents expedient i es 
procedirà al tràmit que senyalen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, que regulen el procediment per l’aprovació i modificació de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs. 

2. Implantació de la llicència exprés: revisió de les ordenances per accelerar i 
simplificar els procediments de tramitació de llicències i tràmits vinculats amb 
l’activitat econòmica (activitats, ambientals, d’obres, tramitació telemàtica, etc).  

3. Difondre totes les bonificacions i exempcions de caire social existents en les 
nostres taxes i preus públics, així com les facilitats d’ajornament i fraccionament 
del pagament d’impostos. 

4. Potenciar una línia d’ajuts pel pagament d’impostos destinada a les persones amb 
extrema necessitat i augmentar les que puguin exitir. 

5. Establir  a 30 dies els terminis de pagament a proveïdors. 
6. Acceleració de l’execució de les actuacions incloses al pressupost d’inversions 

municipal per tal d’equiparar el seu efecte a les actuacions suvbencionades pel 
FEIL. 



7. Per tal de compensar la disminució dels ingressos a causa de la reducció en 
l’increment dels impostos, taxes i preus públics, així com analitzar totes els 
propostes que es plantejat, que s’ha de sumar a les aportades el setembre passat, 
es reunirà la “Comissió d’Austeritat” per estudiar quines poden ser de millor i més 
ràpida aplicació.” 

 
 

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

posiciona favorablement a la proposta.  

Respecte al primer punt, el meu grup ja va dir, en el debat de pressupostos i ordenances 

fiscals, que aquestes s’ajustessin posteriorment a l’IPC en un moment en què es veia que 

estava baixant. El punt dos està en la línia del que demanàvem en l’anterior proposta de 

la finestreta única, és a dir, intentar alleugerar i accelerar els tràmits administratius de 

l’administració local vinculats a l’activitat econòmica per afavorir la creació d’empreses. 

Ens espera una situació de crisi social important que pot derivar en una crisi d’ordre 

públic, perquè s’estan produint, en alguns llocs, assalts a supermercats de gent que 

necessita menjar i aquestes són contingències que aquí a Mataró haurem d’afrontar i 

haurem d’actuar en base a prioritats i destinar recursos a situacions d’urgència social. 

L’altre dia sentíem que s’havia produït la major caiguda del producte interior brut des de 

la Guerra Civil. Davant d’això, els polítics no podem donar la imatge que no som capaços 

de consensuar mesures. Per tant, ens posicionarem favorablement a la proposta.  

 
 

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

Popular, lamenta que en les propostes que hi ha per afrontar la crisi no es tracti allò que 

és realment decisiu en la crisi econòmica, i és la capacitat del Govern per intervenir en la 

política financera i de començar a posar fi a una situació sagnant per a moltes famílies. O 

començar a intervenir en l’espoli econòmic que rebem com a catalans i catalanes. O 

començar a intervenir, des del Govern, per tocar el sou mínim interprofessional que, 

actualment, està en uns nivells molt baixos. Aquí és on cal començar a intervenir i on cal 

establir el debat. Si es baixa una mica la taxa em sembla bé, però això no soluciona la 

crisi.  

 
 



La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, reconeix que el 

Govern podria estar d’acord en el fet que qualsevol mesura que porti a la reducció o 

redefinició de la despesa és important per a tota la ciutadania. Però les propostes que es 

planteges aquí van més aviat encarades a la reducció dels ingressos, no pas de les 

despeses. Recordin el plantejament que es va fer, com a Govern, en l’aprovació del 

nostre pressupost, que era que es tractava d’una situació que havia canviat 

ostensiblement respecte de l’any anterior, amb un fort estancament, tant del consum, 

com de les restriccions creditícies, com  el deteriorament del mercat laboral. Tot això ens 

va fer plantejar les nostres prioritats. Els recordo que al mes d’octubre i desembre dèiem 

que la primera prioritat era reforçar la política de contenció de la despesa i vam incloure, 

al desembre, un pla d’austeritat que ja contemplava disminucions en conceptes com 

atencions protocolàries, que era d’un 13%; comunicació, d’un 11%; estudis, d’un 25%; 

consums diversos, entre un 8% i un 18% de disminució; papereria, un 28%; 

reproduccions, un 16%; subministraments, un 12% o, fins i tot, la congelació dels sous de 

regidors, alts càrrecs i aportacions dels grups municipals. En definitiva, són algunes de 

les mesures que estan sortint avui dia a altres municipis i que nosaltres ja estem aplicant 

des de l’1 de gener d’enguany.  

El segon eix important era la priorització de la despesa. En quins àmbits? Doncs aquells 

que pensàvem que estaven més afectats per la nova conjuntura socioeconòmica. Vam 

incrementar recursos a atenció social, a les persones amb més dificultats, a l’habitatge, a 

l’ocupació i, també, a l’escolarització. Per últim, vam seguir apostant per un esforç 

inversor com a motor generador d’ocupació per a la nostra ciutat. Un esforç que era de 

més de 110 milions d’euros i que s’ha vist reforçat, sortosament, gràcies a la dotació 

rebuda del Fons Estatal d’Inversió Local, que són 21 milions més.  

És veritat que, des que vam aprovar el pressupost fins a data d’avui, la situació s’ha 

complicat, encara és pitjor de la que teníem i, per tant, tenim l’obligació d’intentar donar 

respostes als ciutadans. Per això, s’ha incrementat la demanda de serveis d’atenció 

social i dels serveis d’orientació laboral, amb un canvi important del perfil de la gent que 

requereix aquests serveis. Molts d’ells és el primer cop que vénen a buscar aquest 

suport. La crisi no afecta tothom per igual. A alguns ens afecta menys que a d’altres i, per 

tant, hem d’actuar mitjançant les polítiques adreçades a aquelles persones amb més 

dificultats. És per aquest motiu que estem preparant un paquet de mesures addicionals, 

sobretot, en l’àmbit de benestar social, l’ocupació i l’habitatge. Aquestes mesures ens 

obligaran a redefinir el pressupost per poder finançar aquestes accions que s’hauran de 



portar a terme de seguida. Per tant, una hipotètica reducció dels nostres ingressos, en 

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

executar aquestes polítiques i, per tant, poder ajudar als més necessitats.  

Respecte a la primera proposta concreta de reduir els tipus impositius, dir que no la 

podem compartir per dos motius, un és jurídic, ja que una modificació dels tipus 

impositius i les tarifes dels nostres tributs només seria d’aplicació en l’exercici 2009 en 

aquells tributs que es paguen un sol cop, però no es podria aplicar en aquells tributs que 

es paguen cada any, ja que la mateixa llei reguladora d’Hisendes Locals estableix que 

aquests impostos meriten el dia 1 de gener, i que, amb independència a la data en què 

els paguem, aquests sempre es pagaran amb el tipus de l’1 de gener. Aquesta mesura 

tindria, doncs, un impacte limitat. Al marge d’això, voldria recordar que els índexs de 

cobertura de les nostres taxes estan molt lluny de la cobertura del cost, el que es tradueix 

en què l’activitat municipal per la que es presten aquests serveis, en el fons, està 

subvencionada, en part, amb els recursos provinents d’altres ingressos.  

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

vam aplicar un increment mig del 4,6% de l’IPC, fan que, per una família mitjana, 

l’increment real sigui d’un 3,74% i que la seva factura fiscal, en termes absoluts, sigui de 

19 euros més que la de l’any passat. Per a una gran empresa, aquella que paga un IAE, 

se situa l’índex en un 3,9% d’increment i 42 euros més que l’any passat. Sabem que és 

un esforç important, i més en aquests moments, però és el que ens permet destinar 

recursos als qui més ho necessiten, per tant, redistribuir-los. Entenem que el debat que 

cal posar ara sobre la taula és el de que de quines polítiques cal entendre per millorar la 

situació d’aquells que estan patint. Creiem que aquest objectiu és molt més just que no 

pas reduir aquests tipus impositius a tothom.  

Pel que fa a l’aplicació de la Llicència Exprés, crec que ja ha quedat prou debatut a 

l’anterior proposta, però, en tot cas, tampoc podem portar-la a la pràctica, tot i que estem 

millorant contínuament, ja ho hem dit. Els processos de concessions de llicències 

d’activitats estan en contínua millora des de la creació, tant del Servei d’Atenció 

Ciutadana, com des de l’aprovació de la Carta de Serveis de Llicències, de la que estem 

complint els compromisos establerts en la mateixa en un 98%. També, veiem que els 

terminis de resolució són curts. Recordar que atorguem les llicències ambientals amb un 

termini màxim de 63 dies, o de 28 dies per les de comunicació prèvia. Estem fent un gran 

esforç en aquests moments. També, els recordo que el nostre PAM ja contempla millores 

substancials en el procés de la tramitació de llicències i, concretament, el que estem fent 



en aquests moments es procedir a la informatització de la tramitació d’aquest expedient 

per intentar que sigui molt més àgil i ràpid.  

Quant a difondre les excepcions i bonificacions i potenciar les línies d’ajut per pagament 

d’impostos destinats a persones amb extrema necessitat, ho compartim plenament. De 

fet, ja ho estem fent cada any. Voldria comentar alguns indicadors, per exemple, des de 

l’any 2006 hem incrementat en un 55% el nombre d’ajuts concedits i en un 145% el seu 

import. En referència als ajuts al pagament dels tributs, també els estem aplicant ja i 

pensem que són algunes de les mesures que hauríem de reforçar en aquest paquet que 

abans els comentava.  

Pel que fa a la cinquena proposta de reduir els terminis de pagament a 30 dies, dir que el 

nostre compromís és el de pagament a 60 dies i és el que acomplim puntualment. 

L’actual situació econòmica provoca moltes dificultats a la tresoreria municipal 

empitjorant la nostra liquidesa. Els pendents de cobrament dels nostres tributs han 

augmentat considerablement i els fraccionaments que hem concedit per ajudar a qui té 

dificultats s’han incrementat, aquest darrer any, en més d’un 70%. Per contra, nosaltres 

estem mantenint la nostra política de pagament a 60 dies. Això provoca majors 

necessitats de tresoreria per poder atendre els pagaments en els terminis acordats. 

Remarcar que estem rebent felicitacions dels nostres proveïdors pel manteniment 

d’aquest compromís, que els és de gran ajut.  

En relació amb l’execució del Pressupost d’Inversions, per fer-ho tan àgil com el Fons 

Estatal d’Inversió Local, intentarem dur-lo a terme dins les nostres possibilitats. Però hem 

de ser conscients de l’extraordinària càrrega de feina que ha suposat el Fons Estatal 

però, sobretot i molt important, l’impacte a la vida quotidiana de la ciutat que tindrà 

l’execució simultània d’aquesta gran inversió.  

Respecte a la Comissió d’Austeritat, anunciar que hem convocat una Comissió Municipal 

Extraordinària de Serveis Centrals, conjunta amb Serveis Personals, per al proper dilluns 

a primera hora del matí, a fi de presentar i debatre aquestes noves mesures per afrontar 

l’actual situació econòmica i social. Creiem que aquest hauria de ser el marc on caldria 

debatre totes les propostes que, entre tots, podem idear i acordar. 

 

 



 

 

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

voler parlar de política amb una persona de números és complicat, sense desmerèixer en 

absolut la feina de la Sra. López. El debat sobre ajustar l’IPC ja el vam fer, però és que  la 

situació econòmica cada dia és més dura per a tothom. També hi ha ajuntaments que 

s’estan plantejant aquesta mesura i d’altres que ja l’apliquen, com és el cas del de Sant 

Boi, per exemple. Pensar que com més recapti més podrà ajudar a la gent necessitada és 

un punt de vista incorrecte. Perquè si vostè, en lloc d’apujar un 4,6% apuja un 15%, és 

evident que, aparentment, podrà ajudar més, però després li passarà que li pugen més 

els impagats o els pendents de cobrar. El problema és el missatge que estem donant a la 

gent. A la gent, quan estan intentant apujar un 1,6%  les seves factures, els diuen que les 

volen pagar al preu de l’any passat. Aquest exercici se l’haurien de plantejar. Això 

significaria retallades en alguns temes interessants per nosaltres, i vostès haurien de tirar 

enrere algunes decisions que han pres amb anterioritat. Però, en canvi, volen tirar 

endavant això com si no passés res. Els ciutadans han de saber que tenen un Govern 

que està més preocupat pels ingressos, però cada vegada que vostè parla d’ingressos 

els mataronins parlen de despesa. Els ingressos seus són la despesa dels mataronins. 

