
ACTA NÚM. 13/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC) 
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC) 
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC) 
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC) 
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC) 
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC) 
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC) 
 
JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU) 
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER REGIDOR (CIU) 
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU) 
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU) 
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU) 
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU) 
 
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP) 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP) 
M LUISA COROMINAS LOZAR  REGIDORA    (PP)  
 
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC) 
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 

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

que dóna fe de l’acte. 

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 



 

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

 

DECRET 
8822/2009 de 2 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió de 5 de novembre de 
2009. 
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

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

d’octubre de 2009. 
  
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya contra la pujada d’impostos prevista pel govern en els 
pressupostos generals de l’Estat pel 2010.  

 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió en commemoració del Dia Internacional 
contra la Violència vers les Dones. 

 
5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió perquè el Govern Espanyol no faci efectiu 
l’augment de l’IVA. 

 
6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió perquè dins el marc de la integració tarifària 
prevista en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, els 
majors de 60 anys puguin obtenir un descompte. 

 
7 Declaració Institucional que presenten els grups municipals 

Socialista, Iniciativa per Catalunya-EUiA, Esquerra Republicana 
de Catalunya i Convergència i Unió de suport a la reunió de les 
Nacions Unides a Barcelona per a preparar la Conferència de les 
Parts de Copenhaguen. 

 
8 Declaració Institucional que presenten els grups municipals 

Socialista, Iniciativa per Catalunya-EUiA i Esquerra Republicana 



de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra la violència 
masclista. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 ALCALDIA 
 
9 Canvi representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell 
d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 

  
10 Ratificar Decret de l’Alcaldia núm. 8767/2009 de 2 de novembre, 

de nomenament del President i del Vicepresident de l’Entitat 
Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 

 
11 Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament 

de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 

 
 
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 
 -Servei d’Innovació i Promoció de Ciutat- 
 
12 Adhesió de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme al 

Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat  2008-2011 

 
 
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS 
 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
13 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per import de 

30.900.000 euros 
  
14 Autoritzar i avalar a PUMSA en la concertació d’una Pòlissa de 

crèdit d’import 2.500.000,00 €. 
15 Autoritzar i avalar a PUMSA a prorrogar i ampliar a 3 anys la 

Pòlissa de crèdit d’import 3.000.000,00 €. 
16 Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec 

d’import màxim 230.000,00 €, per finançar la construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 3 HPO al c/ Almeria, 77 (Vista Alegre). 

17 Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró en la concertació 
d’una operació de préstec d’import 3.121.110,00 €, per finançar la 
construcció del parc. 

18 Modificació de l'apartat relatiu a la renda, en el contracte 
d'arrendament de la masia "Can Trisach", de la què l'Ajuntament 
és arrendatari 

 
 -Servei d’Ingressos- 
 



19 Aprovació provisional modificacions Ordenances generals i 
reguladores dels impostos, exercici 2010   

 
20 Aprovació provisional modificacions Ordenances reguladores de 

les taxes exercici 2010 
 
21 Aprovació  provisional  modificacions Preus Públics, exercici 

2010.  
 
22 Aprovació provisional modificacions Tarifes, exercici 2010.  
  
23 Aprovació provisional modificacions categoria carrers, exercici 

2010   
 
24 Aprovació preu públic per prestació de serveis de la Fira de 

Pessebres 
 
 
 -Servei de Compres i Contractacions-   
 
25 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i 

tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant 
procediment obert, del contracte de gestió, en la modalitat de 
concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals 
domèstics abandonats, i convocar licitació.  

 
 
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
  
 -Servei d’Obres- 
 
26 Aprovació inicial del “Projecte  executiu d’escola Marta Mata, 2 

línies” a la carretera de Cirera. 
 
 
 -Servei d’Urbanisme- 
 
27 Aprovar Text Refós de la modificació del PGOM relativa a la 

reordenació de l’àrea d’equipaments i dotacions d’habitatge 
públic “Carrer Joan Maragall-Ronda Ramon Turró. 

 
28 Aprovació definitiva de l’estudi de detall de les unitats d’actuació 

UA-53  i UA-58 EL VERDET. 
 
 
 CMI DE SERVEIS PERSONALS 
  
 -Institut Municipal d’Educació- 
 
29 Designació de vocals del Consell Plenari de l’IME, en 

representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA i en representació 
de les famílies a proposta del Consell Escolar Municipal 

 



30 Ratificar el Decret d’Alcaldia número 8116/2009, de 6 d’octubre, 
d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a corporacions locals 
titulars de llars d’infants per al curs 2008-2009 

 
 
 -Servei de Salut Pública i Consum- 
 
31 Modificació d’Estatuts i canvi de denominació del Consorci 

Hospitalari de Catalunya 
 
 
 
 CMI DE VIA PÚBLICA  
 
 -Servei de Protecció Civil- 
 
32 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per a Transport 

de Mercaderies Perilloses de l’Ajuntament de Mataró. 
 
33 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per inundacions 

de l’Ajuntament de Mataró. 
 
34 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal per a sismes de 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
35 Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal de nevades de 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
36 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió per a la implantació d’un servei 
d’informació a través de SMS a la Policia Local. 

 
37 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya  per la creació d’una ordenança municipal 
per a la prevenció i control del mosquit tigre. 

 
38 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular  sobre l’expulsió del representant de 
la Junta de Personal de tot el procés de selecció per a cobrir dues 
places d’inspector de la Policia Local de Mataró. 

 
39 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular  sobre la planta d’escòries de la 
incineradora de Mataró. 

 



40 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular  sobre la venda de la finca de Can 
Fàbregas i de Caralt a PUMSA. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre els  robatoris ocorreguts al barri de Rocafonda la 
matinada de l’u al dos d’octubre de 2009.  

 
42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre la sentència del TSJC que obliga a l’ajuntament de Mataró a 
fer desinstal·lar una antena de telefonia situada al Camí del Mig. 

43 
 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre l’antena de telefonia mòbil situada al Camí del 
Mig. 

 
44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre els incidents que han tingut lloc durant l’últim 
mes a la costa mataronina. 

 
45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre el procés de selecció per cobrir places d’alts 
comandaments de la Policia Local de Mataró. 

 
46 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre les reparacions de cotxes a diferents indrets 
inadequats de la nostra ciutat. 

 
47 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la cavalcada de reis. 
 
48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre l’estudi elaborat per l’IMAC sobre l’equipació 
cultural de Mataró. 

 
49 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la inseguretat al barri del Palau.  
 
50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre una enquesta realitzada per l’IMPEM als comerciants de 
Mataró. 

 
51 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre l’escolarització d’alumnes. 
 
52 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

en referència el nombre de places d’aparcament a l’entorn del 
futur centre comercial del carrer Biada. 

 
53 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

referent a les esquerdes aparegudes a diversos habitatges del 
carrer  Salvador Espriu. 



 
54 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular  en relació amb l’aparcament públic la gestió del 
qual s’ha previst concedir a El Corte Inglés. 

 
55 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular  sobre la situació actual de les empreses tèxtils 
regentades per xinesos i clausurades pels mossos d’esquadra a 
Mataró. 

 
56 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la nova construcció de la nova seu de l’empresa 
municipal Mataró Energia Sostenible, SA. 

 
57 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

referent a l’organització d’una jornada tècnica sobre nous sistemes 
constructius. 

 
58 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la vaga d’autobusos dels dies 29 i 30 d’octubre. 
 
 
 

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 1 D’OCTUBRE DE 2009. 

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

que a la pàgina 105 del ple d’octubre, en el primer paràgraf, on diu “restes humanes” ha 

de dir “restes romanes”.   

 

 

El Sr. Alcalde pren nota de l’observació per tal de poder-ho rectificar. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de despatx oficial. 



 
 

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

  

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 3 i 5 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 

3 -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA CONTRA LA PUJADA D’IMPOSTOS 

PREVISTA PEL GOVERN EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS 

DE L’ESTAT PEL 2010.  
 

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

presenta la Moció següent consensuada amb el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-EUiA : 

 

“El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2010 aprovat pel 
consell de Ministres el 26 de setembre, conté una sèrie de mesures que, de no modificar-
se, augmentaran la crisi de l’economia espanyola i suposaran el reconeixement del fracàs 
de les polítiques de l’actual govern del PSOE a l'hora de posar-hi solucions. Una crisi que 
tot el món vaticina que serà pitjor a Espanya que a la resta dels països del nostre entorn.  
 
En aquest context, la única solució que se li ha ocorregut al Govern socialista per a 
pal·liar la greu situació actual és la d’apujar els impostos a les classes mitjanes i als 
treballadors. 
 
• La pujada d'Impostos castiga l'estalvi i el consum. Les mesures proposades 
consisteixen bàsicament a suprimir la deducció de 400 € en l'I.R.P.F. (promesa estrella 
amb la qual Zapatero va concórrer a les passades Eleccions Generals); incrementar 
l'I.V.A. de tipus reduït del 7% al 8%, i dos punts del 16% al 18%, i acompanyar-lo de 
retallades en la inversió productiva (baixen els Ministeris de Foment i Medi ambient); i en 
les polítiques de comerç, turisme i PIMES, així com en I+D+i. Igualment augmentarà el 
tipus impositiu provinent dels interessos del capital. El consum i l'estalvi són dues fonts 
bàsiques de progrés i estabilitat que cap govern que vulgui inspirar confiança i seguretat 
en la societat, pot castigar d'aquesta manera.  
 
• La pujada d'Impostos recaurà en les classes mitjanes i treballadores. Els productes 
que veuran incrementat el seu preu a manera d'exemple, són: roba, calçat, 
electrodomèstics, rebut de la llum, factura del telèfon, cotxes, habitatge, alimentació, 
hostaleria, restaurants, transport terrestre… El que posa de manifest que seran els 



treballadors, les treballadores i classes mitjanes qui patiran les conseqüències d'aquesta 
decisió.  
 
• La pujada d'Impostos és injusta, antisocial i provoca més atur. La pujada 
d'Impostos que pretén aquest Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat és 
especialment injusta perquè perjudicarà a tots els espanyols, especialment els que menys 
tenen. A més és antisocial perquè va en contra dels més desfavorits (ja que ni tan sols 
augmenta la despesa social, que veu reduït l’1 2% de la seva participació en els PGE, 
passant del 52’8% al 51’6%), i perquè produirà un augment de l'atur i del nombre 
d'aturats reconegut en els propis Pressupostos (l'OCDE calcula entorn de 700.000 
desocupats més).  
 
• Hi ha pujada d'Impostos però absència d'austeritat L'Executiu pretén gastar més 
diners i obtenir-lo de tots els espanyols a través de l'augment impositiu. En el Projecte 
dels PGE per a 2010 no hi ha gens d'austeritat: la despesa de l'Estat puja gairebé 3.000 
milions més que el sostre de despesa aprovada el passat mes de juny, mentre que 
planteja un retall en algunes polítiques socials, i tenim en canvi el Govern amb més alts 
càrrecs de la història de la democràcia. L’any 2009 els Pressupostos eren de dèficit i atur, 
els de 2010 seran de més dèficit, més atur i més pressió fiscal. Quan el que fa falta és 
posar damunt la taula i aplicar-les, contundents mesures d’austeritat allà a on sigui 
necessari, per tal de garantir recursos per superar la crisi i pal·liar els seus efectes 
actuals. Amb el Projecte aprovat per al 2010, l'Executiu ha perdut una gran oportunitat de 
fer uns Pressupostos per afrontar la crisi, crear ocupació i generar confiança.  
 