Els ingressos dels mataronins, en cap cas, els han pujat un 4,6%. Vostè sap quines 

empreses tenen ara més feina? Les de cobrament de morosos, les de grues de retirada 

de vehicles. Vostès pensaran que ja ho fan, però no ho fan prou. Cal enviar un missatge 

de congelació al màxim de la despesa, d’austeritat. I això vostès encara no ho fan prou. 

De les Llicències Exprés ja n’hem parlat. Difondre les bonificacions, ja ho sabem que ho 

fan cada any, però, en aquests moments, convindria apretar en aquest sentit. Quant al 

pagament a 30 dies, evidentment que si vostè està pagant a 60 dies ja ho està fent millor 

que moltes altres administracions, però segurament als seus proveïdors els facilitaria 

encara més la vida. Només parlem d’estudiar-ho. Si no és possible no és possible. 

 

 

 

La senyora Montserrat López contesta que pot semblar que sempre parla d’ingressos 

perquè a la sala, cada mes, només se sent parlar de despeses. Despeses que no són 

obligatòries de l’Ajuntament de Mataró. En aquesta sala, fa un instant, hem vist com, per 

part d’alguns grups, se’ns demanava que assumíssim la neteja dels grafits de gent 



incívica, a través del pressupost municipal. Per altra banda, només fan que enviar-me 

propostes per rebaixar els ingressos. I això és impossible. El que hem de fer és centrar-

nos en atendre aquelles persones que estan passant veritables dificultats. Em sap greu 

que vostè digui que nosaltres no som austers. S’ha de reconèixer l’esforç que fa molt 

temps que fem en molts aspectes: neteja d’edificis, missatgeria, estalvi d’aigua, estalvi de 

consums d’enllumenat, etc. Així podem destinar més recursos a altres coses que són 

prioritàries. Aquest any hem intentat donar un altre pas més amb les mesures que abans 

els he dit. És veritat que la conjuntura ens obliga a fer una nova reflexió i, per tant, 

segurament, haurem de redefinir el pressupost i reprioritzar allò que hem de fer. 

Segurament retallarem coses, però no les coses que van sortir a la Comissió d’Austeritat. 

Volem aplicar un criteri de solidaritat i de redistribució. Aquells que poden pagar, que 

paguin i, després, nosaltres aquests recursos els destinem a qui ho està necessitant. 

Respecte a rebaixar o retocar aquests tributs, nosaltres apliquem la llei, el que jo li he dit 

és veritat i, per tant, ara no es poden tocar aquests tributs. A més, l’Ajuntament de Sant 

Boi ha rebaixat només un parell de taxes. L’impacte és mínim, perquè el volum més 

important són els tributs que jo li deia que no es poden tocar: l’IBI, vehicles, etc. Si abans 

li he dit que el pagament a 30 dies era difícil, era perquè ja ho havíem estudiat amb tot 

rigor. En aquests moments no ho podem assumir. Pagar a 60 dies és un valor pels 

nostres proveïdors. 

 

 

 

El senyor Joan Mora manifesta que el Govern va tenir l’oportunitat de no fer aquests 

augments quan tocava. En aquells moments, l’any passat, quan parlàvem de 

pressupostos, els avisàvem que la crisi s’anava agreujant i vostès no van voler fer cas. 

Ara em diu que la llei no li permet rebaixar, doncs això no és una excusa. Li torno a 

demanar que, quan tornin a fer el pressupost, m’agradaria sentir un compromís, per part 

seva, que no ens tornarem a trobar l’any que ve amb què ens torni a augmentar taxes i 

impostos per sobre de l’IPC previst. Sinó, els ciutadans de Mataró potser s’hagin de 

plantejar abandonar la ciutat.  
 

 



La senyora Montserrat López respon que li ha justificat, no pel fet que la llei li impedeixi 

fer-ho, que és un argument prou sòlid i solvent, sinó pel fet que el que entenem ara és 

que hem d’aplicar la solidaritat, és a dir, pagar tots i, després, redistribuir aquests 

recursos a les persones que ho necessiten més. Estem seguint aquesta situació d’una 

manera molt propera i veiem que tenim necessitats molt greus de les que ens volem 

ocupar. A nosaltres no ens afecta tant la crisis i, per tant, podem pagar. Com nosaltres hi 

ha molta gent que pot pagar i altra gent que ho necessita. 

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, referma el compromís del Govern que, 

en el conjunt dels 4 anys, l’increment fiscal no superaria el conjunt de l’IPC; no el 

superaria en el conjunt del 4 anys, tal com han anat mantenint en els darrers mandats i 

s’ha complert. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 10,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (6). 

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

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

  

 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 31 i 32 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 



31 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT ALS CANVIS 

AL BUTLLETÍ MUNICIPAL “MÉSMATARÓ”. 

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

la proposta següent : 

 
“Atès el canvi de periodicitat del butlletí, que passa d’un al mes, excepte l’agost, a un 
cada tres mesos (d’11 a 4 l’any), creiem que cal repassar els diferents espais. 
 
Atès que davant la necessitat d’estalvi de les institucions públiques, de la qual no se’n 
lliure l’Ajuntament de Mataró, creiem que algunes de les despeses que cal reduir al 
màxim són les de propaganda i protocol. I és en aquest sentit que el nostre grup ja va 
proposar, en el moment del debat pressupostari, que el butlletí municipal s’edités 
únicament en format digital. Proposta que va ser rebutjada pel govern municipal. 
 
Atès que comprovem que molts exemplars de la publicació “Més Mataró” els veiem pel 
terra a les portes d’alguns habitatges, sense que hagin estat dipositats a les bústies. Atès 
que es va demanar al regidor un estudi de costos o pressupost sobre diverses formes de 
distribució que hores d’ara no ha estat lliurat al nostre grup municipal 
 
Atès que se’ns ha comunicat que properament es realitzarà un butlletí municipal digital 
per tal de reforçar l’acció comunicativa i suplir l’actual periodicitat del “MésMataró”, el cost 
del qual es pagarà amb part de l’estalvi per menys edicions en  paper. 
 
Atès que la modificació de la periodicitat del butlletí municipal “MésMataró” i la creació de 
noves eines de comunicació, com pot ser un butlletí digital, modifiquen substancialment 
els acords presos en el moment de la seva creació i haurien de ser motiu d’un anàlisi més 
profund. 
 
Atès que malgrat el regidor va advertir-nos que el govern no volia modificar les normes 
d’edició del butlletí municipal i per això no s’avenia a modificar la disposició dels 
continguts que se li proposaven, aquesta ja s’ha portat a informació a la CIM de Innovació 
i Presidència i, de fet, ja es va canviar a inici de mandat quan, va entrar un nou grup 
municipal al Consistori i les normes de redacció es van modificar per permetre que a 
l’espai dels grups municipals i poguessin participar altres dels seus representants, a més 
dels càrrecs electes. 
 
El Grup Municipal de CiU proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ampliar l’espai del butlletí “MésMataró” destinat al Ple Municipal, màxima 
expressió de la política municipal, i que actualment és de dues pàgines, a tres, de manera 
que distribueixi en una pàgina per Ple, malgrat encara suposaria la meitat de l’espai 
actual. 



 
Segon.- Que la distribució de “Més Mataró” es faci a partir de “punts de distribució” on el 
ciutadà trobi i pugui recollir la publicació. 
 
Tercer.- Davant la possibilitat que s’editi un butlletí digital, aquest conservarà una 
distribució d’espais similar al de paper i, per tant, disposarà d’un espai pels diferents 
grups municipals. 
 
Quart.- Es revisarà el contingut íntegre del butlletí per tal d’estudiar la possibilitat de 
reduir el seu nombre de pàgines i dedicar una nova secció a la participació de les entitats 
de la ciutat.” 
 

 

32   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE  LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

GARANTIR LA PLURALITAT EN ELS ENVIAMENTS ELECTRÒNICS 

DE NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT.  

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’edició mensual impresa del butlletí municipal “Més Mataró” representava una gran 
despesa econòmica i de paper, una situació que era insostenible i que es veia agreujada 
per la mala distribució. Per tant, considerem que ha estat una decisió encertada, reduir-
ne la periodicitat i potenciar el suport digital amb l’enviament mensual, prèvia subscripció, 
d’un dossier de notícies municipals, a totes les persones que ho desitgin. 
 
Atès que el suport digital és molt més versàtil, des del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) formulem les propostes següents : 
 

1. Que tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament tinguin accés a 
l’enviament mensual de notícies, en substitució de l’espai que tenien reservat al 
butlletí municipal “Més Mataró”, i hi puguin participar. 

 
2. Que totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats tinguin accés a 

l’enviament mensual de notícies (newsletter) que substituirà l’edició impresa del 
butlletí municipal “Més Mataró”, i hi puguin participar.” 

 

 

 

 



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

explica que el que el seu grup municipal faria seria clausurar el butlletí aconseguint, així, 

el 100% d’estalvi. Per tant, els dos primers punts no els votaríem, si poguéssim fer una 

votació separada. Sí que votaríem a favor dels punts tercer i quart, perquè creiem que és 

bo potenciar una edició digital del butlletí, en el que hauríem de tenir representació tots 

els grups municipals. 

 

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

comença recordant que ja es van negar, en la reunió del 13 de febrer, a fer només una 

versió digital del butlletí, ja que hi ha una franja de població a la qual la informació no li 

arribaria.  

Nosaltres denegaríem les dues propostes de resolució. No s’acceptaria ampliar l’espai 

destinat al ple de dues pàgines a tres. Per dos motius, primer per mantenir la coherència 

informativa dins el butlletí que, ara mateix, està composat per un 50% d’informació, un 

25% de publicitat i un 25% d’opinió. El segon motiu és que per equilibrar això, el que 

farem serà obrir un bloc on el periodista encarregat cada mes de fer la crònica del ple, el 

penjaria durant els dies següents. Donaríem, així, l’opció que, qui volgués, pogués fer 

comentaris administrats pel Servei de Comunicació de l’Ajuntament.  

Respecte a la segona proposta de CiU, dir que tampoc l’acceptaríem, ja que la diferència 

que hi ha de pressupostos entre fer la distribució que fem ara casa per casa, o fent-ho 

pels establiments suposaria només un estalvi d’uns 1.000 euros cada trimestre. És a dir, 

l’estalvi seria mínim. En fer aquest tipus de distribució a través d’aquests punts d’interès, 

trencaríem un acord verbal de no agressió que es va fer el 2004 i 2005 amb els principals 

editors de premsa gratuïta, de no posar-nos en els mateixos llocs on són ells. El butlletí 

Més Mataró es continuarà editant i es continuarà penjant al web municipal, tal com fem 

ara, en format pdf. Fins ara ho penjàvem cada mes i ara ho farem cada tres mesos. El 

butlletí digital que estem preparant serà diari i recollirà la informació, només, de l’apartat 

d’actualitat de l’Ajuntament. El que tenim és una primera proposta sense acabar i que em 

comprometo a portar, quan la tinguem definida, a la comissió informativa d’Innovació i 

Presidència. Pel que fa a la quarta proposta, els diem que no. L’espai de participació de 

les entitats està sobradament ocupat per Mataró Ràdio. Ara mateix, a Mataró Ràdio hi ha 

73 programes diferents a la seva graella realitzats per entitats i diferents col·lectius, així 

com voluntaris a títol individual. Una altra possibilitat de comunicació de les entitats és el 



portal d’entitats que tenim al nostre web municipal i, des del gener, hi ha una espai 

important que són els blocs, on les entitats tenen l’oportunitat d’obrir-se’n un i poder 

penjar les seves activitats, opinions i qualsevol material gràfic que considerin oportú. 

 

 

El senyor Marcel Martinez respon que el tema de les 3 pàgines del ple és una cosa de 

sentit comú. Si la publicació és trimestral i hem fet tres plens, doncs, una pàgina per a 

cada ple. Quant a la distribució, ens agradaria saber en què consisteix aquest acord de 

no agressió. Els continguts entre unes publicacions i les altres no tenen res a veure, per 

tant, no es poden fer competència. Les entitats han de tenir un espai en aquest butlletí 

perquè, com més les proclamem, més força tindran.  