• Més impostos es tradueixen en menys diners per als Ajuntaments. Sent els 
Ajuntaments el govern més proper als ciutadans, hauran de fer front a unes 
circumstàncies socials difícils (són els primers a rebre el descontentament social) i a més 
hauran d'estrènyer encara més les seves pròpies previsions davant la dràstica reducció 
de la seva recaptació motivada tant per la crisi econòmica, com per l'escàs suport que 
van a rebre del Govern davant la imminent disminució de les transferències de l'Estat. Si 
es mantenen les previsions pressupostàries del Govern, el finançament local 
incondicionat caurà el 2010 un 17’8%, el que suposa una pèrdua de 3.081 milions de € 
respecte el 2009. La situació és preocupant fins a tal punt que la pròpia FEMP acaba 
d'aprovar una moció dirigida al Govern en demanda d'una negociació de mesures 
puntuals per a ser incloses en els PGE de 2010. 
 
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 
1.- Instar al Govern la retirada immediata de la pujada d’Impostos en els Pressupostos 
Generales de l’Estat per al 2010 per injusta i antisocial, ja que recaurà sobretot en els 
treballadors, treballadores i classes mitjanes. 
 
2.- Reclamar al Govern que atengui les peticions de la FEMP i accepti les modificacions 
propostes en els PGE de 2010, entre les que destaca la de mantenir totes les partides i 
conceptes pressupostaris que sempre s’han destinat a las Entitats Locals, sense 
retallades ni suspensions. 
 
3.- Traslladar aquests acords al President del Govern, als Vicepresidents del Govern i als 
Portaveus del Grups Parlamentaris de les Corts. “ 
 

 



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

exposar el punt número 5:  

El nostre grup va calcular què li suposaria a l’Ajuntament de Mataró el cost de l’augment 

d’aquests 2 punts de l’IVA i significava una xifra prou considerable. Això podia costar a 

l’any a l’entorn de 600.000 o 700.000 euros. És un perjudici considerable. Nosaltres 

havíem presentat una moció en el sentit que l’Ajuntament de Mataró reclamés que no es 

fes efectiu aquest augment de l’IVA. Donat que la proposta que ha presentat el PP era de 

caire més ampli i que també inclouria la nostra proposta, estaríem disposats a retirar la 

nostra proposta i votar directament la que ens han presentat els grups d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-EUiA i el PP.  

Els proposaríem, però, afegir una petita modificació al final del primer punt, a la part 

d’acords. Quan diu: “antisocial, ja que recaurà sobretot en els treballadors, treballadores i 

classes mitjanes”, nosaltres proposaríem afegir: “així com també sobre les entitats locals 

com és el propi Ajuntament de Mataró”. Si vostès ho acceptessin, nosaltres votaríem a 

favor d’aquesta proposta i retiraríem la nostra. 

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

manifesta que no hi ha cap inconvenient en atendre la proposta de CIU. 

 

  

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

Popular, convida als grups de CIU, d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i del PP que 

traslladin aquestes propostes al Parlament de Catalunya, que és el lloc on pertocaria 

discutir aquests temes i, a més, hi tenen representació. L’augment d’impostos indirectes 

que es proposa des del Govern espanyol serà de greus conseqüències per a moltes 

economies familiars, de treballadors i de PIMES. Aquests impostos indirectes els acabem 

pagant tothom a través del consum. No és positiu augmentar aquests impostos en 

moments de crisi. Nosaltres estem a favor dels impostos perquè estem a favor d’una 

gestió pública dels recursos i dels serveis que s’han d’oferir a la ciutadania. D’algun lloc 

s’han d’obtenir aquests recursos.  

Creiem que s’ha fet una molt mala gestió d’aquests recursos econòmics per part de 

l’Estat. Aquest any passat s’han gastat milions i milions d’euros per finançar el sistema 

financer i per finançar el sector de l’automòbil. Aquests són sectors estratègics que 

creiem que no eren prioritaris. Això ha provocat, a nivell de l’Estat espanyol, superar els 

límits que delimitaven el dèficit públic i, també, la despesa pública. Per tant, l’Estat 

espanyol, un cop superats aquests límits, d’un lloc o altre ha de recaptar aquests diners 



que els manquen. La solució d’augmentar els impostos indirectes, que afecten al consum, 

és negativa. A aquesta proposta li falta l’alternativa. Es diu que no volem aquests 

augments dels impostos indirectes, però s’ha de recordar que aquest Estat espanyol és 

en el número 1 del rànquing de les grans fortunes a paradisos fiscals, on els impostos 

directes que graven els salaris més alts i els patrimonis més alts són dels més baixos a 

nivell europeu. Això sí que cal revisar-ho. Necessitem diners i cal gravar a qui més diners 

té i no a les classes treballadores. Votarem a favor però serà un sí crític. No s’ha de 

castigar a la classe treballadora i hem de deixar clar que si volem que ni el dèficit públic ni 

el deute públic sobrepassin els seus límits, haurem de començar a regular aquells 

impostos directes, que són els impostos progressius que graven aquells que més tenen.     

 

 

 

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

Catalunya, recorda que van aprovar una moció en aquest sentit, que es va fonamentar en 

tot el que s’ha comentat:  

- Assumpció per part del Govern municipal de despeses que no li eren pròpies i, per tant, 

també del seu cost.  

- Increment de les demandes dels ciutadans a causa de la crisi. Sobretot polítiques 

socials i ajuts a les famílies. 

- Reducció significativa dels ingressos provinents de l’Estat i la Generalitat. 

Entre altres coses, proposàvem, d’acord amb una proposta de la Federació Catalana de 

Municipis, la Federació Espanyola de Municipis i, també, l’Associació Catalana de 

Municipis, una proposta molt més àmplia i completa de la creació d’un fons d’IVA suportat 

que es pogués destinar a inversió municipal.  

A la proposta, a l’apartat que es refereix a la despesa pública, hi ha alguna referència que 

considerem una mica incoherent i ratllant la demagògia, que m’agradaria matisar. És 

veritat que l’economia actual no està produint a plena capacitat. És veritat que hi ha més 

persones que voldrien treballar que no llocs de treball disponibles. Això justifica 

plenament l’existència d’estímuls que impulsin tant la producció, com l’ocupació. Estímuls 

que tots demanem, que vostès també demanen i que costen molts diners. Els paquets 

d’estímul a tot el món, no només a Espanya, han minorat el ritme de caiguda cap a una 

depressió i poden haver propiciat una modesta recuperació. És aviat encara per reduir 

l’escala d’aquests estímuls. És prematur parlar de reduccions de la despesa pública, i 

més, tal com vostès l’orienten. Parlen de 3.000 milions de desviació i, a continuació, 



parlen d’un excés de funcionaris. Aquest gran paquet de diners ha estat orientat a tot un 

seguit d’estímuls a l’economia, a l’automòbil, a la banca, a moltes coses que donen molts 

diners. Cal tenir en compte que totes aquestes xifres destinades a tot això, inclòs també 

les que el propi Govern municipal pot destinar a aquesta finalitat, estan lligades a un 

efecte multiplicador. És a dir, la despesa d’uns són ingressos per a uns altres i així 

successivament, actuant, també, com a generador de la confiança que es necessita.  

És evident que aquests recursos han de sortir d’algun lloc. És evident que cal apel·lar a la 

responsabilitat i a la solidaritat entre tots. Però el nostre grup al Congrés creia que era 

una bona ocasió per procedir a una reforma fiscal més àmplia, més orientada a afavorir, 

amb els estímuls pertinents, un procés de reforma estructural efectiva en diferents àmbits, 

beneficiant o impulsant alguns sectors estratègics, tal com pensem que necessita el 

model de creixement de l’Estat. Formes vinculades a la modernització, al canvi de vells 

patrons de creixement. Malgrat mantenir, a diferència del que diu la proposta, la 

desgravació de 400 euros en alguns supòsits, s’ha anat a la solució fàcil i es manté una 

reforma fiscal que castiga les classes mitjanes, penalitza l’estalvi i és poc progressiva. No 

obstant això, i en coherència amb el que ha estat la nostra posició al Congrés dels 

Diputats, on hem presentat una esmena a la totalitat amb aquesta mateixa argumentació, 

ens posicionem favorablement a aquesta proposta de resolució.  

 

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, explica que el seu grup municipal ha donat suport a 

aquesta proposta. Nosaltres no l’haguéssim presentada perquè, en aquests moments, 

s’està debatent al Congrés dels Diputats i el company Joan Herrera està negociant la 

possibilitat de millorar aquesta política fiscal. Hem de fer saber al Govern de l’Estat que 

no veiem correcta aquesta política d’impostos relacionada amb l’IVA per la implicació que 

té tant per als ajuntaments, com per als treballadors i les classes mitjanes. També ho 

veiem com un suport a les peticions i els acords que la FEMP ha fet arribar al Govern per 

modificar aquests pressupostos de l’Estat de cara a millorar els recursos que necessitem 

els ajuntaments per donar serveis als ciutadans i ciutadanes.  

Al Sr. Safont.Tria li diu que és impossible que en una proposta d’aquest tipus hi hagi, 

també, la part de proposta fiscal. Aquí sí que no l’haguéssim votada juntament amb el PP. 

No té res a veure la política fiscal que planteja el PP que no hi hagi impostos i que el 

mercat triomfi, amb la nostra política fiscal basada en tenir uns serveis públics bàsics i de 

qualitat. Això té a veure amb què qui més té, més aporti a les finances generals.  



 

 

 

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

grup no votarà aquesta declaració institucional. No ho farem perquè la situació que viu el 

nostre país és molt complicada. Ho és més per a aquelles persones que estan en situació 

d’atur, o en situació de risc d’atur, i que han vist que beneficis com la rebaixa de l’IPC 

afecta les seves rendes i, en canvi, veuen en el risc la seva capacitat  de prosseguir. 

Sobretot veuen, també, en alt risc la capacitat que prossegueixi la protecció social de 

l’Estat cap a ells. La resta de ciutadans que no estem en aquesta situació hem de fer un 

esforç per ajudar els que tenen més dificultats. És així de senzill. És la proposta que fa 

l’Estat en els Pressupostos Generals de l’Estat.  

Estic d’acord amb el Sr. Safont-Tria que potser estaria bé que haguéssim reflexionat 

sobre quines altres alternatives fiscals es poden plantejar per resoldre aquest problema. 