 

 

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

Popular, respecte a la primera i segona propostes de CiU, apunta que són temes molt 

concrets que ell no s’atreviria a dir si han de ser així, si han de ser 3 pàgines o com s’ha 

de distribuir. Per tant, en aquests punts la CUP ens hi abstindrem.   

Respecte al tercer i quart punts, hi estem a favor. Si es vota la proposta sencera, però, 

ens hi haurem d’abstenir.  

En referència a la resposta del Sr. Carlos Fernández a la proposta que hem presentat, dir 

que ha deixat en l’aire la primera proposta pel que fa a la participació de la resta dels 

grups en el butlletí. D’altra banda, el format digital té un gran avantatge i és que es poden 

obrir moltes finestres pràcticament al mateix cost. Tenen, doncs, l’oportunitat de participar 

i utilitzar un espai per donar informació i opinar de les coses que passen a la ciutat.  

 

 

El senyor Carlos Fernández, en referència al tema de la competència amb les 

publicacions gratuïtes, explica que van ser elles les que van proposar aquest acord 

verbal de no agressió, perquè elles consideren que si coincideixen dues edicions 

privades i una de pública en un mateix espai, sí que pot ser que qui vol fer la publicitat es 

decideixi per una i no per l’altra. D’acord amb tot el que diu de les entitats, però el Pla de 

Comunicació és un paquet comú en el que es va decidir que la ràdio seria  el gran espai 

participatiu de la nostra ciutat. Per descomptat que estudiarem la proposta del Sr. Safont-

Tria. 



El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, no té cap inconvenient en què es voti 

punt per punt. Entenc que CiU, però, votaria que sí a tota la seva proposta de resolució. 

  

Es votarà punt per punt : 

 

Primer punt de l’acord del grup municipal de CiU: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 6,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió. 
Vots en contra: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Abstencions: 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) . 

 
Segon punt de l’acord del grup municipal de CiU: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 6,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió. 
Vots en contra: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Abstencions: 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) . 

 
 



Tercer punt de l’acord del grup municipal de CiU: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (6), 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). 

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

Abstencions: Cap.   
 
 
Quart punt de l’acord del grup municipal de CiU: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (6), 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). 

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

Abstencions: Cap.   

 
 
 
 
 



PRECS I PREGUNTES 
 
33 -  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 : 

 
“Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania, va realitzar a un mitjà català de 
comunicació la següent declaració “El Departament d’Acció Social i Ciutadania vol 
impulsar la creació de 4.124 noves places públiques en residències i centres de dia per a 
gent gran a la demarcació de Barcelona en els propers tres anys”. També deia que, es 
promouran places per a persones amb discapacitat i per a malalts mentals. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió, pensa que aquestes declaracions són una 
bona notícia i que també, donen resposta a la petició que insistentment el Grup 
Parlamentari de CiU li feia a la Consellera durant les sessions parlamentàries. 
 
Atès que la nostra Ciutat, com és obvi, està a la demarcació de Barcelona. 
 
Atès que la nostra Ciutat està mancada de places públiques de residència i centre de dia, 
ja siguin per a la gent gran o bé per a discapacitats psíquics, físics i sensorials i també de 
persones amb algun tipus de malaltia mental. 
 
És per això, que el Grup Municipal  de Convergència i Unió presenta la següent, 
 
PREGUNTA: 
 

1. De les places que es pensen crear a la demarcació de Barcelona per a gent 
grans, per a persones amb algun tipus de discapacitat o persones amb malaltia 
mental, quantes creu el Govern que pertoquen a la nostra Ciutat?   
 

2. Quines actuacions pensa fer la Regidoria de Benestar Social, per a cobrir les 
mancances que pateix la Ciutat en quan a residències per a gent grans, per a 
persones amb algun tipus de discapacitat o persones amb malaltia mental?” 

 
 

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

respon a la primera pregunta que això és competència de la Generalitat de Catalunya. 

Recentment s’ha fet públic el document que recull la programació territorial dels recursos 

d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012, així com les bases 



per a la nova planificació. En aquest document podrà trobar una anàlisi de l’oferta actual i 

de les projeccions de cobertura per serveis d’acord amb les necessitats previstes pel 

2012. La descripció és comarcal i, per tant, encara no coneixem la incidència de la 

creació de noves places a la nostra ciutat.  

En referència a la segona pregunta, la Regidoria de Benestar Social el que ha fet, fa i 

farà és vetllar pel compliment dels ratis de cobertura establerts en el document de 

planificació abans esmentat i perquè els ciutadans que requereixin serveis residencials 

puguin disposar d’ells el més a prop possible del seu entorn familiar.  
 

 
El senyor Vicent Garcia Caurin sol·licita que aquesta informació se’ls passi quan se’n 

disposi. 

 

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 34 i 36 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

34 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’EMPRESA DOLO 

GUANYADORA DEL PREMI CRE@TIC 2008.  

 
La senyora M Luisa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent : 

 
“Ens hem fet ressò de les manifestacions del responsable de l’empresa Dolo, guanyadora 
del premi Cre@tic 2008, en les que manifestava el seu malestar amb l’Iinstitut Municipal 
de Promoció Econòmica, motiu pel que ha hagut de cercar un altre ubicació pel seu 
funcionament. 
 
Tornem a manifestar la nostra constant preocupació per la falta de creació de llocs de 
treball, d’implantació de empreses i l’augment de l’atur a la nostra ciutat, i no voldríem 
que aquest mandat del Sr. Baron com Alcalde passés a l’historia com el període amb més 
destrucció de llocs de treball i tancament de empreses a Mataró. 



 
Un dels objectius, tant del Institut de Promoció Econòmica com dels premis Cre@tic, és la 
captació d’emprenedors i la instal·lació d’empreses noves a Mataró, motiu pel qual 
l’Ajuntament de la nostra Ciutat, fa un esforç econòmic i de recursos molt important que 
amb fets com el que tractem fan dubtar, i molt, de l’aprofitament d’aquest esforç. 
 
La manifestació més sorprenent és la que fa el responsable dient que: “continuarà a la 
Incubadora només la part administrativa de l’empresa, per poder cobrar el premi Cre@tic, 
però la fàbrica que és la que crea llocs nous de treball anirà al Ripollès. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 
PREGUNTES 
 

1. Quins són els motius pels quals l’empresa DOLO no ha pogut implantar-se a la 
nostra ciutat? 
 

2. S’ha contemplat a les condicions de l’entrada a la incubadora d’empreses per tal 
que aquests emprenedors continuïn la seva activitat a Mataró, una vegada 
finalitzat el termini d’estada? 
 

3. Quines han estat les accions realitzades per l’Impem, a fi de que aquesta empresa 
pugui instal·lar la seva fàbrica a Mataró? 
 

4. Contemplen les bases del premi Cre@tic la possibilitat de no cobrar el premi en 
cas que l’empresa guanyadora marxi de la nostra Ciutat? I si no fora així, es 
considerarà la possibilitat de canviar les bases del premi? 
 

5. Quines són les actuacions que es realitzen amb l’objectiu de que els emprenedors 
tinguin contacte amb la xarxa d’inversors, si és que en disposa l’Impem d’alguna? 
 

6. Quins són els plans d’empresa pels que els assessors de l’Impem estan 
capacitats per realitzar; poden ser qualsevol o hi ha un límit d’inversió? 
 

7. Ja que el Kit Wàter Dolo sembla del tot interessant pel que fa a l’estalvi d’aigua i la 
desinfecció amb la utilització de l’Ozó, té previst el Govern la instal·lació d’aquest 
Kit, en les properes promocions de vivendes que porti a terme?” 
 

 
 
 

36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FET QUE L’ÚLTIM 

GUANYADOR DEL PREMI CRE@TIC NO HAGI POGUT MUNTAR 

EL SEU PROJECTE A MATARÓ. 
 



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

la pregunta següent : 

 
“El passat mes de novembre de 2008, l’empresa mataronina Comercial Doló va guanyar 
el primer premi cre@tic (dotat amb 6.000 €) amb un projecte sobre un nou sistema de 
reutilització de l’aigua per a les llars i per a les empreses i que, entre d’altres 
característiques, permet estalviar la meitat de l’aigua, fent servir l’ozó com a eina per 
depurar l’aigua. 
 
El projecte va ser presentat a Mataró, l’any passat, se’n va assegurar la patent mundial, 
està avalat pel col·legi d’enginyers i pel col·legi d’arquitectes, essent un projecte 
empresarial amb unes enormes possibilitats de prosperar i amb una projecció no només 
local, ni catalana, ni a nivell d’estat sinó a nivell internacional. 
 
Malgrat aquest potencial enorme, l’empresa ha hagut d’instal·lar la seu principal  a la 
comarca del Ripollès, atesa les facilitats de tot tipus que des de la comarca pirinenca 
s’han donat al projecte empresarial. Facilitats i voluntat que no s’han trobat des de 
l’IMPEM i d’altres departaments o empreses municipals. 
 
Aquest no és un projecte qualsevol, sinó que és un projecte que al marge de les 
possibilitats reals d’expansió i internacionalització ja esmentades, i del fet que és un 
projecte amb un component ecològic gens despreciable, assegura, d’acord amb el seu 
pla d’empresa, 25 llocs de treball en els tres propers anys.  
 
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió realitza les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA- Després de l’atorgament del premi cre@tic, quins contactes ha tingut l’IMPEM 
amb l’empresa guanyadora per tal de facilitar la implamantació de la mateixa a la nostra 
ciutat ? Se li han facilitat contactes amb inversors de la nostra ciutat ? S’ha plantejat la 
possibilitat d’oferir-li o facilitar-li un espai adequat per endagar i fabricar el producte atesa 
la creixent demanda ? 
 
SEGONA- S’han estudiat els plans d’empresa i d’inversions presentat per  l’empresa ? Si 
és així, per quin motiu s’ha desestimat el pla més ambiciós, i en canvi s’ha certificat el pla 
menys ambiciós ? 
 
 
TERCERA- Atès que el projecte està relacionat amb l’estalvi de l’aigua, AMSA ha tingut 
contactes amb l’empresa ? Quins ? Per quin motiu s’ha desestimat la col·laboració 
d’Aigües de Mataró amb l’empresa ?    
 
QUARTA- S’ha valorat la possibilitat per part d’alguna empresa municipal, o del mateix 
Ajuntament de contractar els serveis d’aquesta empresa per utilitzar els seus productes 
en obres o construccions promogudes pel propi ajuntament o per altres empreses 
municipals ? En cas positiu, quines ?” 
 
 



 

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

que en un proper consell de l’IMPEM es faci assistir els responsables d’empreses per 

explicar quins són tots els tràmits i processos que fan des que un emprenedor entra a 

l’IMPEM fins que surt amb l’empresa creada o instal·lada a La Incubadora. Així vostès 

sabran tot els tràmits que fem, els assessoraments, la informació, l’acompanyament. 

No podem dir que l’empresa DOLO no s’ha implantat a la nostra ciutat perquè això és 

fals, el domicili social i el fiscal segueixen estan a Mataró. La producció se l’emporten. El 

que ha fet l’empresa és comprar una nau al Ripollès per ubicar la producció, però es 

mantindrà a Mataró el disseny, l’I+D, les oficines, que és el que li dóna valor afegit. 

Mataró és una ciutat que no té molt de sòl industrial. 

Respecte a les condicions d’entrada a La Incubadora, dir que aquesta empresa no estava 

a la Incubadora i que hi ha un percentatge molt elevat d’emprenedors que han vingut a 

l’IMPEM que fan una valoració positiva de la nostra atenció. En els darrers anys estem 

guanyant molts premis d’iniciatives empresarials de la Diputació de Barcelona, estem 

guanyant els millors premis des de Mataró. Mai donen dos premis d’iniciatives 

empresarials a un mateix municipi i, l’any passat, en van donar a Connecta-Innova i a 

Porec, que són dues empreses que estan a La Incubadora i que neixen dels nostres 

serveis.  

  
 
 

La senyora M Luisa Corominas demana a la Sra. Romero que li contesti les preguntes 

número 5 i la número 7. 