Aquesta modificació fiscal que es proposa afecta de la següent manera: 

Primer, sobre les rendes de capital que no són impostos indirectes. Són impostos 

directes. Passen del 18% a 19% per a aquelles rendes que siguin de 6.000 euros. Ja em 

dirà qui les té aquestes rendes. Hi ha al voltant d’11,5 milions d’espanyols, el 94%, que 

obtenen rendiments inferiors a 6.000 euros. Aquesta majoria pagarà una mitjana de 6 

euros més. Fixin-se què significa aquest “atac a la classe treballadora”. A partir d’aquests 

6.000 euros tributaran un 21%. Per posar un exemple, si es cobren al voltant de 1.000 

euros d’interessos se’n pagaran 190, és a dir, uns 10 euros més. En canvi, qui rebi 

100.000 euros d’interessos pagarà 21.000 euros d’impostos, que són 3.000 euros més. 

Per tant, aquesta proposta grava les rendes altes i no les de la classe treballadora.  

Segon, també es proposa l’eliminació de la deducció dels 400 euros, però no per rendes 

inferiors a 12.000 euros que són les que més ho necessiten. Era, com es va dir, una 

reforma excepcional i, com a excepcional, es reforma en aquest moment. 

Tercer, respecte a l’IVA, dir que el d’Espanya és un dels més baixos d’Europa. A Espanya 

hi ha tres tipus d’IVA: el general, el reduït i el súper reduït. Només s’incrementaran l’IVA 

general i el reduït a partir de l’1 de juliol del 2010, atenent les previsions de creixement 

econòmic que es preveuen a mitjan any 2010.  

Per posar algun exemple de la puja de l’IVA del 16% al 18% podem dir que: per una 

camisa de 45 cèntims es pagaran, tan sols, uns cèntims més; per un rebut de telèfon, que 

ara es paga a 60 euros, se’n pagaran 61, i per una televisió que ara costa 500 euros es 

pagaran 508 euros. Fixin-se quin és l’esforç de solidaritat que es demana al conjunt de la 

societat.  



Quant a l’IVA reduït, que passa del 7% al 8%, i per posar un exemple: un pis de 120.000 

euros que ara paga d’IVA 8.400 euros, pagarà 1.200 euros més. Una entrada de cine que 

costa 8 euros, costarà 70 cèntims d’euro més.  

En canvi, l’IVA súper reduït, que afecta els productes de primera necessitat, no 

s’incrementa. 

En síntesi, la proposta fiscal del Govern baixa 5 punts l’Impost de Societats per a les 

empreses que mantinguin o creïn ocupació, no puja l’IVA fins l’1 de juliol del 2010, pugen 

les rendes de capital del 18% al 19% els primers 6.000 euros i a partir d’aquesta quantitat 

al 21% (paguen les rendes més altes) i s’elimina la deducció temporal excepte per a les 

rendes inferiors a 12.000 euros.  

Respecte a les alternatives, aquests dies hem vist que el PP no és cap exemple d’això. A 

Madrid s’estan incrementant impostos d’una manera molt important. A Galícia el primer 

que s’ha fet és reduir les despeses socials i incrementar un 100% més els consums 

d’aigua. Aquests fets són molt pitjors.  

L’únic objectiu pel qual s’ha presentat aquesta proposta és intentar utilitzar els plens dels 

ajuntaments per intentar influir en una determinada posició en les negociacions que els 

grups parlamentaris tenen dels PGE. 

Per tot el que hem dit i, especialment, per això darrer, el nostre grup hi votarà en contra. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano manifesta que és bo que, en totes les instàncies, els ciutadans a 

nivell de carrer i també als ajuntaments, que són l’administració més propera a la gent, es 

produeixi un debat sobre una cosa que els afecta. És bo perquè, entre altres coses, al 

Congrés dels Diputats, vostès aquest debat l’han obviat bastant. No li han donat la 

rellevància que es mereix.  

Vostè ha volgut detallar l’impacte que pot suposar per a alguns ciutadans aquesta pujada 

d’impostos. Hi ha molts estudis que diuen que l’impacte per a les classes mitjanes i les 

classes treballadores serà demolidor. Respecte a les rendes del capital, les grans 

fortunes d’aquest país tenen el seu capital molt ben col·locat a través de societats, de les 

famoses SICAV, que els permeten evadir en gran part la seva tributació. I, per cert, el 

diferencial entre grans rendes d’aquest país i les classes més empobrides s’ha vist 

bastant incrementada els darrers anys.  

Estic d’acord en què les declaracions institucionals en aquest ple, moltes vegades poden 

distreure l’atenció respecte a la gestió més immediata que suposa l’Ajuntament. Però un 

tema com aquest és prou important  com per tractar-lo. Li donaré 4 dades que poden, de 

manera gràfica, explicar quina és la situació que ara tenim en aquest país: 



- Les rendes del treball han perdut 4 punts del PIB respecte al capital comparat amb 

l’etapa de l’anterior govern Aznar. 

- Hi ha 1 milió més de pobres que a la legislatura anterior. 

- El número de milionaris s’ha multiplicat per 3. 

- Un 60% de les famílies han perdut renda, mentre que el 10% més ric té el 30% de la 

renda. 

- Hi ha una xifra més esfereïdora encara i és que quasi un 40% dels joves menors de 30 

anys estan aturats.  

Si alguna cosa podem atribuir-li al govern Zapatero és l’absoluta irresponsabilitat i 

l’absoluta insolvència amb la qual ha gestionat l’economia d’aquest país en un moment 

molt complicat. Aquesta pujada d’impostos ha vingut perquè el Govern ha aplicat un 

seguit de mesures que han consistit bàsicament a “tirar de chequera”  per intentar pal·liar 

aquesta crisi de manera equivocada sense afrontar altres tipus de reformes necessàries 

per a l’economia. Ens hem de preguntar quins són els efectes que aquesta pujada 

d’impostos causarà. Les famílies disposaran de menys renda disponible, això penalitzarà 

el consum, destrossarà el teixit productiu i, com a conseqüència, incrementarà l’atur. Per 

tant, agrair als grups que han manifestat el sentit positiu del seu vot per la moció i esperar 

que el govern de l’Estat, davant la mobilització de l’opinió pública i d’institucions com 

l’Ajuntament de Mataró, reflexioni sobre aquesta mesura totalment equivocada.  

 

 

El senyor Joan Mora comenta que el Sr. Bassas ha fet una explicació molt clara de per 

què donen suport a aquests PGE, però que s’ha deixat de contestar allò que CIU va 

posar en el seu dia. Volia recordar, posat a fer comparacions, que l’Ajuntament de Mataró 

aquest any ha decidit dedicar un paquet especial de 800.000 euros a l’atenció de 

mesures socials. Nosaltres pensem que són insuficients però és el que s’hi podia dedicar 

en aquells moments. Podríem fer un estudi de l’impacte d’aquests 2 punts d’IVA en mig 

any i l’impacte d’aquests 2 punts d’IVA en un any, i veuríem el que l’Estat ens reclamarà 

de més. Per tant, la solidaritat que podem exercir des de la ciutat de Mataró i des de 

l’Ajuntament ja l’estem portant a terme. El que passa és que tenim un Govern que, per 

resoldre els seus problemes, en crea més a baix.   

 

 

 

El senyor Ramon Bassas opina que la intervenció del Sr. Mojedano dóna la raó al seu 

grup municipal. Aquí del que es tracta és d’una moció contra el president Zapatero. 



Vigilem amb aquestes mocions que pretenen una cosa però n’aconsegueixen una altra 

molt diferent que és seguir l’estratègia del PP contra el govern Zapatero. 

L’IVA és un impost a nivell europeu i no distingeix el tipus de contribuent (si són 

ciutadans o ajuntaments). Jo no tindria la barra de dir als ciutadans que paguin l’IVA i, en 

canvi, que l’Ajuntament se l’estalviï. Vostè sap perfectament que aquesta modificació 

legislativa no es pot fer a nivell espanyol.  

 

 

 

El senyor Joan Mora aclareix que el seu grup no demana que l’Ajuntament deixi de pagar 

l’IVA. El que demanem és que no augmenti l’IVA i, per tant, que no surtin més diners de 

les arques municipals per pagar IVA.  

 

 

 

El senyor Pau Mojedano explica que una de les raons per les quals la nostra democràcia 

està en una situació tan decrèpita és perquè els polítics utilitzen discursos que ofenen la 

intel·ligència, com el que acaba de fer el Sr. Bassas.   

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon al Sr. Mojedano que quan diu que 

“els polítics utilitzen”, hauria de dir “els polítics utilitzem”. Tots els que estem aquí som 

polítics. No es vulgui quedar al marge, Sr. Mojedano. Els polítics som els 27 electes que 

hi ha en aquesta sala. Cadascú amb les seves raons, cadascú amb les seves sigles, 

cadascú amb les seves consignes. I em sembla que avui les consignes s’han posat més 

que de manifest.  

 

Tot seguit es posa a votació la proposta amb la part dispositiva modificada amb l’afegitó 

proposat pel grup municipal  de CiU: 

 

“1.- Instar al Govern la retirada immediata de la pujada d’Impostos en els 
Pressupostos Generales de l’Estat per al 2010 per injusta i antisocial, ja que 
recaurà sobretot en els treballadors, treballadores i classes mitjanes, així com 
també sobre les entitats locals com és l’Ajuntament de Mataró. 
 
2.- Reclamar al Govern que atengui les peticions de la FEMP i accepti les 
modificacions propostes en els PGE de 2010, entre les que destaca la de mantenir 
totes les partides i conceptes pressupostaris que sempre s’han destinat a las 
Entitats Locals, sense retallades ni suspensions. 
 



3.- Traslladar aquests acords al President del Govern, als Vicepresidents del 
Govern i als Portaveus del Grups Parlamentaris de les Corts. “ 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (4), corresponents al grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 

(2), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal Socialista. 

Abstencions: Cap.  

 
 

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

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 

4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN COMMEMORACIÓ 

DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES 

DONES. 

 

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

seva proposta per responsabilitat i en consideració a la gent que està esperant el seu torn 

de paraula, ja que considera que aquest tema és prou important perquè tot el consistori hi 

actuï i es posicioni en bloc.  

Malgrat tot, lamento que, havent estat els primers a presentar la proposta, la regidora 

Barrera hagi posat per davant el seu afany de protagonisme i no pas el seny que 

correspondria al càrrec que ocupa. Una de les poques coses que ha de fer durant l’any, i 

la fa tant tard, que jo encara no he rebut la transacció de la que hem parlat aquest matí.  

 
 



8  -  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA-

EUIA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AMB MOTIU 

DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 
 

La senyora Ana Barrera, regidora del grup municipal Socialista, abans de procedir a la 

presentació de la Declaració aclareix un parell d’assumptes: 

Hem mantingut aquesta proposta de Declaració perquè ha seguit un procés participatiu. 

Un procés que ha passat pels òrgans pels quals havia de passar. Ha anat al Consell per 

la Igualtat d’Oportunitats on moltes entitats, que avui estan aquí per donar el suport a 

aquesta Declaració, han treballat i han pogut fer les seves consideracions.  

Ha seguit, també, un procés de participació per intentar sumar esforços essent enviada 

als diferents grups municipals d’aquest consistori perquè fessin les consideracions que 

creguessin oportunes. En tot cas, nosaltres hem fet allò que vosaltres sempre demaneu, 

que és intentar obrir les propostes al consens. Si no hem obtingut cap tipus de resposta 

no ha estat culpa nostra. Jo no tic afany de protagonisme perquè, com he dit, aquesta 

proposta ha estat consensuada per moltes entitats. Per tant, jo estic aquí en veu i en nom 

de diferents grups municipals i en veu i en nom de moltes persones d’aquesta ciutat.  

Si diu que fem poques coses durant l’any és que vostè coneix molt poc allò que fem. Això 

és faltar el respecte a tots els treballadors i treballadores que estan treballant per la 

igualtat, que estan treballant contra la violència masclista, que estan fent una bona feina, 

que estan sumant esforços i generant complicitat amb la resta d’entitats de la ciutat 

perquè, com nosaltres, procedim a treballar. Sempre consensuant i sempre tenint en 

compte la veu dels ciutadans. 

 

 

Dit això, a continuació presenta la Declaració Institucional següent: 

 
“Com cada any el  proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la 
violència masclista. Una de les formes més visibles de violació dels drets humans, així 
com l’exponent més extrem de la discriminació envers les dones. 
 
La violència masclista es defineix com  la violència que s’exerceix contra les dones com a  
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de 
relacions de poder dels homes sobres les dones i que, produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui 
com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit 
públic com en el privat ( Llei 5/2008 de 24 d’abril ) 
 



Aquesta violència, suposa un seriós atemptat contra la integritat física i moral de les 
persones, que té la seva arrel en la situació de desigualtat real que es troben les dones 
en la nostra societat. És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el 
marc d’unes relacions de poder desiguals entre gèneres, que possibiliten les conductes 
de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. La dependència 
econòmica, el repartiment de papers i funcions dins de la família, així com el manteniment 
d’estereotips sexuals son causes que possibiliten aquestes agressions. 
 
La violència masclista adopta diferents formes: violència física, psicològica, sexual i  
violència econòmica, tal com reflecteix la Llei, i es manifesta en diferents àmbits: de 
parella, familiar, laboral, social i comunitari.  El darrer àmbit comprèn les agressions 
sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital 
femenina, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats i violència contra els 
drets sexuals i reproductius de les dones. 
 
La situació de vulnerabilitat que pateixen les dones en aquests casos fa necessari que els 
poders públics intervinguem i establim procediments homogenis d’actuació de forma que 
es garanteixi  la seva protecció integral. 
 
Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Mataró ha avocat i està avocant molts esforços, l’any 
2003 es va aprovar un Protocol d’atenció i derivació en casos de violència masclista i va 
crear una comissió multidisciplinària per garantir la coordinació i millora de l’abordatge 
integral de la violència envers les dones que segueix vigent. També es va posar en marxa 
al 2007 el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD- Mataró) en el que 
s’ofereix informació, atenció i suport a les dones que pateixen o han patit violència. I en 
l’àmbit judicial, des del 2007 la nostra ciutat, Mataró, compta amb un Jutjat de Violència 
sobre la Dona. 
 
Per assolir els objectius fixats hem de crear complicitats ja que la violència masclista és 
un problema a nivell social que ens concerneix a totes i a tots, per tant és necessari que 
la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació d’aquesta 
xacra. 
 
En aquest sentit i seguint en la línia de la Proposta de resolució contra la violència de 
gènere aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en la sessió del ple de 
l’Ajuntament  del 5 de juliol de 2004, els grups municipals sotasignats proposen al ple 
l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Expressar el nostre total i absolut rebuig contra totes les formes de violència 
exercida contra les dones. Així com el nostre compromís de continuar treballant 
conjuntament amb tots els agents implicats en el tema,  a fi i efecte, de  millorar la 
coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència 
masclista per tal d’eradicar-la.  
 
És per aquest motiu, que adoptem els compromisos següents: 
  

• En cas de mort per violència masclista d’una dona del municipi, l’Ajuntament de 
Mataró es compromet a: 

 
a).  Convocar 5 minuts de silenci davant el consistori en un termini màxim de 48 
hores, des del moment de tenir coneixement dels fets.  

 



b). Emetre un comunicat de condemna i rebuig de la violència de gènere, que es 
difondrà a través dels mitjans de comunicació interns i externs que disposem, per 
donar coneixement a la ciutadania.  

 
c). Si és el cas, s’exercirà l’acció popular en els procediments penals  per 
maltractament  que puguin succeir a la nostra ciutat. En casos de mort, així com 
en aquells casos d’especial rellevància en els que les circumstàncies  dels fets així 
ho aconsellin, en la forma i condicions establertes per la legislació processal. En 
qualsevol cas l’acció popular s’ha d’exercir amb el consentiment de la dona 
víctima o de la família. 

 
• En cas de mort per violència masclista d’una dona fora del municipi però en el 

territori català, l’Ajuntament de Mataró: 
 

a).  Convocarà 5 minuts de silenci davant el consistori en un termini màxim de 48 
hores, des del moment de tenir coneixement dels fets.  

 
b). Emetrà un comunicat de condemna i rebuig de la violència de gènere, que es 
difondrà a través dels mitjans de comunicació interns i externs que es disposin, 
per donar coneixement a la ciutadania.  

 
 
SEGON. Posar de manifest que com administració pública, no defugirem la nostra 
responsabilitat  per invertir els esforços i els recursos necessaris per assolir la seva 
eradicació garantint l’atenció, l’assistència, la protecció i la reparació integral de les dones 
que es troben en situacions de violència. 
 
TERCER.  Fer evident que la prevenció,  entesa com una acció transversal,  s’ha d’iniciar 
des de la primera infància promovent una veritable coeducació als centres educatius. 
 
QUART .  Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a aquest 
tema per sobre dels interessos polítics i electorals. 
 
CINQUÈ. Adherir-nos al manifest institucional consensuat que,  amb motiu del dia 
Internacional contra la violència masclista, elaboren conjuntament diferents institucions, 
en aquest cas Diputació de Barcelona, Institut Català de la Dona i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
  
SISÈ. Donar trasllat del present acord al president del Govern de Catalunya, al President 
del Parlament i als grups del Parlament de Catalunya. “ 
 
 

 

A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Eva Ramirez, qui parla en 

representació de l’Associació de Veïns de Vista Alegre, Vocalia de Dones, i en nom de 

les entitats del Consell d’Oportunitats, Associació de Veïns del Palau, Vocalia de Dones 

de l’Associació de Veïns de Pla d’en Boet, Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de 

Vista Alegre, grup de suport del Col·lectiu de Dones de Matagalpa, UGT, Iniciativa per 

Catalunya Verds-EUiA, ERC i PSC coneixedores de la intervenció de la Consellera 

Delegada de Joventut i Dona, Anna Maria Barrera,  manifesta la seva conformitat amb 



aquesta proposta en la seva totalitat, inclosos cadascun dels acords d’actuació que es 

plantegen.  

 

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

Popular, lamenta com s’ha produït el procés de la presentació d’aquesta proposta de 

resolució. Més quan aquesta proposta, en el seu punt quart, deixa molt clar que estem 

tractant un tema que ha d’estar per sobre dels interessos polítics i particulars. A mi em 

sembla que, lamentablement, hi ha hagut un afany de protagonisme que s’hagués pogut 

superar amb voluntat i de manera fàcil, perquè, justament ara fa un any, en aquest ple 

municipal i conjuntament amb la presentació de tots els grups municipals es va presentar 

una moció contra la violència contra les dones i es va aprovar sense cap problema. Hi 

havia dues propostes. Fins ara mateix el nostre grup esperava que hi hagués un consens 

i se’ns presentés una proposta refregida. No ha estat així i ho lamentem.  

Ara s’ha fet una intervenció interessant apuntant l’origen d’aquesta violència que està en 

la desigualtat que pateixen les dones davant els homes. Aquesta desigualtat ve produïda 

per un sistema de producció que margina les dones a unes tasques que no fan els 

homes. Quan el sistema de producció canvia el paper de l’home això genera aquesta 

violència. Crec que ha estat molt oportú apuntar que l’educació és un element molt 

important a treballar. Jo hi afegiria el replantejament del nostre sistema productiu per 

donar un paper a l’home i a la dona de tu a tu.  

El nostre vot serà favorable perquè nosaltres estem en contra de la violència de gènere. 

Estaria bé que el vot fos unànime i que deixés clar que hem d’eliminar aquesta lacra. 

Però hi ha temes que no tinc clars. No tinc clar si s’han de convocar 5 minuts de silenci 

cada cop que hi hagi una mort per violència masclista. No dic que no hi estigui a favor. 

Senzillament, no tinc clar que s’hagi de fer. El que sí que tinc clar és el fet d’exercir l’acció 

popular en els procediments penals. Això és un pas endavant que donarà una cobertura 

legal a les dones que pateixin violència masclista. Hi ha punts que si la proposta s’hagués 

consensuat amb la resta dels grups municipals els hauríem pogut polir millor entre tots. El 

millor acord seria començar a apuntar com ho hem de fer per eliminar aquesta lacra i no 

com en lamentarem les possibles conseqüències.  

 

 

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

manifesta el vot favorable del seu grup municipal. Tampoc ens ha agradat la manera com 

s’ha portat tot això. Penso que la Sra. Barrera no ha estat molt encertada. No és de rebut 

que el grup de CIU presenti una proposta i que, posteriorment, les coses hagin anat com 



han anat. Manifestem el nostre absolut compromís amb tota la societat i, sobretot, amb 

les dones i les persones d’aquesta ciutat –en nom de les quals ha parlat la Sra. Ramírez- 

que estan lluitant per millorar una situació derivada d’aquesta violència esfereïdora. 

Hi ha una cosa que no entenc massa. El mes de juny de l’any 2004, aquest grup 

municipal va presentar una proposta, que es va consensuar amb la Sra. Romero, i es va 

convertir en una proposta que va ser presentada per tots els grups al juliol del 2004. En 

essència no veig que variï massa el contingut d’aquella proposta. No dic que no sigui 

necessari fer una declaració cada any, potser sí. Però el més eficaç són els resultats en 

el terreny de la violència contra les dones. Per tant, l’important és seguir insistint, dotant 

de recursos totes les actuacions municipals que es puguin fer en aquest terreny per anar 

obtenint millors resultats i difondre aquests millors resultats a la ciutadania. Pensem que 

més que declaracions, convindrien altres tipus d’actuacions més eficaces.  

El problema de fons no és tant la desigualtat. És un problema educatiu, és un problema  

de cultura, de creences que estan instal·lades en aquesta societat i que estan molt 

arrelades. És per això que costen molt d’eradicar.  

Hauríem de ser tots més congruents entre allò que prediquem i el que fem a la pràctica 

perquè moltes vegades els nostres fill i filles veuen programes de televisió que no 

contribueixen a què aquests hàbits puguin ser eradicats. 

 

 

 

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

que està totalment d’acord amb tot el que s’ha exposat en la intervenció. La meva 

intervenció era per remarcar el fet que, precisament per aquest afany de protagonisme 

que no volem tenir, hem retirat la nostra proposta i hem considerat que era millor tenir-ne 

una de sola i consensuada per tots els grups polítics del ple. 