 

 

El senyor Marcel Martinez opina que és evident que en aquest cas hi ha hagut un error, 

no se sap de qui. Vostè, Sra. Romero, ha actuat d’apaga focs, i aquest foc ve de vostès. 

Aquesta manca de comunicació que vostè ha remarcat que hi ha hagut entre el Sr. Dolo i 

vostès en pot haver estat la causa. El Sr. Dolo va trucar a la seva porta moltes vagades 

després de guanyar el premi Cre@tic, i no se’l va atendre. Si han pogut mig solventar el 

problema, millor, però no podem deixar perdre oportunitats com la de l’empresa del Sr. 

Dolo que té una projecció molt important. 

 



 

La senyora Alícia Romero diu que si alguna cosa no se’ls pot criticar és la dedicació.  

Molts empresaris tenen el meu telèfon, el meu correu i qui em vol trobar em troba. Si hi 

va haver un mal entès crec que l’hem resolt. Ja he encarregat que s’esbrini què ha 

passat perquè no torni a passar mai més.  

Respecte a la pregunta número 7, dir que aquesta empresa s’ha vist amb la presidenta 

d’Aigües. Hi va haver un parell de reunions en les que es va presentar el producte i han 

fet allò pertinent perquè proveïdors i clients puguin conèixer-lo.  

Pel que fa a Prohabitatge, també el seu president i el seu director tècnic es van reunir un 

parell de cops amb l’empresa i li van encarregar un projecte per a una promoció 

d’habitatges. Els contactes i les trobades s’han fet, que jo crec que és el més important. 

La pregunta 5 és molt llarga, Sra. Corominas. Les actuacions són moltes i molt diverses. 

Tinc aquí dos fulls que si vol li llegeixo, però penso que no cal. Tenim una xarxa de 12 

inversors privats a Mataró i amb ells treballem, des de fa dos anys, en diferents línies. Els 

hi puc enviar la informació. 

 

 

El senyor Marcel Martinez demana a la Sra. Romero que enviï aquestes respostes per 

correu electrònic tant a la Sra. Corominas com a ell mateix. 

 

 

35 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA PROHIBICIÓ A UNS VEÏNS DE 

PARTICIPAR EN UNA REUNIÓ. 
  

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

pregunta següent : 

 
“El passat dia 11 de febrer al vespre,  el Sr. Carlos Fernandez va negar l’entrada a una 
dotzena de veïns del sector on es feia la reunió de Constitució del Consell Territorial dels 
barris del Nord que s’havia anunciat al web municipal i a locals de les Associacions de 
Veïns de la zona.  
 



Alguns del veïns als quals es va negar l’entrada i, per tant, la participació a la reunió, 
manifesten que estan  interessats en formar part d’aquest consell a títol individual. 
 
El president del Consell Territorial esmentat i regidor de Participació Ciutadana, va 
informar als veïns que no es tractava d’un acte obert, tot i que no estava explicat així als 
anuncis i, segons els assistents, ho va fer enèrgicament i alçant el to de veu. 
 
El Reglament de Funcionament dels Consells Territorials de 2005, que és el que figura en 
aquest moment al web municipal posat en funcionament fa molt poc, preveu,  a l’article 
tercer, apartat f, que en formaran part quinze ciutadans/es, més grans de 16, escollits 
aleatòriament entre els residents al territori, per trams d’edat i sexe. 
 
Al text modificat d’aquest reglament, aprovat inicialment el maig de 2008, en el mateix 
lloc, preveu que en formaran part dotze ciutadans/es, més grans de 16 anys residents al 
territori. El nou redactat preveu també que aquests/es s’escolliran mitjançant la realització 
d’un sorteig entre totes les sol·licituds presentades pels ciutadans/es majors de 16 anys i 
residents al territori, interessats/es a formar-ne part. Aquest sorteig es farà per trams 
d’edat i sexe per garantir una òptima representativitat de la ciutadania, definint com a 
trams d’edat les franges de població següents: 16 a 29 anys, 30 a 59 anys i  60 anys. 
 
El mateix article fixa l’obligatorietat d’informar a la ciutadania de la possibilitat de formar 
part dels Consells Territorials mitjançant una campanya de comunicació local i diu que es 
farà en un seguit de supòsits. 
 
Atès el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal de Convergència i Unió formula 
les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Quin és el Reglament de Funcionament dels Consells Territorials vigent? 
 
Segona.- Quina versió del Reglament de Funcionament dels Consells Territorials s’ha 
utilitzat per constituir el Consell Territorial del Nord? 
 
Tercera.- En el cas que el reglament vigent i utilitzat per a la constitució dels nous 
Consells Territorials sigui l’aprovat inicialment el maig de 2008, per quina raó al web 
municipal hi figura el de 2005? 
 
Quarta.- En el cas que s’hagi utilitzat el 2005, quan i com s’ha realitzat el sorteig que fixa 
l’article 3, apartat f? 
 
Cinquena.- En el cas que s’hagi utilitzat l’aprovat inicialment el maig de 2008, com i quan 
s’ha realitzat el procés al qual obliga l’article 3, apartat f? Quina ha estat la campanya de 
divulgació que s’ha realitzat? En quin període i per quins mitjans? S’han cobert la totalitat 
de les places?  
 
Sisena.- En el cas que no s’hagin cobert totes les places, es va oferir als ciutadans que 
volien participar a la reunió del passat dia 11 de febrer, la possibilitat de cobrir aquestes 
places? Quantes sol·licituds s’han rebut? De quines franges d’edat? 
 



Setena.- Atenent a l’interès dels veïns que van presentar-se a la reunió, tot i no haver 
estat convocats, atès que, dels temes que formaven part de l’ordre del dia, no se’n 
posava cap a votació i atès que era evident que els veïns creien que es tractava d’una 
reunió oberta al públic, per quina raó no se’ls va permetre assistir-hi, encara que fos en 
qualitat d’oients? 
 
Vuitena.- Pot fer arribar, la presidència del consell, còpia a aquest grup municipal de 
totes les sol·licituds presentades per ciutadans/nes per tal de formar part del Consell 
Territorial del Nord a títol individual? “ 
 
 
 
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, 

respon a les preguntes: 

Primera: Quin és el Reglament de Funcionament dels Consells Territorials vigent? 

El funcionament dels Consells Territorials es regula pel “Reglament dels Consells 

Territorials dels Plans Integrals 2008”, aprovat definitivament el juliol de 2008, i per tant 

vigent a l’actualitat. 

 
Segona: Quina versió del Reglament de Funcionament dels Consells Territorials s’ha 

utilitzat per constituir el Consell Territorial del Nord? 

Per constituir el Consell Territorial del Nord s’ha utilitzat el “Reglament dels Consells 

Territorials dels Plans Integrals 2008”, que és va publicar en el BOPB en data 21 de juliol 

de 2008, i per tant actualment vigent. 

 
Tercera: En el cas que el reglament vigent i utilitzat per a la constitució dels nous 

Consells Territorials sigui l’aprovat inicialment el maig de 2008, per quina raó al web 

municipal hi figura el de 2005? 

Els canvis en el web municipal ha generat un seguit de desajustos en la informació 

publicada que ha pogut donar lloc a malentesos en el tractament de documents. Ja està 

penjada des de alguns dies. 

 
Quarta: En el cas que s’hagi utilitzat el 2005, quan i com s’ha realitzat el sorteig que fixa 

l’article 3, apartat f? 

No s’ha utilitat el Reglament dels Consells Territorials 2005. 

 
 



Cinquena: En el cas que s’hagi utilitzat l’aprovat inicialment el maig de 2008, com  i quan 

s’ha realitzat el procés al qual obliga ‘article 3, apartat f ? Quina ha estat la campanya de 

divulgació que s’ha realitzat? En quin període i per quins mitjans? S’han cobert la totalitat 

de les places? 

Tal i com es va informar durant el procés de revisió del reglament de funcionament dels 

consells territorials, i durant el procés de diagnòstic del Pla Integral del Nord (previ a la 

constitució del Consell Territorial), la campanya de comunicació local per a la 

incorporació dels ciutadans a títol individual en els 5 consells territorials  s’iniciarà durant 

el mes de març de 2009, preveient la incorporació efectiva d’aquests ciutadans/es  en els 

consells territorials que es celebrin entre els mesos de juny-juliol de 2009. 

 

A partir d’aquesta campanya de comunicació a nivell de ciutat s’informarà a la ciutadania 

major de 16 anys resident a la ciutat de la possibilitat de participar en els consells 

territorials de la ciutat de Mataró. En aquesta campanya s’explicarà què són els Consells i 

es motivarà a la ciutadania a participar-hi. 

Els ciutadans/es que vulguin ser membres d’aquests consells hauran de fer una sol·licitud 

per escrit i registrar-la a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de la ciutat. 

Aquesta campanya tindrà lloc a partir dels mitjans de comunicació locals  com ara la web, 

la televisió i la ràdio. Com a suport gràfic s’emprarà cartelleria, s’editarà un tríptic (que 

inclourà la butlleta de sol·licitud), el qual es distribuirà a partir de tots els equipaments 

municipals i dels instituts, així com els panells informatius de les marquesines dels 

autobusos i els mateixos autobusos.  

La campanya finalitzarà a mitjans del mes d’abril de 2009, i a partir de totes les 

sol·licituds recollides i correctament complimentades,  es realitzarà un sorteig respectant 

els trams d’edat i sexe, en cadascun dels consells territorials. Del procediment del sorteig 

i llurs resultats en donarà validesa el secretari de l’ajuntament.   

 
Sisena: En el cas que no s’hagin cobert totes les places, es va oferir als ciutadans que 

volien participar a la reunió del passat 11 de febrer, la possibilitat de cobrir aquestes 

places? Quantes sol·licituds s’han rebut? De quines franges d’edat? 

Donat que la campanya de comunicació local  per a la incorporació de ciutadans a títol 

individual en els consells territorials no s’ha iniciat, lògicament a aquests ciutadans/es no 

era possible oferir-los de cobrir aquestes places encara.  

El fet que no hagi començat la campanya motiva que no haguem rebut cap sol·licitud 



d’incorporació al Consell per part de cap ciutadà/a. Tot i així en data 12 de febrer hem 

rebut la sol·licitud d’incorporació d’una ciutadana (de la que no sabem l’edat) a través del 

correu electrònic, i aquesta mateixa sol·licitud ens ha arribat per escrit a través del 

registre municipal en data 18 de febrer. A aquesta sol·licitud respondrem per escrit 

informant a la ciutadana que es podrà incorporar en la propera sessió del Consell 

Territorial però amb la condició de convidada (amb veu però sense vot) i de forma 

temporal, a l’espera que finalitzi la campanya de comunicació i s’escullin formalment els 

12 ciutadans/es a títol individual que podran ser membres del Consell Territorial del Nord. 

Lògicament aquesta ciutadana també haurà de presentar la sol·licitud corresponent en el 

marc de la campanya de comunicació, si vol optar a ser membre formal del Consell 

Territorial.  

 

Setena: Atenent a l’interès dels veïns que van presentar-se a la reunió, tot i no haver 

estat convocats, atès que, dels temes que formaven part de l’ordre del dia, no se’n 

posava cap a votació i atès que era evident que els veïns creien que es tractava d’una 

reunió oberta al públic, per quina raó no se’ls va permetre assistir-hi, encara que fos en 

qualitat d’oients? 

El Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals 2008 estipula quines 

persones el poden constituir i com han d’ésser nomenades, especificant també  llurs 

drets i deures.  També defineix el funcionament  d’aquest Consell.  

Donat que la sessió del passat 11 de febrer era de constitució, i a la que només hi 

estaven convocats els representants de les entitats, de les associacions de veïns, dels 

grups municipals i de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, la Presidència no 

va creure oportuna l’assistència de ciutadans/es a títol individual, per tal de no interferir 

en el procés formal de constitució, i de discussió del pla de treball.   

 
Vuitena: Pot fer arribar (si és així, agrairem que es faci), la presidència del Consell, còpia 

a aquest grup municipal de totes les sol·licituds presentades per ciutadans/nes per tal de 

formar part del Consell Territorial del Nord a títol individual? 

A data 4 de març només hem tingut una sol·licitud d’una ciutadana per formar part del 

consell territorial del nord a títol individual, la qual ens va arribar primer per correu 

electrònic i posteriorment per escrit a través del registre municipal.  