Jo lamento que cada 25 de novembre parlem d’aquest tema, perquè això vol dir que la 

violència encara no s’ha eradicat.  

Nosaltres hem presentat una proposta i, com que som coherents, l’hem retirada i 

considerem que la regidora Barrera ha fet tard la seva feina. Només he comentat aquest 

aspecte de la seva feina i no la dels tècnics ni de l’equip del servei de Joventut i Dona.  

Nosaltres rebutgem tot tipus de violència i també la violència masclista. 

 

 

 



El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, expressa que, en ares del consens, 

s’aprova de forma consensuada i per unanimitat del consistori aquesta Declaració 

Institucional que ha passat pel Consell d’Igualtat i que ha estat treballada durant totes 

aquestes setmanes enrere. Per tant, penso que l’important és que som capaços de 

posar-nos d’acord en una cosa que ens afecta a tots d’igual manera, al marge de 

qualsevol ideologia política. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
 
5  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PERQUÈ EL GOVERN 

ESPANYOL NO FACI EFECTIU L’AUGMENT DE L’IVA. 

 

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

proposta perquè el seu grup s’ha afegit a la proposta presentada pel grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya i el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 

(punt núm. 3 de l’ordre del dia).  

 

6  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PERQUÈ DINS EL MARC 

DE LA INTEGRACIÓ TARIFÀRIA PREVISTA EN EL PLA DE 

TRANSPORTS DE VIATGERS DE CATALUNYA, ELS MAJORS DE 

60 ANYS PUGUIN OBTENIR UN DESCOMPTE. 

 

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

demana que la proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

7  - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA-EUIA, 



ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I 

UNIÓ DE SUPORT A LA REUNIÓ DE LES NACIONS UNIDES A 

BARCELONA PER A PREPARAR LA CONFERÈNCIA DE LES 

PARTS DE COPENHAGUEN. 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent : 

 
“Entre els dies 2 i 6 de novembre se celebra a Barcelona la reunió de les Nacions Unides 
preparatòria de la Conferència de les Parts de Copenhaguen, l’anomenada COP-15, que 
tindrà lloc al desembre i en la qual s’ha de concretar un acord internacional per a 
continuar i intensificar els esforços per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, responsables del canvi climàtic.  
 
El compromís de la societat catalana amb relació al repte global del canvi climàtic ha 
quedat acreditat per l’alta participació i el gran nombre de propostes generades en el 
marc de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, celebrada el 2008, i per les múltiples 
iniciatives socials, empresarials i culturals que s’han dut a terme al voltant d’aquesta 
convenció.  
 
El canvi climàtic és el símptoma més evident, més estès i més socialment acceptat de la 
insostenibilitat del model econòmic imperant i és, juntament amb la injustícia social, una 
de les amenaces més importants que ha d’afrontar el conjunt de la humanitat. 
 
Ja fa temps, que la teoria del canvi climàtic va traspassar els cercles del món científic per 
convertir-se en un dels elements centrals del debat polític a tots els nivells. El fet que 
actualment el debat polític estigui situat, encara que amb moltes dificultats, amb la lluita 
contra el canvi climàtic ha estat fruit de la combinació, d’una banda, de les evidències 
incontestables com la rapidesa en la desaparició de moltes glaceres i, d’un altre, del 
treball perseverant de multitud de científics, de moltes organitzacions socials i d’alguns 
partits polítics. 
 
La lluita contra el canvi climàtic és un deure que tenim com a societat amb el planeta i, 
especialment, amb les generacions presents i futures, però també una oportunitat. Una 
oportunitat real i necessària de canviar el model econòmic global.  
 
La base d’aquesta lluita contra el canvi climàtic passa, en primer lloc, per posar en marxa 
una autèntica revolució energètica i ambiental que té fonamentalment tres potes totes 
elles igual de necessàries e importants: consumir menys energia, consumir-la de forma 
més eficient i produir-la de fonts renovables. 
 
És per això que entenem que la Cimera de Copenhaguen ha de ser un punt d’inflexió 
perquè cap país deixi d’estar compromès en aquest esforç, un punt d’inflexió en la 
velocitat del canvi i un punt d’inflexió en la profunditat del mateix. Per aconseguir-ho és de 
vital importància que els Estats sentin la veu, les propostes, els compromisos de totes els 
agents polítiques, territorials, socials i econòmics capdavanters en aquesta lluita. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposen els següents acords: 
 



1.- Sumar-se al suport que el Parlament de Catalunya ha donat a la reunió de les Nacions 
Unides a Barcelona per a preparar la Conferència de les Parts de Copenhaguen. 
 
2.- Reafirmar el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic que té l’Ajuntament de 
Mataró concretada en el Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 aprovat el passat 
1 d’octubre en sessió plenària.” 
 
 

 

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

Popular, manifesta que el seu grup municipal està 100% d’acord amb la part expositiva. 

Estem en una situació alarmant a nivell de tot el planeta. O ens comencem a plantejar 

seriosament el tema del medi ambient i de la salut del planeta, o en sortirem tots molt mal 

parats. Malgrat que m’agradi el que s’exposa, hi votaré en contra perquè en el punt 2 es 

reafirmen els compromisos contra el canvi climàtic-Agenda 21. En el passat ple municipal 

jo hi vaig votar en contra per qüestions molt concretes. En resum, venia a dir que existeix 

una contradicció permanent entre el llenguatge i les polítiques reals sobre medi ambient 

que es realitzen a nivell europeu. Es parla molt de medi ambient, equilibri, sostenibilitat, 

però tenim una realitat que cada cop ens fa anar més enrere. En concret, una de les 

propostes d’aquest Pla de la lluita pel canvi climàtic-Agenda 21 parla dels laterals a 

l’autopista del Maresme, entenent que això de cap manera ha de millorar les emissions 

de gasos CO2 . Per tant, se’m fa impossible poder-hi donar suport. Sí que em sumo al 

suport unànime de la majoria de gent del carrer que entén que tenir un aire sa, tenir una 

aigua neta, tenir una terra sense contaminar i un territori equilibrat és una qüestió que, a 

nivell polític, o ens la plantegem com un dels primers objectius o ho tenim molt magre.  

Es parla de donar suport a aquesta reunió de les Nacions Unides però, a través dels 

mitjans de comunicació, hem pogut presenciar un trist espectacle d’enfrontament entre 

diferents interessos d’estat. Això és lamentable. Demanem a les altes instàncies dels 

poders estatals que no exercitin aquest regateig que fan entre uns i altres regatejant-se 

emissions perquè, al cap i a la fi, tots vivim a la mateixa casa que es diu el planeta Terra.  

 

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

el seu grup s’adhereix completament a aquesta proposta. Ho fem perquè entenem que 

qualsevol pas endavant que es faci en aquest sentit serà bo. El canvi climàtic és una 

realitat. Pot ser un tema cíclic però, en tot cas, l’acceleració que estem patint és antròpica 

i, per tant, causada per l’home. Hem de fer tot el possible per fer-nos enrere i, com a 

mínim, reduir aquesta acceleració. Nosaltres així ho farem.  

Aquesta setmana hem tingut sessions molt interessants i hem pogut veure com, fins i tot, 

tenim impactes importants en sectors productius importants com són el turisme. El recurs 



amb el que treballa el turisme és amb el clima i amb el medi ambient. Si per efectes del 

canvi climàtic deixem de ser un destí turístic de primera magnitud, aquesta terra i la gent 

que desenvolupa la seva activitat aquí poden tenir més problemes dels que tenim avui.  

Voldria remarcar, en referència al que deia el Sr. Safont-Tria dels laterals i de les 

emissions, que des de la ciutat de Mataró també hi ha qui està fent esforços. 

Concretament, hi ha una empresa que ha obtingut el premi de l’Invent de l’Any amb un 

dispositiu que, a través d’injectar aigua predissociada al motor, és capaç d’eliminar des 

d’un 75% a un 100% l’emissió de CO2. És a dir, moltes vegades estudiant bé aquests 

processos i incorporant-los al sistema productiu dels vehicles podríem arribar a limitar 

aquestes emissions de manera ràpida. Ens n’hauríem d’enorgullir del fet que a la ciutat hi 

hagi gent que està treballant en aquesta línia.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, afirma que aquest és un tema de molta 

actualitat per la cimera que hi ha a Barcelona, que és la darrera Conferència Internacional 

que hi haurà abans de Copenhaguen. Si hem de fer cas del que diuen els mitjans de 

comunicació i de l’ambient que es respirava ahir a la pròpia cimera, les coses no pinten 

massa bé. Si de Copenhaguen en sortim sense acord, tindrem un greu problema com a 

humanitat. No comparteixo la tesi que el planeta està al servei de l’home, afirmació que 

va fer una regidora d’algun ajuntament espanyol. Si la nostra generació no hi posa remei, 

segurament la humanitat no serà més que una anècdota efímera en la història del 

planeta.  

Voldria reclamar dues coses: 

La primera és la importància que el món local, els ajuntaments, tenim en la lluita contra el 

canvi climàtic. El món local té capacitat i té responsabilitat en la lluita contra el canvi 

climàtic. Totes aquelles decisions que es prenguin a Copenhaguen o on sigui acabaran 

afectant-nos a tots i cadascun de nosaltres en el nostre municipi. El món local vol tenir 

veu en aquesta presa de decisions de Copenhaguen. 

L’altre qüestió és que des del món local ja s’estan fent moltes coses i a la nostra ciutat 

també. Avui en parlava La Vanguardia. No fa massa vam recollir un premi de ciutat 

sostenible, i no fa massa en vam recollir un altre per l’estalvi d’aigua, i un altre per 

qüestions energètiques. Aquests premis no deixen de ser un reconeixement a la feina 

que tots estem fent a la ciutat de Mataró en la lluita contra el canvi climàtic.  



Penso que és bo que en aquests moments en què es parla molt d’estats i de les 

decisions dels grans estadistes, també es reivindiqui la feina, moltes vegades humil i 

petita, que es fa en aquest Ajuntament i en molts altres.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).  

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

d’Unitat Popular. 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
8  -  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, INICIATIVA PER CATALUNYA-

EUIA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AMB MOTIU 

DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

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

 
 
 

DICTAMENS 

ALCALDIA 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9, 10 i 11 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 



9  - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ 

AUDIOVISUAL. 

  

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

 

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

 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el 
Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies 
d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, 
que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de 
l’Ajuntament de Mataró; el President  és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de 
nomenar-se d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. 
En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la 
forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups 
polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la 
proporcionalitat anterior. 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a 
nomenar els nous membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual.   
 
En data 28 d’octubre de 2009, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA 
comunica el canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal d’ICV-
EUiA, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Quiteria Guirao Abellán com a representant del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del Sr. 
Oscar Fernández Fernández.  
 
Segon.-   Agrair els serveis prestats al Sr. Oscar Fernández com a membre del Consell 
d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
Tercer.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 



Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

10  -  RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8767/2009 DE 2 

DE NOVEMBRE, DE NOMENAMENT DEL PRESIDENT I DEL 

VICEPRESIDENT DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 

MATARÓ AUDIOVISUAL. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president,  presenta a ratificar el següent Decret : 

 

“DECRET 
8767/2009 de 2 de novembre 

Assumpte: Nomenament del President i del Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual. 
Òrgan: ALCALDIA 

 
 

Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va aprovar definitivament l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual.  
 
Segons els Estatuts aprovats en aquest mateix Ple municipal, els òrgans de govern, de 
gestió i de control de Mataró Audiovisual són la Presidència, la Vicepresidència, el 
Consell d’Administració i la Gerència. 
 
En el Títol segon dels Estatuts, s’estableix: 
 
Article 7.- La Presidència 

 
El President de l'entitat Mataró Audiovisual serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o 

bé el membre del Ple de l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat haurà 

d’ésser nomenat mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’ Ajuntament. 

 
Després de poc més de tres anys de funcionament, Mataró Audiovisual ja camina amb 
estabilitat i, en aquest sentit, es vol delegar la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual en el regidor senyor Carlos Fernàndez Baez,  responsable de l’Àrea 
de Presidència de l’Ajuntament,  que compta entre les seves competències les pròpies de 
la Comunicació.  
 
Atès que actualment el senyor Carlos Fernàndez Baez, membre de l’equip de govern en el 
que recau la responsabilitat de ser el Conseller delegat de Participació Ciutadana i de 
Presidència, i que també ocupa el càrrec de Vicepresident de Mataró Audiovisual, cal 
nomenar un nou Vicepresident per a l’Entitat Pública Empresarial. 
 
Atès que en el Títol segons dels Estatuts, s’estableix: 



 
Article 8.- La Vicepresidència 

 

1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves 

atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular.  

 

2. L’Alcalde de Mataró, mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’Ajuntament, 

nomenarà la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència entre els regidors que siguin 

membres, alhora, del Consell d’Administració.  

 
Considerada la necessitat de nomenar un nou Presidènt de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual; 
 
Considerada la necessitat de nomenar un nou Vicepresident de Mataró Audiovisual; 
 
En virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,  
 
RESOLC :  
 
Primer.- Nomenar President de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual el 
senyor Carlos Fernàndez Baez, que compleix el requisit de ser membre del Ple de 
l’Ajuntament i forma part del Consell d’Administració. 
 
Segon. - Nomenar Vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual la 
senyora Quiteria Guirao Abellan, que compleix el requisit de ser regidora i membre del 
Consell d’Administració. 
 
Tercer.-  Ratificar el present decret en el proper Ple Municipal que es celebri. I publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

  

 
 
 



11  -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL. 

 

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

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

 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el 
Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies 
d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, 
que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de 
l’Ajuntament de Mataró; el President  és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de 
nomenar-se d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. 
En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la 
forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups 
polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la 
proporcionalitat anterior. 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a 
nomenar els nous membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual.   
 
En data 2 de novembre de 2009, el grup municipal Socialista comunica un canvi de 
representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal Socialista, 
es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Rosa Herrero Antón com a representant del grup municipal 
Socialista de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del Sr. Carlos Fernández Báez.   
 
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

 

El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari un aclariment sobre el procés que es segueix en 

las substitucions de la presidència i la vocalia del Consell d’Administració de Mataró 

Audiovisual. 

 

 



El senyor Manuel Monfort, secretari de l’Ajuntament de Mataró, explica que el President 

de l’entitat és el Sr. Alcalde o el regidor en qui delegui. Per tant, delega al regidor Sr. 

Carlos Fernández Báez. El Sr. Carlos Fernández no pot ser a la vegada el President i el 

Vocal. Llavors, el que fa és abandonar el lloc de Vocal i el substitueix una altra persona. 

Per tant, és el Sr. Carlos Fernández que deixa de ser Vocal.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, resumeix el que es fa; la Sra Guirao 

substitueix el Sr. Oscar Fernández. Després, el Sr. Carlos Fernández em substitueix a mi 

com a President, la Sra. Guirao substitueix el Sr. Carlos Fernández com a Vicepresident i 

la Sra. Rosa Guerrero Anton substitueix el Sr. Carlos Fernández com a Vocal.   

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

anuncia la seva abstenció en el punt 10. 

 

 

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

anuncia també la seva abstenció en el punt 10 i el seu vot afirmatiu en els punts 9 i 11. 

 

 

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

Popular, anuncia la seva abstenció en el punt 10.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 

-Servei d’Innovació i Promoció de Ciutat- 

 

12  -  ADHESIÓ DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-

MARESME AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ 

XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT  2008-2011 

 



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

presenta la proposta següent :  

 
 
“Durant el mandat 2000-2003 la Diputació de Barcelona va implantar un nou sistema de 
cooperació amb els municipis anomenat XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE 
QUALITAT, que substituïa el Pla de Cooperació  i Assistència Local (PCAL) vigent des de 
l’any 1988. XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT és un conjunt d’accions de 
cooperació entre els ens locals de la província de Barcelona, destinades a desenvolupar 
xarxes d’infrastructures i serveis locals de qualitat. 
 
Amb l’objectiu de consolidar aquest instrument de col·laboració amb els ens locals de la 
província, la Diputació va decidir renovar el seu compromís amb el projecte Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) i promoure un nou Protocol General del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011.  

 

En aquest sentit, en data 20 de desembre de 2007, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 que es 
va convertir en l’instrument que defineix el marc legal de la XBMQ i estableix els objectius 
comuns i la metodologia de treball per als seus membres. Així mateix va aprovar 
convocar als ens locals a presentar les seves propostes / sol·licituds per als àmbits de: 

Programa de suport a les infraestructures i equipaments 

Programa complementari de mobiliari d’espai públic 

Programa de suport als serveis i activitats municipals 

 
Per entrar a formar part de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, la Diputació de 
Barcelona proposa als ens locals del seu àmbit territorial que s’incorporin al projecte 
mitjançant l’adhesió al Protocol General de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat” 2008-2011, que ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i 
notificada a la Diputació. En el cas dels organismes autònoms locals, entitats públiques 
empresarials, societats mercantils participades per ens locals i altres ens instrumentals 
dels ens locals,  s’haurà d’acompanyar la seva adhesió amb l’autorització dictada per 
l’òrgan competent de l’ens local del qual depenen o al qual estan vinculats. 
 
L’adhesió al Protocol general prèvia és requisit indispensable per  a la concertació d’ajuts 
i la formalització administrativa d’actuacions derivades del Pla de concertació per al 
període 2008-2011. L’adhesió, no obstant, no comporta, per ella mateixa, cap més 
obligació que la de reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les 
pautes formals establerts pel dit Protocol. Ni la seva aprovació ni l’adhesió al mateix 
donaran lloc a compromisos concrets o de caràcter econòmic. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de febrer de 
2008, prengué l’acord d’adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat  2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona 
el 20 de desembre del 2007, que constitueix la llei de vincle convencional existent entre la 
Diputació i els ajuntaments que participin en el programa, destinat a desenvolupament de 
xarxes d’infrastructures i serveis locals de qualitat, a l’objecte de fer efectives les ajudes i 
subvencions que es sol·licitin a la Diputació de Barcelona. 
 
A més, va autoritzar  l’adhesió dels seus ens dependents Patronat Municipal d’Esports, 
Patronat Municipal de Cultura, Institut Municipal d’Educació, Institut Municipal de 



Promoció Econòmica, Escola Universitària Politècnica de Mataró, Societats Mercantils 
Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), Aigües de Mataró SA, Gestió Integral 
de Trànsit Mataró SL (GINTRA), Prohabitatge Mataró SA, EPE Mataró Audiovisual i EPE 
Parc Tecnocampus Mataró,  al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat  2008-2011, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de 
desembre del 2007. 
 
En el Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 3 de setembre de 2009, l’Ajuntament en Ple 
va adoptar, amb el quòrum exigit per la llei, l’acord de subrogació de les activitats i 
personal dedicats a l’activitat d’emprenedoria fins al moment adscrits a l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica per part de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Degut 
a la naturalesa dels serveis prestats, bona part dels programes i serveis subrogats són 
cofinançats per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de concertació per al 
període 2008-2011, essent necessari per al manteniment de la seva prestació actual que 
la Fundació TecnoCampus pugui adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011. 
 
És per això que la Consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat proposa al 
Ple l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar l’adhesió de la Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme al Protocol 
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat  2008-2011, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre del 2007. 
 
Segon.- Remetre el pertinent certificat de l’anterior acord a la Diputació de Barcelona per 
fer efectiva la present adhesió.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

CMI DE SERVEIS CENTRALS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

 

13  -  APROVAR LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE 

TRESORERIA PER IMPORT DE 30.900.000 EUROS 

  

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

proposta següent: 

 

“Vist l’informe emès pel Servei de Tresoreria i d’Intervenció 
 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 



 
 
Aprovar les següents operacions de tresoreria que ascendeixen a un total de 
30.900.000,00 euros: 
 
1. Concertar una operació de tresoreria de SIS MILIONS NOU-CENTS MIL EUROS 

(6.900.000,00€) amb l’entitat BANC DE SANTANDER, amb un tipus d’interès Euríbor 
a 3 mesos amb un diferencial de 1,00%, sense arrodoniment, revisió d’interès 
trimestral, amb una comissió d’obertura de 0,15%, comissió de no disposició de 
0,05%. 

 
2. Concertar una operació de tresoreria de SIS MILIONS D’EUROS (6.000.000,00€) 

amb l’entitat BBVA, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 mesos amb un diferencial de 
1,00% sense arrodoniment, revisió i liquidació interessos trimestral. Comissió 
d’obertura del 0,10%, comissió de no disposició del 0,10% i remuneració saldo 
creditor Euríbor menys 0,35. 

 
3. Concertar una operació de tresoreria de QUATRE MILIONS SET-CENTS MIL EUROS 

(4.700.000,00€) amb l’entitat CAJA MADRID, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 
mesos amb un diferencial de 1,15%, revisió trimestral, sense comissió d’obertura ni 
comissió de no disposició. 

 
4. Concertar una operació de tresoreria de DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000,00€) 

amb l’entitat BANCO PASTOR, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 mesos amb un 
diferencial de 1,25%, sense interès mínim, i sense arrodoniment. Tipus d’interès saldo 
creditor euríbor – 0,10%. Comissió d’obertura 0,15%, sense comissió d’estudi i 
comissió per disponibilitat del 0,05%. Liquidacions trimestrals. 

 
5. Concertar una operació de tresoreria de QUATRE MILIONS D’EUROS 

(4.000.000,00€) amb l’entitat BANC SABADELL, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 
mesos més un diferencial del 1,50%. Comissió d’obertura del 0,35% i sense comissió 
d’estudi i sense comissió de no disponibilitat. 

 
6. Concertar una operació de tresoreria de TRES MILIONS TRES-CENTS EUROS 

(3.300.000,00€) amb l’entitat CAJAMAR, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 mesos 
amb un diferencial de 1,50%, comissió d’obertura 0,20%, comissió de no disponibilitat 
0,10%. 