 

 



El senyor Joan Mora contesta al Sr. Fernández que no es pot permetre el luxe d’actuar 

d’aquesta manera davant de circumstàncies com aquestes, perquè ell té la 

responsabilitat de fomentar la participació. 

 

 
El senyor Carlos Fernández en pren nota; mirarà que no torni a succeir més. 

 

 

 

36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FET QUE L’ÚLTIM 

GUANYADOR DEL PREMI CRE@TIC NO HAGI POGUT MUNTAR 

EL SEU PROJECTE A MATARÓ. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 34 de l’ordre del dia. 

 

 

37 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’AUGMENT DE LA 

DELIQÜÈNCIA A MATARÓ. 
 
El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 

 
“Aquests dies hem sabut que durant el 2008 es va registrar un augment generalitzat de 
delictes a la nostra ciutat. Els robatoris amb violència i/o intimidació, i els robatoris amb 
força s’han incrementat un 13%, mentre que el nombre de delictes i faltes ho ha fet en un 
17%. 
 
Segons paraules del regidor de Via Pública, s’estudiarà la possibilitat de moure policies 
de barri perquè passin a fer tasques de seguretat ciutadana i s’han muntat dispositius de 
seguretat específics. Aquestes mesures ens semblen molt bé però és de rebut recordar-
los que aquest Grup Municipal ha demanat moltes vegades que s’augmentés la presència 



policial a la ciutat, amb més dotacions d’efectius, sobretot a determinades zones i franges 
horàries.  
 
El Partit Popular no es dedica a la predicció ni a la vidència, però ja vam assegurar que 
amb la crisi, la situació s’agreujaria encara més, com ha reconegut el propi regidor 
Batista. Nosaltres no ens cansarem de demanar, les vegades que faci falta, que el 
Govern Municipal faci alguna cosa més al respecte, perquè per desgràcia, els números 
demostren que les coses es poden millorar. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Com valora el Govern Municipal aquest augment de la delinqüència a Mataró? 
 

2. Pensa tirar endavant les actuacions i destinar els recursos necessaris per 
augmentar la presència policial, tal i com hem demanat en diverses ocasions, per 
almenys intentar intimidar els delinqüents? 
 

3. Intentarà el Govern que s’incrementi la cooperació entre els Mossos i la Policia 
Local, per tal d’augmentar l’efectivitat en la tasca policial i poder garantir més 
seguretat als ciutadans?” 
 
 

 

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

Pública, comença contestant que, pel que fa a la primera pregunta, la valoració és 

negativa. No totes les variables tenen aquest augment negatiu. En èpoques com les que 

estem en aquests moments hi ha increments delictius. En aquest sentit, tant Mossos 

d’Esquadra com Policia Local, ja treballen en els possibles escenaris per incrementar la 

resolució d’aquests fets delictius. Durant l’any 2008 es van realitzar 132 detencions més 

que en el 2007, un 13,5% d’augment. El delicte que, en números absoluts, ha pujat més, 

és els robatoris a l’interior de vehicles i que les detencions, per aquest tipus de fets, s’han 

incrementat un 63% en el 2008 respecte el 2007.  

Pel que fa a la segona pregunta, aclarir que les policies no es dediquen a intimidar ningú. 

Tenen altres funcions que són la protecció, dirigir-se a les persones amb el degut 

respecte i atenent a la llei, prevenir aquests fets delictius i posar a disposició de la justícia 

els responsables. Tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Local estan formats per 

persones amb una altíssima qualificació professional que no necessiten d’indicacions 

alienes per, en virtut de les dades i les tendències observades, organitzar els respectius 

serveis per complir amb les seves funcions. Les respectives direccions treballen i 



distribueixen el servei en funció de les necessitats observades. La Policia Local ha 

augmentat significativament la seva plantilla durant l’any passat i el present any.  

En resposta a la tercera pregunta, convé recordar que la coordinació que es produeix a la 

ciutat de Mataró és exemplar. Les dues policies que tenim a Mataró tenen els mateixos 

procediments de treball, les mateixes bases de dades, la mateixa xarxa de 

comunicacions, la mateixa formació i el mateix esperit de servei als ciutadans. A més de 

les corresponents Juntes Locals de Seguretat, és realitzen reunions de coordinació amb 

caràcter quinzenal però, a més a més, hi ha contacte ràpid i directe entre agents i 

comandaments en totes les situacions en què es requereix. Hi va haver més de 127 

serveis conjunts durant l’any 2008. 

 

 

38 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ÍNDEX 

D’ARTISTES DE LA CIUTAT. 
 

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

el prec següent : 

“Mataró  és una ciutat amb un extens col·lectiu d'artistes i creadors en el camp de les arts 
visuals, plàstiques i escèniques, però no obstant això, no són tot lo freqüents que 
voldríem les exposicions dels artistes mataronins a galeries i espais d'art de la ciutat, 
donat que no disposem d’espais de mig i gran format adequats. 

 

L’ús de les noves tecnologies s’ha estés a tots els àmbits i sectors de la nostra societat, i 
la visibilitat que això comporta per a donar a conèixer què fem i com ho fem a nivell de 
creació artística pot ser una oportunitat que no es pot desaprofitar. 

La creació d’un índex d’artistes o una plataforma virtual pot servir de dinamitzador de tot 
aquest sector  en uns temps, els que corren, que resulten difícils per a tothom i 
especialment en tot el que té a veure amb la creació.  

Per aquest motiu, el grup municipal de Convergència i Unió presenta el següent  

PREC: 

l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró elaborarà, aprofitant la nova 
pàgina web de l’Ajuntament, un índex d’artistes de la ciutat amb la finalitat de donar a 
conèixer a la ciutadania els nostres creadors i al mateix temps, de poder dotar de la 



projecció exterior necessària tant als artistes que ja estan consolidats com als que es 
volen donar a conèixer. “ 

 

 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, avança a la Sra. Soler que no està 

d’acord en crear un índex d’artistes. En canvi, sí que podríem estar d’acord amb el prec. 

Estic d’acord amb la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació en l’àmbit de la cultura.  

No estic d’acord amb l’índex d’artistes perquè els artistes que volen difondre’s mitjançant 

el web, ho fan de manera particular, o bé, mitjançant les associacions a les quals 

pertanyen. A la ciutat existeixen les associacions següents (que tenen les seves pròpies 

bases de dades autoritzades): l’Associació Sant Lluc per l’Art, Ártico, Els Dimarts del 

Llimoner i ACM i proporcionen informació sobre els seus associats. A Can Xalant també 

s’està construint un arxiu sobre artistes locals.  

Originar un índex d’aquest tipus pot conduir a determinar, i quan determines també 

exclous, noms d’artistes. Suposaria generar debats sobre qui és professional o amateur, 

etc. Per tant, no trobem adequada la seva creació. L’Administració Pública, a més, ha 

d’atendre en tots els casos la Llei de Protecció de Dades, l’IMAC no dóna informació 

particular sobre les persones a tercers sense la seva autorització.  

D’altra banda, hi ha previst que hi hagi un espai al web on es pugui informar de les 

adreces de tothom que ho sol·liciti explícitament.  

El que li proposaria és d’acceptar el prec, però on diu: “un índex d’artistes de la ciutat”, 

dir: “un espai a la pàgina web municipal que inclogui un apartat d’informació dels artistes”, 

o una frase d’aquest tipus. 

 

 

La senyora Carolina Soler aclareix que la intencionalitat del prec és recollir totes les 

inquietuds artístiques, tots els professionals, encara que, a nivell individual, alguns 

aprofitin, via web, via plataformes... la seva promoció. És a dir, que l’IMAC es posés les 

piles en aquest sentit i facilités la informació i dotés de projecció a tot el potencial artístic 

que té la ciutat. L’índex d’artistes seria la forma de vehiculitzar aquest potencial.  
 

 



 

El senyor Sergi Penedès explica que la implantació en el web municipal està previst de 

fer-se, en funció dels recursos econòmics i tècnics. L’índex no estarà elaborat per la 

pròpia Administració. Hi haurà un espai on, els artistes que vulguin, podran exposar, 

donar les seves adreces, etc., perquè la gent els conegui. 

 

 

 

39 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FILTRACIÓ DELS 

INFORMES RELACIONATS AMB EL CAS FERRANDO. 

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

decaure la pregunta per haver-li estat contestada per escrit. 

 

 

40 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A UN APARCAMENT PER A 

CAMIONS I AUTOCARS A ROCAFONDA. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 28 de l’ordre del dia. 

 

 

 

41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA QUALITAT DELS 

MATERIALS EMPRATS EN LES OBRES DEL FUTUR CENTRE 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 



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

la pregunta següent : 

“Aquests dies, a causa dels problemes laborals que pateixen empreses subcontractades 
que treballen a les obres del TecnoCampus, els seus treballadors van denunciar que se’ls 
feia treballar amb materials de mala qualitat. A banda d’això, els treballadors reclamen els 
salaris que on han rebut, així com el pagament de part de les pagues extraordinàries, les 
quals sembla que tampoc han percebut. 
 
Davant d’aquests fets, el Grup Municipal de CiU formula les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Quin és el control que es porta sobre totes i cadascuna de les empreses 
contractades per aquest Ajuntament, els seus organismes autònoms o empreses 
municipals, i altres empreses subcontractades per les primeres, per garantir que 
compleixen amb les obligacions de pagament amb els seus proveïdors i, especialment, 
amb els seus treballadors? 
 
Segona.- Pot garantir el govern municipal que els material emprats en la construcció de 
l’edifici TecnoCampus, no només són de qualitat, sinó que es corresponen amb els que 
figuren descrits a la memòria del projecte d’execució? Quins són els controls que es 
realitzen per a poder-ho garantir? 
 
Tercera.-  Està també garantida la seguretat dels treballadors, així com la qualitat de tot 
tipus de maquinària i utensilis emprats per a la construcció, incloent-hi les bastides i 
similars? 
 
Quarta.- En que va consistir la renegociació de preus amb les empreses constructores, la 
qual es va dir que s’havia pogut fer gràcies a la conjuntura econòmica que afecta el 
sector de la construcció? 
 
Cinquena.- Es preveu algun endarreriment sobre la data prevista per a la inauguració de 
l’edifici TecnoCampus, a causa dels problemes entre les empreses que treballen en la 
construcció i els seus treballadors? 
 
Sisena.- Quantes i quines són les obres que actualment s’estan executant a la ciutat, per 
part de l’Ajuntament o empreses municipals, en les quals hi estan treballant empreses 
subcontractades per les que van resultar adjudicatàries de l’obra?” 
 
 
 
La senyora Alícia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, explica 

que aquesta pregunta és llarguíssima. Jo tinc 7 pàgines per llegir que no tenen contingut 

polític, perquè són respostes tècniques preparades pel Cap de Projectes del 

Tecnocampus. Per tant, si volen ho llegim tot o bé els ho passem per escrit.  



El tema és que hi ha uns treballadors d’una empresa subcontractada que no han cobrat i 

que, a més, han fet unes declaracions en què acusen que els materials emprats al 

Tecnocampus no són els correctes. Jo els haig de dir que s’ha solucionat el problema 

entre l’empresa subcontractada, que era CEMSA, i Aldesa. La relació contractual la té 

PUMSA amb Aldesa, no PUMSA amb CEMSA. PUMSA ha de donar i demanar comptes 

a Aldesa. El problema és que alguns treballadors de CEMSA no havien cobrat les pagues 

extraordinàries de Nadal, tot i que PUMSA havia pagat les certificacions d’obra. Per tant, 

entre CEMSA i els seus treballadors hi havia hagut algun problema. Aquest tema està 

resolt. Si llegeixen l’informe veuran que no s’ha de patir per la qualitat dels materials, 

perquè hi ha certificacions de mil enginyers, arquitectes, responsables de salut, de 

seguretat laboral, etc., que garanteixen que tot s’ha fet correctament. Pensin que els 

tècnics signen una certificació oficial conforme a allò que és correcte.  

 

  

La senyora Carolina Soler contesta que no té cap inconvenient a què li contesti per escrit 

i li enviï per correu. Ens preocupa que les empreses mantinguin les condicions als seus 

treballadors. Quant a la qualitat del projecte, val a dir que els costos previstos de 60 

milions passen a ser de 46,5 milions. És una reducció de costos prou important que va en 

detriment d’una sèrie de requeriments. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, recorda que en ple ja es va explicar el 

perquè de la reducció de costos.  