 
7. Concertar una operació de tresoreria de QUATRE MILIONS D’EUROS 

(4.000.000,00€) amb l’entitat CAIXA LAIETANA, amb un tipus d’interès Euríbor a 3 
mesos més un diferencial de 1,65%. Comissió d’obertura del  0,10%, sense 
comissions d’estudi ni cap altra. Interès saldo creditor euríbor a 3 mesos més un 
diferencial del 0,65% 

 
8. Facultar a l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a 

l’efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 
 

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

Catalunya, denuncia la política d’endeutament del consistori. No ens val la resposta, que 

de vegades es diu, que hi ha altres ajuntaments més endeutats que nosaltres, que no 



superem el rati màxim d’endeutament, el qual ja estem fregant. Des de fa molts exercicis 

s’ha anat incrementant l’endeutament en termes absoluts. Endeutament que no s’ha 

invertit en accions estratègiques. Aquest procés d’endeutament ha estat, durant molts 

exercicis, suavitzat per l’increment d’ingressos que el compensava. És per això que el rati 

podia, fins i tot, disminuir. Actualment, el ingressos disminueixen i l’endeutament es 

transforma en una llosa de futur. En algun moment hem d’assumir la gestió específica 

amb l’endeutament. El Govern no pot aprovar plans de sanejament només per imperatiu 

legal. La Llei d’Hisendes Locals estableix aquest imperatiu legal com un sentit de bon 

govern.  

Aquestes operacions estan realitzades a 3 anys. Qualsevol perspectiva sobre la situació 

dins de 3 anys no varia substancialment sobre la situació actual. Per tant, l’endeutament 

enfosqueix el futur dels ciutadans de Mataró.  

Nosaltres votarem en contra als punts 13, 14 i 15. Per damunt del nostre vot desfavorable 

ens queda la preocupació que els problemes no s’estan afrontant i que estem hipotecant 

el futur de tots.  

 
 

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

seu grup amb el vot negatiu. Fa pocs mesos va passar per aquesta sala un Pla de 

sanejament financer que nosaltres vam considerar que estava fet, només, per sortir del 

pas. Per tant, després, tot el que sigui l’endeutament per sobre d’aquest pla és empènyer 

i anar tirant la pilota cada cop més endavant. 

 

 

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

Popular, anuncia la seva abstenció. Fem un toc d’atenció al Govern municipal sobre 

aquest augment cada dia més gran de les despeses en finançament que té l’Ajuntament 

de Mataró. Ens haurem de plantejar altres mecanismes perquè, tal com estem 

funcionant, ens podem trobar en una situació límit de la qual ens serà molt difícil sortir. 

 

 

La senyora Montserrat López explica que la proposta que presenta no és un 

endeutament a llarg termini. És un endeutament a curt termini, per tant, anual. És 

exactament el mateix que tenim en aquests moments: 30.900.000 euros. Això ho fem 

servir, bàsicament, per fer front als pagaments que tenim. Tots aquells proveïdors que 

treballen amb nosaltres han de cobrar puntualment en un termini de 2 mesos. També 

hem de pagar els serveis que prestem. Estem fent esforços importants. Estem ajudant  



les empreses municipals. Nosaltres tenim menys problemes que les nostres empreses a 

l’hora de sortir al mercat financer. Hem rebut ofertes per 38 milions i només en 

necessitem 31, per tant, encara es manté la confiança del mercat financer en nosaltres. 

Som solvents i per això ens donen crèdit les entitats financeres. Aquestes operacions les 

aconseguim amb millors condicions que les que aconsegueixen les nostres empreses. 

Per tant, això és també una manera de ser molt més eficients en la gestió dels nostres 

propis recursos.  

En aquests moments, estem fent uns esforços importantíssims per intentar mantenir 

inversions que són estratègiques. En el cas del mercat de la Plaça de Cuba hem 

aconseguit un operador comercial que s’instal·la allà, que d’aquí a pocs mesos obrirà i, 

per tant, tindrem un mercat de primeríssima qualitat al centre de la ciutat i el que estem 

fent és aguantar nosaltres un pagament que ens faran l’any 2011. Tot això s’aguanta 

amb tresoreria. És veritat que això computa en el rati de l’endeutament. Ja saben que la 

llei ens permet un endeutament del 110%. La llei també ens permet endeutar-nos a curt 

termini (operacions de tresoreria com aquestes) fins al 30% dels ingressos corrents 

liquidats l’exercici anterior. En el nostre cas en concret, són aquests 31 milions d’euros 

que els comentava.  

Creiem que això és necessari perquè, en aquests moments, tenim molts elements als 

quals fer front, sobretot, quant a pagament per mantenir inversions estratègiques i ajudar 

els ciutadans a què paguin els impostos de forma fraccionada. 

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando remarca que seran els ciutadans de Mataró qui, dins de 

3, de 6, de 9 o de 12 anys, acabaran pagant aquests crèdits. Nosaltres votarem que no 

perquè aquí s’està tractant de la gestió de l’endeutament. Entenem que hi ha necessitats 

de tresoreria però aquí rauen altres motius com són el finançament d’unes entitats que 

estan embarrancades. Em refereixo a PUMSA.  

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon al Sr. Ferrando que per molt 

reiteratiu que sigui no canviarà les coses. És una operació de tresoreria per pagar als 

proveïdors en temps i forma i per no fer els famosos confirmings que fan altres 

ajuntaments en què els proveïdors acaben pagant els interessos. En aquest cas, el 

interessos els paga l’Ajuntament de Mataró perquè entenem que forma part de la nostra 

obligació pagar els interessos de demora que es puguin generar perquè puguin cobrar els 

proveïdors tan aviat com sigui possible.  

 



 

 

El senyor Joan Mora demana informació dels endarreriments en els pagaments d’altres 

administracions. M’agradaria saber quants interessos paga l’Ajuntament de Mataró per 

culpa dels endarreriments d’altres administracions. 

 

 

La senyora Montserrat López respon que es referia a temes com, per exemple, l’Institut 

Miquel Biada. Les nòmines de l’Institut Miquel Biada les paga la Generalitat de Catalunya 

i ara hem rebut l’efectiu per les nòmines del mes d’agost. Com que estem al mes 

d’octubre, nosaltres hem avançat aquestes nòmines.  

Aquest any vam adreçar una carta a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 

Catalunya i, a partir d’aquí, hem rebut alguns pagaments endarrerits. 

També ens provoca decalatges el fet de cobrar els tributs passat el primer trimestre, per 

tant, són ingressos que no rebem en aquell moment i que ens fa necessitar tresoreria per 

pagar nòmines i altres serveis i contractes que tenim amb diferents proveïdors. 

 

 

 
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) i corresponents als membres del grup 

municipal de Convergència i Unió (7). 

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. 14, 15, i 16  

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 



14  - AUTORITZAR I AVALAR A PUMSA EN LA CONCERTACIÓ 

D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT D’IMPORT 2.500.000,00 €. 

 

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

 

“Vista la sol·licitud presentada per la Societat  Municipal PUMSA per la concertació d’una 
operació de crèdit, d’import 2.500.000,00 euros per finançar diverses actuacions, segons 
es desprèn del seu informe de data 19 de maig. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè concerti una operació de 
crèdit, d’import 2.500.000,00 euros, amb les següents condicions financeres: 
 
Modalitat Pòlissa de crèdit 
Import del crèdit 2.500.000,00 € 
Entitat financera Caixa Laietana 
Termini 3 anys 
Interès Euríbor + 2 
Comissió d’obertura Entre un 0,20% i un 1% 
Garanties Aval de l’Ajuntament 
 
SEGON.- Avalar a la Societat Municipal PUMSA, en la operació de crèdit autoritzada en 
el punt anterior i facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval. 
 
QUART.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de 
l’Ajuntament, previ a la seva formalització. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a PUMSA.” 
 
 
 
El senyor Juan Carlos Ferrando avança que votarà en contra en els punts 14 i 15 i que 

s’abstindrà en el punt 16. 
 

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

el seu grup municipal votarà en contra dels punts 14 i 15 i s’abstindrà en el punt 16 

perquè, en aquest darrer cas, es tracta d’una operació regulada per un crèdit de l’ICO.  

Aquí estem decidint quant haurem de pagar els mataronins per l’endeutament al qual 

vostès ens estan arrossegant els últims anys. Aquestes derrames que es triguen a 

cobrar, aquestes operacions financeres que hem tirat endavant en moments que ens 

pensàvem que això era Hollywood, i pensant que segurament això duraria sempre. Aquí 



hem permès que PUMSA  tirés endavant, que financés operacions urbanístiques a curt 

termini amb pòlisses de crèdit d’operacions, que en aquests moments estan pràcticament 

aturades o posposades. El finançament de tot això cada dia ens ofega més.  

Nosaltres no els podem acompanyar en aquesta fugida endavant per poder pagar unes 

operacions que en el seu dia ens va semblar que no eren les correctes. I més, quan 

vostès es neguen sistemàticament a discutir el global, el 100% del que estan fent vostès. 

És a dir, es neguen a discutir el Pla de l’Habitatge com si aquell Pla de l’Habitatge que al 

2006 vam pactar una mica entre tots fos el correcte.  

Ha arribat el moment que la ciutat de Mataró es replantegi com és que el Rengle té 

dificultats, com és que Porta Laietana té dificultats, com és que Ronda Barceló i sector 

Biada tenen dificultats, com és que l’eix Herrera té dificultats, com és que el Sorrall té 

dificultats i que els mataronins i mataronines mirin enrere i els vegin a vostès com ens 

presentaven al 2007 tot això i com ha canviat la ciutat.  

Només estem demanant, per poder asseure’ns a discutir, que mirem quina és la situació 

global i comencem a replantejar les coses, perquè ens hem d’adonar que la situació que 

tenim avui no ens permet continuar endavant per aquesta via ni un dia més. 

 

 

 

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

Popular, comenta que en aquest punt es parla d’una operació de crèdit a 3 anys. Abans 

parlàvem d’una operació anual. Es parteix d’una anàlisi que supera la realitat. Quan vam 

qüestionar que aquest crèdit es plantegés a 3 anys se’ns va contestar que se suposava 

que en aquest termini la tendència del mercat immobiliari canviaria i que, per tant, hi 

hauria crèdit per part de l’Ajuntament per poder retornar aquests crèdits que ara 

demanem. Aquesta anàlisi no respon a la realitat. Les tendències no diuen que d’aquí a 3 

anys canviï el sector immobiliari. Crec que d’on venim ja no hi tornarem mai més. A 

aquesta etapa d’un creixement desmesurat en què tot s’hi valia no hi tornarem mai més, 

per sort. Hi ha diferents sectors de la ciutat que no han tirat endavant perquè eren 

insostenibles, perquè havíem plantejat un model de ciutat insostenible i inviable. Els fets 

han demostrat que el que des de la CUP hem estat dient fa molts anys, per desgràcia, 

ara és una realitat que patim tots plegats.  