 

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

Pública, afegeix, sobre el tema de les subcontractacions i sobre el fet d’enviar per escrit 

les respostes, que només tenen la resposta pel que fa al Departament d’Obres. Hi ha 

altres serveis i empreses de la casa que les presentaríem, si els sembla bé, amb el 

temps suficient per poder recopilar tota la informació, en una comissió informativa. 

Actualment, el Departament d’Obres no té cap subcontractació, perquè no ha existit una 

informació prèvia, a l’inici de l’obra, cap a l’Administració. Són, llavors, contractacions 

entre privats. 

 



42  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ DE COMPRAR ELS 

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AMB PLAÇA 

D’APARCAMENT I TRASTER. 

 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

pregunta següent : 

 
“El nostre grup municipal ha tingut constància d’una situació que creiem del tot injusta en 
relació a la Promoció Pública d’Habitatges en Venda de “Can Gassol”. Aquesta promoció 
d’habitatges en VPO, que el nostre ajuntament ha construït, ha sortit a sorteig a un preu 
de mercat molt proper o superior als d’una promoció de venda de mercat lliure, fet que ha 
originat que els habitatges en règim de Protecció Oficial no hagin obtingut l’èxit esperat. 
 
Des de CiU sempre serem al costat per recolzar i exigir el dret que tenen tots els 
ciutadans a obtenir un habitatge digne. Els habitatges en règim de Protecció Oficial van 
dirigits a aquells ciutadans amb les rendes més baixes i que els hi es difícil adquirir un 
habitatge en el mercat lliure. 
 
Recentment hem tingut coneixement que els adjudicatàris d’aquesta promoció se’ls obliga 
a adquirir l’habitatge amb plaça d’aparcament i traster. Des del nostre Grup Municipal 
creiem que no es pot obligar a persones adjudicatàries d’habitatges de Protecció Oficial 
adquirir els habitatges amb aquest altres elements. Aquest fet, farà que incrementi el preu 
de la compra i per tant les dificultats d’aconseguir un crèdit hipotecari. A més, cap 
persona te l’obligació de tenir un mitjà de transport privat i en el cas que el tingui tampoc 
tenir l’obligació d’estacionar-lo en una plaça d’aparcament de propietat. Els estaments 
públics hem de garantir l’accés a l’habitatge, però no podem obligar a accedir-hi comprant 
aquest ni cap altre tipus de complements. 
 
PREGUNTES: 
 
Primera- Per que s’obliga a comprar els habitatges amb plaça d’aparcament i traster? 
 
Segona- Quina serà la superfície en metres quadrats útils de les places d’aparcament 
mes grans i quina la de les places més petites de la promoció de Protecció Oficial 
coneguda com Can Gassol? 
 
Tercera- Quina serà la superfície en metres quadrats útils dels trasters més i grans i 
quina la dels més petits de la promoció de Protecció Oficial coneguda com Can Gassol? 
 
Quarta- S’ha vist obligada alguna persona adjudicatària a renunciar a la adquisició de 
l’habitatge per aquesta condició?  
 
Cinquena- Ha demanat alguna persona adjudicatària adquirir tant sols l’habitatge? 



 
Sisena- Tenen coneixement de quantes persones van renunciar a presentar-se als 
concurs d’adjudicació degut a la condició que els obligava a comprar la plaça 
d’aparcament i el traster?” 
 
 
 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, respon les preguntes.  

 

Pel que fa a la primera, recorda que no s’obliga a comprar els habitatges. Vam considerar 

que el paquet ‘habitatge, traster i aparcament’, era un paquet adequat. Tenint en compte 

que els aparcaments no es poden fer de protecció oficial, d’aquesta manera podíem 

incloure’ls en el préstec subsidiat i, a més, produir un estalvi de l’IVA del 16% al 7%. 

Respecte a la superfície de les places d’aparcament, dir que aquesta serà de 12,50 m2 la 

més petita i 16,5 la més grossa. Quant als trasters, 2,90 m2 el més petit i 7,60 m2 el més 

gran.  

Penso que no hi ha hagut cap renúncia per aquesta condició, perquè tothom que s’hi va 

presentar ja coneixia les bases. I, de fet, cap persona ha demanat adquirir només 

l’habitatge.  

En resposta a la sisena pregunta, no tenim cap constància d’aquells que no s’han arribat 

a presentar. De totes maneres, aquesta pregunta la podien haver fet al Consell de 

Prohabitatge i no ara que ja s’ha fet el procés d’adjudicació. 

 

 

 

El senyor Pere Galbany insisteix en què no es pot obligar a una persona de protecció 

oficial a adquirir aparcament i traster. I la gent s’ha pensat que els tocava fer això. A més,  

la situació financera actual és complicadíssima com per obligar a comprar coses que no 

toquen. Això ha fet que hi hagi persones que hi hagin renunciat. Obligar a comprar al 

preu de 35.000 euros, fa la sensació que s’hagi buscat més una rendibilitat empresarial 

que un benefici social, perquè aquests són preus de mercat. 

 

 

 



43  - PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB ELS 

FETS LAMENTABLES OCORREGUTS A L’AJUNTAMENT EL DIA 

DE CARNESTOLTES AL VESPRE. 
 

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

Popular, presenta la pregunta i prec següent : 

 
“Eren quarts de 9 del vespre del dia 20, que diferents comparses sortien cap a 
l’Ajuntament celebrar el Carnaval, però, un cop arribats a lloc van haver de fer pausa a la 
festa: el rei en Pellofa hi tenia barrada la porta. 
 
L’hora que s’havia convingut que en Pallofa XXI pugés al balcó de l’Ajuntament, la sala 
de Plens era ocupada: s’hi celebrava un acte institucional de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Mataró en motiu de la festa del seu patró, sant Raimon de Penyafort, i hi assistia la 
consellera de la Justícia Montserrat Tura. Aquest acte es va endarrerir fins a dos quarts 
de 10 tocats i mentrestant tots els membres de les comparses i els ciutadans, gent gran i 
canalla, que celebraven la festa es va haver d’esperar molta estona, amb el fred que feia 
aquell vespre, i moltes persones van marxar enfadades. 
 
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular formula les PREGUNTES següents: 
 
1. Com és que és que no es va fer res per impedir la coincidència d’actes incompatibles 
en un mateix lloc? 
 
2. Què es pensa fer perquè situacions tan desagradables com la que es va viure el dia 20 
de febrer al vespre davant de l’Ajuntament no es tornin a repetir?” 
 
 
 

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

contesta, respecte a la primera pregunta, que el dia 20 de febrer a les 20:00 h estava 

convocat a la Sala de Plens aquest acte de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. La 

realització d’aquests tipus d’actes a la Sala de Plens va en la línia d’apropar a la 

ciutadania, en general, i, en particular, als col·legis de professionals, a la casa de tots, 

que és la casa gran. Paral·lelament s’estava treballant per la intervenció del rei Pellofa 

del dia 20 de febrer a les 21:00 h al balcó de l’Ajuntament. Una setmana abans de la 

realització d’aquests actes, quan som conscients d’aquesta coincidència, fem el possible 

per mirar que no se solapi part del final de l’acte del Col·legi d’Advocats amb l’inici de la 

intervenció del rei Pellofa. Immediatament, des de Presidència i des de Cultura, mirem 



d’arbitrar solucions per poder desenvolupar ambdós actes amb el màxim de normalitat, ja 

que no es podien anul·lar ni ajornar cap dels dos, i la solució passava per reduir al màxim 

els parlaments previstos pel Col·legi d’Advocats, cosa a la que van accedir, i van 

acomplir, reduint l’acte mitja hora i, per part de la comissió del Carnestoltes, que 

endarrerissin l’arribada del rei Pellofa fins que s’acabés l’acte del Col·legi d’Advocats, 

cosa a la que també es va accedir. El problema va ser que no vam ser conscients que la 

intervenció del rei Pellofa es faria des del balcó de l’Ajuntament fins a una setmana abans 

de l’acte, perquè no hi havia constància històrica. Farem els possibles perquè no torni a 

passar. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria explica que la funció d’aquest prec és que això no torni a 

succeir.  

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, parla en descàrrec de la consellera que 

estava convidada pel Col·legi d’Advocats i no pintava res en aquesta història. Es va trobar 

al mig del conflicte sense tenir-ne cap responsabilitat.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 44 i 45 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

44 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA UBICACIÓ DEL 

CRUÏLLA DE CULTURES A LA ZONA D’IVECO. 

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

pregunta següent : 

 
“Aquesta darrera setmana s’ha publicat als mitjans de comunicació locals que el Cruïlla 
de Cultures de Mataró, molt probablement, es farà a la zona d’IVECO-Pegaso, com a 



millor opció que ofereix la ciutat. Per part del govern s’ha assegurat que: “és l’espai que té 
més ben resolt qüestions com la mobilitat o la seguretat”. 
 
A l’hora d’explicar les avantatges dels terrenys, de prop d’una hectàrea, que han fet 
decantar la balança per ubicar el festival en aquest indret, s’han dit coses com que: 
“estan ubicats en l’entramat urbà, no gaire lluny del centre i a tocar de l’estació de tren i 
l’entrada sud de la ciutat. 
 
Convergència i Unió celebra que s’hagi trobat una solució que no causi molèsties als 
veïns i que permeti que un esdeveniment cultural de la magnitud del Cruïlla de Cultures 
es quedi a la nostra ciutat. Per altra banda, troba molt encertat que, com ha reclamat en 
reiterades ocasions, es condicioni un espai que actualment no està donant cap servei i 
pot resoldre problemes dels que Mataró té plantejats. 
 
Però es dóna el cas que el juliol de 2008, Convergència i Unió va presentar un prec pel 
qual demana que es condicionessis els terrenys d’IVECO-Pegaso com aparcament de 
vehicles per donar servei a les persones que anaven a la platja, en primer terme, i 
posteriorment es mantingués per facilitar l’accés de persones de la ciutat i de fora al 
centre urbà i comercial de Mataró. 
 
El prec va ser rebutjat exposant raons com la manca de seguretat en els accessos de 
vianants i de vehicles; afirmant que la proposta ni era viable ni sostenible, per la 
provisionalitat que representava; per l’elevat cost de l’arranjament de l’espai, 324.215 
euros; perquè implicava redactar i aprovar els corresponents projectes i, finalment, també 
calia demanar autorització a FENFE i a ADIF. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal de CiU, formula les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- La proposta d’ubicar el festival Cruïlla de Cultures a l’espai d’IVECO-Pegaso, 
inclou una zona d’aparcament? 
 
Segona.- Quines són les raons que permeten realitzar el festival Cruïlla de Cultures al 
solar d’IVECO, que no permetessin realitzar-hi un aparcament de vehicles? 
 
Tercera.-  Es pot garantir que la música i els sorolls motivats per la gran quantitat de gent 
que pot accedir al recinte no molestaran als veïns del sector?  A l’hora de confeccionar 
els horaris, s’ha tingut en compte de minimitzar possibles molèsties als veïns de zones 
properes?  
 
Quarta.- Quina possibilitat hi ha que pugui convertir-se en l’espai definitiu pel festival? En 
cas que no sigui així, quantes edicions es calcula que s’hi podrien realitzar? 
 
Cinquena.-  Atès que ja s’ha dit que existeix una partida pressupostària de 200.000 
euros, seria aquesta quantitat suficient per condicionar l’espai? 
 
Sisena.- En aquest moment, disposa l’ajuntament de Mataró de l’autorització de, com 
s’ha dit, “propietaris" de la zona, ADIF i RENFE? 
 



Setena.- Atesa la inversió realitzada, quina utilitat tindrà aquest espai durant la resta de 
l’any?” 
 
 
 
 
45 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER L’APROFITAMENT DEL SOLAR 

D’IVECO-PEGASO COM ESPAI D’ESTACIONAMENT. 

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

prec següent : 

 
“Amb l’enderroc de les naus i altres construccions del sector urbanístic conegut com 
IVECO-Pegaso, la ciutat ha obtingut un gran espai al costat de la carretera NII, molt a 
prop de l’estació del ferrocarril i per tan a prop també del pas subterrani per creuar les 
vies del tren. 
 
Atès que recentment s’ha anunciat que en aquest espai s’hi poden realitzar les futures 
edicions del festival Cruïlla de Cultures i atesa l’escassetat d’estacionament per a 
vehicles existent a la ciutat, fet que preocupa especialment als sectors econòmics 
dedicats al comerç i la restauració. 
 
Per la seva proximitat a la zona de platges i atès que la facilitat d’estacionament és un 
factor que influeix decididament a l’hora d’escollir la platja on anar, més encara quan 
l’estacionament és gratuït i dóna possibilitats d’ampliar el temps destinat al bany amb 
temps pel passeig per a la ciutat. Fet que pot ser decisiu per a que persones procedent 
de poblacions del Vallès o altres comarques de més a l’interior escullin Mataró a l’hora de 
passar un dia a la platja, dinar en família i fer algunes compres. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta, com va fer el juliol passat, el 
següent, 
 
PREC: 
 
Primer.- Què l’espai d’IVECO-Pegaso, aprofitant que està previst el seu agençament per 
tal que pugui acollir futures edicions del festival Cruïlla de Cultures, durant la resta de 
l’any es mantingui com espai d’aparcament. 
 
Segon.- Què el Servei de Mobilitat estudií la fórmula de gestió que garanteixi el bon estat 
de l’espai amb les millors condicions per els usuaris, per tal d’afavorir l’activitat econòmica 
de la ciutat, com un ajut més a la superació de l’actual situació de crisi” 
 
 
 



 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, passa a respondre les preguntes. 

Respecte a la primera, la resposta és no. No inclou una zona d’aparcament. L’acord que 

s’està estudiant amb els promotors del Festival Cruïlla és la tercera part dels terrenys 

d’IVECO, que seria una hectàrea. Arranjar tot IVECO per fer un aparcament provisional 

tenia un cost de  324.215 euros i el cost per realitzar actes de gran format és molt més 

reduït. Parlem  de 10.000 m2 i no dels 30.000 de l’aparcament. Sempre que es fa un acte 

així, es busca minimitzar les molèsties als veïns i aquest és un espai envoltat de zones 

industrials i pocs veïns. No es pot afirmar que aquest espai s’utilitzarà de forma definitiva 

per aquest tipus d’actes, però en disposarem durant alguns anys, abans que no s’activi la 

seva urbanització. 200.000 euros és la partida que hi ha destinada en els pressupostos 

municipals per a inversions per adequar un espai a l’aire lliure.  

Respecte a la sisena pregunta de CiU, val a dir que ADIF i RENFE no són propietaris de 

la zona de la qual s’està parlant. Després de la inversió feta, es procurarà que hi hagi 

altres esdeveniments, però la conjuntura econòmica és la que és. 

 

 

 

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

Pública, manifesta que, en aquests moments, les condicions són les mateixes que en 

l’informe a què feia referència el Sr. Mora, on s’indicava l’import de 324.000 euros, cosa 

que fa molt difícil poder atendre aquesta petició. També estan vigents les dificultats 

d’accessibilitat, tant en vehicle com d’accés a peu. Per tant, desestimaríem aquest prec, 

que no tiraríem endavant donat que són les mateixes condicions que hi havia. Pel que fa 

al segon, no hi hauria gestió, per tant, no l’estimaríem.  

 

 

 

El senyor Joan Mora celebra que s’estiguin fent les gestions perquè el Cruïlla es quedi a 

la ciutat. Igual que s’han estalviat un 20% del cost del Tecnocampus, aquí, a l’hora 

d’arranjar un solar, també ho poden fer. Per tant, ja son 240.000 euros. I si tenim 200.000 

euros per fer l’arranjament del que ara ens assabentem que és una tercera part, doncs el 

que els demanem és que ho estudiïn. I si el problema és la gratuïtat de l’espai, doncs fem 

que pagui un euro qui hi deixi el cotxe per anar a la platja, i aquest euro se li pot 



compensar amb què, potser, el Gremi d’Hosteleria pugui fer una promoció i li regali bonus 

d’un euro perquè pugui anar a fer un cafè. Si posem una mica d’imaginació podem 

contribuir a què es pugui fer una campanya al Vallès o a Osona perquè la gent vingui a la 

platja de Mataró i, després, consumeixin en el comerços de Mataró. 

 

 

El senyor Sergi Penedès precisa que no pot ser que el Sr. Mora s’hagi assabentat en 

aquests moments que els terrenys serien d’una hectàrea, perquè a la seva pròpia 

pregunta, a la cinquena línia, en parla; diu: “els terrenys, de prop d’una hectàrea”.  

 

 

 

46  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER AFAVORIR LA 

BIOCONSTRUCCIÓ EN EDIFICIS PÚBLICS. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del dia. 

 

 

47  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PATRIMONI DOCUMENTAL 

HISTÒRIC DE LA CIUTAT. 

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

la pregunta següent : 

 
“Amb sorpresa i preocupació hem conegut que, des de fa anys, historiadors locals 
malden perquè Mataró recuperi el seu Patrimoni documental històric. 
 
Sembla ser, però, que les gestions que han fet amb els Alcaldes senyors Mas i Baron no 
han servit per resoldre aquesta incomprensible i anòmala situació. 
 
És per això, que el grup municipal de CiU formula les següents, 



 
PREGUNTES 
 
Primera.- Quines són les raons per les que els respectius governs de Mataró no han 
pogut o volgut resoldre aquesta situació? 
 
Segona.- S’ha enviat alguna documentació referent a Mataró i dipositada al a l’Arxiu 
Històric Comarcal a l’Arxiu Nacional de Catalunya? Per quina raó? 
 
Tercera.- Més enllà de les raons que hi puguin haver hagut fins a la data, hi ha (en el 
govern) voluntat política perquè la ciutat recuperi el seu patrimoni documental històric? 
 
Quart.- Té previst el govern municipal, d’acord amb el Consell Comarcal del Maresme, 
algun tipus d’ampliació dels espais destinats a l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró?” 
 

 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, explica que 

caldria preguntar-se quina és la situació que cal resoldre. Creiem que es tracta, no tant 

de la necessitat de denunciar el Conveni, sinó de les dificultats d’accés a la informació 

per la rigorosa aplicació de la normativa d’arxius que aplica la direcció de l’arxiu. Malgrat 

això, a través de la Comissió de Seguiment del Conveni, s’han realitzat ja moltes gestions 

i se seguiran realitzant per resoldre aquesta qüestió. En aquesta línia s’està treballant 

amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal per modificar l’actual Conveni i en 

la redacció d’un protocol de funcionament i coordinació que ens permeti millorar la gestió 

actual.  

Pel que fa  a la segona pregunta, dir que mai no s’ha enviat cap documentació de 

Mataró, dipositada a l’Arxiu Històric Comarcal, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, perquè la 

propietat del patrimoni documental municipal és imprescriptible, inalienable i 

inembargable, tal com assenyala la Llei d’Arxius i Documents de Catalunya. I, també, 

perquè l’Arxiu Nacional de Catalunya té la missió d’aplegar la documentació de 

l’Administració de la Generalitat i dels fons de caràcter privat que els seus titulars vulguin 

dipositar-hi lliurement. Per tant, aquest arxiu no podria acollir documents de la 

administració local, ja que la seva organització, preservació i accés li correspon a 

l’administració titular que els ha generat que, en aquest cas, seria l’Ajuntament.  

En resposta a la tercera pregunta, la ciutat de Mataró no ha perdut mai el seu patrimoni 

documental històric ni el perdrà. Si aquest estigués en perill, seríem els primers a actuar 

per resoldre-ho.  



En relació amb la quarta qüestió, en aquests moments no hi ha prevista cap ampliació de 

l’espai destinat a l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró. El que estem fent és treballar per 

optimitzar l’espai disponible eliminant aquella documentació que, d’acord amb la 

normativa, pot ser eliminada i quedar-nos amb la custòdia d’aquella documentació amb 

caràcter permanent. 

 

 

El senyor Francesc Masriera explica que d’aquesta resposta entén que no és que no es 

pugui recuperar l’arxiu, sinó que no es vol recuperar l’arxiu. No entenc com aquesta 

resposta no se’ls ha donat als historiadors que fa temps que volen saber què passarà en 

el futur amb l’arxiu. 

 

La senyora Montserrat López contesta que l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró va néixer 

l’any 1984 d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya. En aquell moment ens veiem 

forçats a fer-ho. Amb això aconseguim rehabilitar Can Palauet. L’arxiu Municipal de 

Mataró està ubicat a la seu de l’Arxiu Comarcal, però en règim de dipòsit. En cap moment 

deixa de ser propietat de l’Ajuntament de Mataró. Ni la ciutat perd aquesta propietat. La 

problemàtica és la gestió de l’arxiu i no la propietat. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde president, explica que el conveni que es va signar 

era la condició perquè la Generalitat invertís en la rehabilitació de Can Palauet. 

L’Ajuntament de Mataró no el volia signar. Hem fet infinitat de reunions amb el Director 

General del Patrimoni i amb el Sots-director General d’Arxius per intentar resoldre un 

tema referent a la gestió de l’arxiu, no a la titularitat del mateix. Voldríem que l’arxiu fos 

dues coses: un espai on els historiadors poguessin treballar amb molta comoditat —cosa 

que ara tenen mil problemes— i que l’arxiu fos alguna cosa més que un lloc on consultar 

documentació, és a dir, que hi haguessin exposicions, conferències. I això no és possible. 

Hem remogut cel i terra i hem arribat a una barrera que, ajustant-se a dret, no se la pot 

saltar ningú. I té molt a veure amb la condició de funcionariat. Haurem de valorar si el 

camí és denunciar el conveni i recuperar l’arxiu perquè, si fem això, la Generalitat, 

segurament, ens demanarà que tornem la inversió feta. No és tan senzill, però no 

descartem cap possibilitat. 

 



48  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB LES 

NOVES LÍNIES D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Recentment s’ha inaugurat el nou servei d’autobusos a la ciutat de Mataró. Aquest nou 
servei compta amb la modificació de les línies d’autobús urbà. 
 
Els recorreguts i horaris d’aquestes noves línies han rebut les crítiques i queixes de les 
associacions de veïns de Cirera, Pla d’en Boet i l’Havana i de diversos ciutadans, que 
denuncien l’empitjorament del servei. 
 
L’Associació de Veïns de Cirera, per exemple, denuncia que el barri té ara un servei molt 
pitjor que amb les línies anteriors pel motius següents: l’accés al barri amb la línia 4 ha 
perdut eficàcia; s’ha perdut la comunicació directa amb el barri de Pla d’en Boet; la 
comunicació amb l’Hospital no és tan eficaç com abans, s’ha passat de tenir dues línies 
de pujada a tenir-ne només una, la línia 6, que comunica Cerdanyola i l’ambulatori dels 
metges especialistes amb el barri, no puja a la part alta de Cirera, amb una pèrdua de 
servei que abans cobria la línia 0. 
 
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formula pregunta següent: 
 
Quin és balanç que l’equip del govern fa de les noves línies d’autobús un mes després 
d’haver entrat en funcionament?” 
 
 
 

La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, explica que quan es 

canvia una línia d’autobusos, resulta prematur fer un balanç en un termini d’un 

mes. Calen mesos per fer-ne una anàlisi acurada. El nostre compromís és revisar 

la xarxa després d’un temps prudencial de 3 mesos, per millorar-la, si és el cas, 

pensant en l’interès de la majoria de ciutadans i tenint en compte els principis 

bàsics que han permès estructurar la nova xarxa. Estem treballant en dos fronts. 

D’una banda, supervisant l’evolució de les dades objectives: passatge, càrrega 

dels vehicles, origen i destinació dels usuaris, horaris, parades, etc. I, de l’altra, 

estem anant a les associacions de veïns, explicant els criteris de la xarxa, 

recollint les queixes i suggeriments. D’aquesta manera podem abordar les 

millores que és possible que s’hagin de fer.  



Recordem que aquesta xarxa és el resultat d’un concurs públic i està basada en 

un plec de condicions altament participat. Considerem que els criteris que l’han 

inspirada són vàlids: crear línies que donin resposta als itineraris amb més 

demanda, implantar recorreguts més ràpids i directes, menys transbordaments, 

horaris més amplis, major cobertura geogràfica. 

 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de tres de la matinada, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

 
 


	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, lamenta que la societat civil s’hagi d’indignar per poder frenar aquestes decisions que ningú entén. Com és que podem generar un problema d’una situació que, fins ara, teníem no gaire ben resolta? Si hem de caminar cap a la gestió de la plena sobirania en els nostres impostos, que no ens escapcin la capacitat que teníem de gestió. El problema que tenim és que les ONG catalanes, que només són d’àmbit català, són les que quedaven perjudicades. És per això que ens semblava que el camí no era el correcte. Seria difícil arribar a un consens amb el que estava parlant el Partit Popular perquè no he entès que hi hagués cap proposta concreta i, en tot cas, ens podríem desviar molt. En el cas del partit dels Socialistes, ens han fet un seguit de propostes que algunes d’elles són encertades, també atenent al fet que a la Ministra se li van haver de parar els peus i crec que, en aquest punt, vostès també hi han ajudat, i això els hi reconeixem als socialistes catalans. De les propostes que vostè feia, en el primer paràgraf li diríem que ens sembla correcte, el segon també, el tercer creiem que s’hauria de mantenir tal com està, el quart també tot i que s’hi pot afegir el que vostè diu. En el següent on vostè tatxava: “D’altra banda, l’oposició del govern...”, això estem d’acord que es tregui. Així, “Aquest model no suposaria mandats aprovats en seu parlamentària i incompleix el fet...”, aquí continuaríem. La part que vostès afegien en vermell no seria necessària perquè ja estava en la part que nosaltres els proposem que es quedi en la nostra proposta que havíem fet nosaltres. Si anem a la part dels acords, estaríem d’acord amb el que vostès proposaven.  
	El Sr. Bassas accepta la proposta. 
	El Sr. Joan Antoni Baron, Alcalde President, conclou doncs que hi hauria una proposta nova al damunt de la taula, a partir del redactat presentat per CiU amb algunes esmenes proposades pel PSC i la resolució de la discrepància al punt 3r que el Sr. Bassas acceptaria. La proposta és la següent: 
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, exposa que és cert que no només s’està parlant de les Cinc Sènies. Estem parlant de tots els límits de la ciutat, fins i tot, estem dibuixant terreny guanyat al mar. És una modificació important, que toca molts temes i que s’ha d’estudiar amb profunditat. Estem d’acord que hem de reflexionar sobre el futur de la ciutat. Darrere aquests discursos ambiciosos, com el del Sr. Mojedano, és cert que hi ha una voluntat de prosperitat, però s’hi solen amagar projectes immobiliaris amb 50 mil habitatges més, i això els mataronins i mataronines tampoc no ho estem desitjant. És a dir que créixer per créixer, tampoc. Si no anem amb compte, ens podem trobar que fem malbé el patrimoni dels nostre fills i, llavors, d’aquí a l’any 2050 els nostres fills no tindrien ni tan sols l’oportunitat de decidir ser pagesos o no, que és una activitat econòmica tan digna com qualsevol altra. La nostra posició és d’abstenció, perquè aquí darrera hi ha moltíssima feina. 
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que el 2006 el seu grup va donar l’aprovació a una construcció d’habitatges a varis solars de la ciutat, amb unes necessitats i una època determinats.  
	Vostès diuen que ara aprovem només un pas més del que es va aprovar llavors. Estic absolutament d’acord amb el que han dit els companys de l’oposició, perquè en aquest tema hi ha una part molt important que és parlar amb els veïns i arribar a un consens. Vostès s’omplen la boca de participació i jo li trauria el títol de conseller de Participació al Sr. Fernández. Els ciutadans de Mataró no entenen aquesta manera d’actuar, amb una certa prepotència, amb una certa discrecionalitat. Nosaltres tampoc recolzarem aquest projecte perquè no ens l’han explicat bé des del principi i, sobretot, no han volgut entendre que nosaltres els estàvem donant l’oportunitat, quan vam parlar al mes de gener, de poder arribar a algun acord positiu. A Mataró hi ha molts joves que tenen una necessitat d’habitatge a preu assequible, però la ciutat té altres espais. Jo els recomanaria que aturessin aquest projecte. El veïns d’aquesta zona de la ciutat no tenen els equipaments que necessiten. Vostès no els han explicat quins equipaments tindran. Si podem estar d’acord en moltes coses del model de ciutat, pel que fa a la manera de fer estem radicalment en contra. 
	“En el Ple del mes de setembre, en resposta a un prec no acceptat del nostre grup, el govern va explicar que, per combatre la xacra que representen els grafits i les pintades a les façanes dels edificis de la nostra ciutat, estava estudiant implementar un model similar al que s’aplica a la ciutat de Barcelona. 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, apunta que el seu grup no votarà a favor d’aquesta proposta, perquè la llei no ho permet.   
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia que el seu grup hi votarà a favor. Ara bé, si els mataronins i mataronines i tots els empresaris del món sabessin que vostè ha hagut de fer un informe per saber com n’arriba a ser de costós constituir una empresa i que li ha hagut de remetre al Secretari d’Indústria perquè també se n’assabenti, anem molt malament. Estic convençut que en la primera part de la seva intervenció no ha volgut dir el que ha dit, perquè li puc assegurar que si la sent algun empresari entendria perquè són tants i tants tràmits i perquè, encara, no hi ha una finestreta única.  
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia l’abstenció. El Govern està intentant fer el màxim de bé la seva feina i així ho esperem. 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent : 
	 
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comenta que està disposat a retirar la pregunta. El fet que l’haguem posat sobre la taula, que aquest comentari hagi pogut sortir en un Consell d’Administració de GINTRA, fa que haguem fet un favor al ciutat. Hem contribuït a què vostès facin aquesta reflexió, segurament ajudats pel ressò mediàtic que ha tingut i, per tant, en aquest cas els polítics, tant els de l’oposició com els del Govern, amb la seva rectificació, han fet un favor als ciutadans d’un barri tan dens com Rocafonda. 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent : 
	 
	 
	 
	El Sr. Mojedano no veu malament la proposta dels contenidors. Pot ser una bona solució. Potser és veritat el que deia el Sr. Mora que, segons on s’ubiqui, podria ser una solució millor, o no, en funció de l’entorn. La nostra feina és entrar en aquestes qüestions tècniques? O bé hem de parlar d’allò important? El model de ciutat, quins són els criteris de les nostres polítiques d’habitatge, és a dir, els temes de fons. El debat és la revisió del Pla General i en això, malauradament, ens hem quedat sols. La nostra posició serà d’abstenció.  
	 
	El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, manifesta que està absolutament d’acord amb el Sr. Mojedano. El debat sobre això probablement no és la nostra feina. La proposta de resolució, quan la vaig llegir en profunditat, tornava a incórrer en el tema del sistema constructiu. Es poden organitzar unes jornades al voltant de l’habitatge públic a Mataró on es debati sobre la situació actual del sector, sobre la Llei de l’Habitatge, alternatives de tinença, etc. I, en el marc d’aquesta jornada, fer una presentació en condicions del projecte, quan ja tinguem una cosa concreta, i poder-lo contrastar amb altres alternatives. Però en un altre àmbit que no sigui el d’obrir un debat de coses que no entenem gaire i que, en definitiva, han de complir el codi tècnic. Respecte al tema de la bioconstrucció, hi estic totalment d’acord. L’equip tècnic d’Habitatge i de Prohabitatge ja han demostrat, en aquests anys i totes les obres que han anat fent, que estan molt interessats en aquest tema, són molt sensibles amb tot el que té a veure amb l’arquitectura sostenible, tant des del punt de vista d’optimització de recursos, com de disminució del consum energètic, disminuint residus, disminuint la despesa de manteniment i incrementant la qualitat de vida dels ocupants. Alguns exemples d’aquests últims anys són que s’ha explorat la geotèrmia per la calefacció i refrigeració dels edificis, s’ha explorat la recirculació d’aigües grises, s’han introduït prefabricats en habitatge públic, s’ha treballat amb energies renovables, és a dir, la inquietud hi és. La idea seria reconduir aquesta proposta cap a unes jornades on es presentaria aquest projecte, però no orientat sobre un debat de sistemes constructius obert. 
	 
	 
	El senyor Joan Mora explica que Figuera Major ha estat el detonant que els ha fet veure que es volia avançar amb aquest nou sistema constructiu. La idea que vostè proposa de fer un debat més ampli ens sembla fantàstica. Però li recordo que també té la Mesa Local de l’Habitatge i que s’hi reuneix molt poc. Allà podríem debatre aquestes coses. Si vol fer unes jornades li donarem el recolzament. Però el que nosaltres estem dient és que, de moment, la única innovació potent que tenim en ferm és aquesta que vostè ens proposa. Vostè diu que encara no hi ha cap projecte. És cert que vostè encara no ens ha ensenyat cap projecte en ferm. Hi deu estar treballant. Nosaltres entenem que és un canvi de model constructiu important, és una innovació important, que no sabem quins avantatges o inconvenients té respecte de l’altre. No sabem quin resultat ens pot donar econòmicament, ni sabem, a nivell de terminis d’amortització, quin resultat pot donar. I vostès ja es plantegen fer-ne 30. Els polítics no ens hem de posar a debatre això, perquè jo li asseguro que faria el que em recomanessin els tècnics. El que sí que entenc, és que si comencen a aparèixer habitatges contenidor per la ciutat sense haver fet un debat i, d’aquí uns anys, ens n’adonem que això comença a tenir algun problema, per exemple, quant a costos de construcció o manteniment, haurem fet un flac favor a la ciutat de Mataró. Estic convençut que si els tècnics no el convencen a vostè, vostè no ho tirarà endavant. Li demano que en parlem. 
	El senyor Joan Mora contesta que sí, si aquestes jornades incorporen aquest petit debat. Abans de tirar endavant una inversió, pagant l’Ajuntament de la ciutat o comprometent-hi recursos per a aquests 30 habitatges, necessitem saber-ho. Si això ho emmarquem en unes jornades, doncs, perfecte, però necessitem que allà hi hagin els tècnics debatent aquest projecte, no que sigui només una presentació del projecte.  
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent : 
	 
	 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comenta que voler parlar de política amb una persona de números és complicat, sense desmerèixer en absolut la feina de la Sra. López. El debat sobre ajustar l’IPC ja el vam fer, però és que  la situació econòmica cada dia és més dura per a tothom. També hi ha ajuntaments que s’estan plantejant aquesta mesura i d’altres que ja l’apliquen, com és el cas del de Sant Boi, per exemple. Pensar que com més recapti més podrà ajudar a la gent necessitada és un punt de vista incorrecte. Perquè si vostè, en lloc d’apujar un 4,6% apuja un 15%, és evident que, aparentment, podrà ajudar més, però després li passarà que li pugen més els impagats o els pendents de cobrar. El problema és el missatge que estem donant a la gent. A la gent, quan estan intentant apujar un 1,6%  les seves factures, els diuen que les volen pagar al preu de l’any passat. Aquest exercici se l’haurien de plantejar. Això significaria retallades en alguns temes interessants per nosaltres, i vostès haurien de tirar enrere algunes decisions que han pres amb anterioritat. Però, en canvi, volen tirar endavant això com si no passés res. Els ciutadans han de saber que tenen un Govern que està més preocupat pels ingressos, però cada vegada que vostè parla d’ingressos els mataronins parlen de despesa. Els ingressos seus són la despesa dels mataronins. Els ingressos dels mataronins, en cap cas, els han pujat un 4,6%. Vostè sap quines empreses tenen ara més feina? Les de cobrament de morosos, les de grues de retirada de vehicles. Vostès pensaran que ja ho fan, però no ho fan prou. Cal enviar un missatge de congelació al màxim de la despesa, d’austeritat. I això vostès encara no ho fan prou. De les Llicències Exprés ja n’hem parlat. Difondre les bonificacions, ja ho sabem que ho fan cada any, però, en aquests moments, convindria apretar en aquest sentit. Quant al pagament a 30 dies, evidentment que si vostè està pagant a 60 dies ja ho està fent millor que moltes altres administracions, però segurament als seus proveïdors els facilitaria encara més la vida. Només parlem d’estudiar-ho. Si no és possible no és possible. 
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent : 
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