Nosaltres votarem en contra dels punts14 i 15 i ens abstindrem en el punt 16.  

Alhora, volem fer un toc d’atenció crític en referència a aquests pisos de protecció oficial 

situats al carrer Almeria que, en una primera instància, se n’havien projectat 4 i que, al 

final, s’ha venut la planta baixa i, per tant, hem perdut l’habitatge de protecció oficial que 

teníem programat. 



 

 

 

El senyor Ramon Bassas respon que no és Hollywood el que es va plantejar aquest 

Govern en el seu dia. S’està deformant contínuament la realitat quan es parla de les 

grans inversions i, sobretot, de quin és el sentit de les inversions que està fent la ciutat i 

les transformacions que ha volgut fer aquest Govern.  

Les fa, en primer lloc, perquè hi hagi més riquesa. En aquest moment que les amenaces 

de la crisi continuen, és molt important que les apostes del Govern continuïn fermes. I 

això vol dir fer préstecs i pòlisses com les que estem fent avui. L’edifici d’empreses que 

estem fent al Rengle, o la vinguda del Corte Inglés tenen com a objectiu la creació de 

llocs de treball i la creació de riquesa per a la nostra ciutat.  

Les fa per poder dur a terme reformes urbanes. No pot ser que diguem que el que es fa 

al barri de la Llàntia, per exemple, que és una transformació urbana de dalt a baix 

portant-lo a la primera línia de la seva qualitat urbana, sigui fer especulació i totes les 

coses que s’acaben de dir.  

Els habitatges de protecció oficial són una part important d’aquesta reforma urbana per 

procurar l’accés dels nostres joves a l’habitatge. Aquests són sectors amb dificultats i, per 

això, vam establir una estratègia que hem presentat. Això és per saber com hem de 

tractar aquests tipus de sectors. I tractar-los d’un en un perquè el seu desenvolupament 

no signifiqui, de cara als propietaris i ciutadans afectats, minvar les seves capacitats, ans 

al contrari, que vagi allà on toqui. Cadascun d’aquests sectors que hem citat aquí tenen 

una estratègia diferenciada per fer possible aquesta transformació urbana. Perquè hi hagi 

una escola al carrer Herrera, perquè hi hagi el Corte Inglés amb 1.000 llocs de treball al 

carrer Biada, perquè hi hagi totes aquestes transformacions que necessita la nostra 

ciutat. L’alternativa, com ara s’insinuava, és parar-ho tot i això convertiria la nostra ciutat i 

alguns dels seus sectors en una obsolescència que no ens podem permetre.  

 

 

 

El senyor Joan Mora recorda que el Sr. Bassas és, a més de regidor d’Urbanisme, 

president de l’empresa municipal PUMSA i, per tant, el seu grau de responsabilitat sobre 

tot això és important. Quan vostè diu que el que hem de fer és refermar aquestes 

operacions, nosaltres tenim la sensació que no vol admetre que s’ha equivocat. És 

admetre que en alguns casos vostè va prémer més enllà del que les circumstàncies 

permetien per aconseguir alguna cosa que vostè creu que és positiva, però que els altres 



li hem dit que no. Pensa que és refermar les coses quan els ciutadans veuen que estem 

gastant 2,5 milions d’euros per desmuntar una fàbrica avui, tal i com estan les coses i 

com està aquest Ajuntament? O què passava quan aquest grup els deia que la Torre 

Barceló difícilment es podria tirar endavant perquè a 6.000 euros el metre quadrat que 

sortien els pisos no hi havia gent a Mataró disposada a pagar-ho? Però vostès encara 

continuen avui apostant per a no fer enrere alguna d’aquestes operacions. Els puc posar 

més exemples de com n’estem d’empantanegats a PUMSA. I vostè ho sap, Sr. Bassas. 

Vostè sap que, en aquests moments, l’Ajuntament de Mataró està fent coses molt rares.  

En el cas, per exemple, d’IVECO-PEGASO, ja li vam dir que no s’entenia com 

l’Ajuntament de Mataró havia fet un negoci al 50% amb un promotor. El 50% que hi 

posava PUMSA, que hi posàvem nosaltres, ens l’avalava aquesta empresa i quan ha 

estat l’hora de renovar aquesta pòlissa perquè el sector no s’ha desenvolupat, aquesta 

empresa no ha pogut segurament avalar-ho i hem hagut de fer-ho nosaltres. Però és que, 

a més a més, al cap de pocs dies, segurament perquè no vingués junt i nosaltres no 

poguéssim lligar caps, ens n’hem adonat que, a més a més, ens farem càrrec nosaltres 

dels interessos de l’endarreriment d’aquesta operació.  

Crec que ha arribat el moment que es replantegin globalment la situació i que no esperin 

el miracle que les coses es resolguin d’un dia per l’altre. Ho diem en to positiu, els 

estirem la mà per poder-ne parlar i no hi ha manera.  

La intervenció que ha fet el Sr. Bassas és la constatació fidel i clara de perquè vostès, 

govern del tripartit mataroní, es troben amb les circumstàncies que es troben. Es troben 

arrossegats per algú que no està reconeixent la situació actual. 

 

 

 

El senyor Ramon Bassas respon que per a no reconèixer la situació actual el seu grup 

porta només modificacions urbanístiques que facin possible l’adaptació dels ritmes reals 

de la ciutat, d’allò que la ciutat pot fer i, sobretot, d’allò que la ciutat necessita fer. Això ho 

estem fent constantment en tots els sectors. 

Alguns dels sectors que vostè ha dit, com el sector de la Ronda Barceló, en el qual s’han 

creat dos polígons precisament perquè un vagi a un ritme i l’altre a un altre, s’està 

arribant a acords amb els propietaris per fer que aquests ritmes siguin un benefici per a 

tothom. Ens n’hem de sortir bé d’aquestes operacions. Per exemple, en l’operació 

d’IVECO no és cert que l’empresa no pogués aconseguir l’aval. L’empresa podia 

aconseguir l’aval i el que passa és que el banc finalment no li podia certificar i vam 

buscar una solució que fes possible justament aquest desenvolupament d’IVECO als 

ritmes adequats. Aquests interessos seran repercutits a aquesta altra empresa. Per tant, 



no diguem coses que no són. Intentem posar tota la nostra capacitat per avançar en 

aquelles coses que la ciutat necessita. 

Tampoc ens estem gastant 2,5 milions d’euros per traslladar una nau. Estem fent que 

vingui el Corte Inglés i repercutir els costos a qui després se n’hagi de beneficiar, que no 

serà l’Ajuntament. Que vingui el Corte Inglés és una de les claus perquè la ciutat surti de 

la crisi.  

 

 

El senyor Joan Mora replica que aquí és diuen algunes coses que no són. Aquest grup 

municipal ha estat sempre a favor de la vinguda del Corte Inglés, però amb unes 

dimensions diferents. I sobretot en el tema de la Nau, que quedi molt clar que el que hem 

buscat nosaltres és que tots els ciutadans siguin iguals davant la llei. Per tant, que una 

nau catalogada, com poden tenir afectacions diferents propietaris de la ciutat, quan a 

vostès els ha convingut han començat a jugar. Aquí és on nosaltres vam començar a 

tenir dificultats amb vostès.  

Quan vostè diu que traslladarà els interessos de Porta Laietana li diré que, si fos així, jo 

estaria disposat a entendre-ho, però és que segurament vostè acabarà dient que volia dir 

una part. Conforme va passant el temps, aquelles coses que nosaltres els diem, per 

desgràcia, es van complint. Vostè diu que el trasllat de la nau el repercutim als 

propietaris. Propietaris als que vostè els està girant unes derrames a terminis (d’aquí 1 

any, 2 anys). I això són interessos que qui acabarà pagant? Nosaltres? I si després de 2 

anys la situació immobiliària no s’ha mogut? El que haurien de fer és replantejar els seus 

costos. Ha sortit una informació publicada de que fa dos dies vostès deien que anava 

endavant la famosa torre de 23 o 24 pisos a la Ronda Barceló, però sembla que això es 

tira enrere perquè no és viable.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, diu que no sap si les coses acabaran 

passant tal com diu el Sr. Mora; no li agrada jugar al catastrofisme ni al pessimisme. 

Sabem que les circumstàncies són difícils per a tothom. Però no per això renunciarem als 

grans projectes d’aquesta ciutat. Recordo quan, el seu antecessor, el Sr. Esperalba, amb 

unes diapositives que ens passava quan fèiem l’aprovació del presuupost, ens deia: 

“escolti’m, si ens hem d’endeutar, endeutem-nos per tenir aquesta ciutat.”  

Aquest Govern municipal no vol renunciar a desenvolupar el Front Marítim, ni a ordenar la 

façana de ponent de la ciutat amb el cas del Sorrall, ni a desenvolupar l’eix Herrera, ni a 

la vinguda del Corte Inglés, ni a la Ronda Barceló, ni a cap de les grans operacions que 



estan plantejades. Algunes estan en marxa i altres, en funció de la conjuntura econòmica 

del país, aturades o en procés de revisió i de replanteig. No s’han de confondre els 

objectius amb els temps en què s’han de desenvolupar les coses i amb el canvis de 

tàctica que s’hauran de fer per aconseguir aquests grans objectius. Algunes operacions 

que fa 2 anys eren possibles i viables amb facilitat, ara o no ho són, o ho són amb gran 

dificultat. En el Pla Local de l’Habitatge, que vam acordar tots, i que va portar després a 

un Pacte per l’Habitatge que, per cert, va presentar el Sr. David Rovira del PP, ni tan sols 

va ser iniciativa del Govern municipal, sí que es veien dificultats per tirar endavant les 

promocions públiques i, sobretot, les privades. A l’antic Can Gassol els 21 habitatges de 

promoció pública s’han fet i estan a punt de lliurar-se les claus, i la promoció privada està 

avançant amb moltíssima dificultat.  

El que ha canviat a pitjor és la necessitat d’habitatge per a la gent jove, per a la gent gran, 

per als col·lectius que no poden accedir al mercat lliure de l’habitatge. És que això ha 

canviat? És que aquella necessitat social ha desaparegut? Jo crec que no. Perquè tots 

tenim fills i filles amb edat per marxar de casa i no marxen.  

Hem d’anar articulant les mesures i les eines necessàries per poder fer possibles aquests 

projectes de ciutat. Vostès tenen un document en què hi ha algun replanteig sobre 

qüestions urbanístiques, sobre sectors de desenvolupament urbanístic de la ciutat en el 

marc de l’actual Pla General d’Urbanisme, que no serà etern. Hem d’assumir uns certs 

riscos per tirar endavant aquests projectes.  

 

 

El senyor Joan Mora recorda que el Sr. Alcalde diu que si alguna de les operacions s’han 

de fer a 15 anys es faran a 15 anys. Per desgràcia, mentre no canviï el finançament 

municipal, serà així. Però tinguem en compte que si durant aquests 15 anys alguna de 

les operacions no la podem fer i estem pagant pòlisses de crèdit, serà una fortuna el que 

ens tocarà pagar. 

Els 21 pisos de Can Gassol eren, primer, de lloguer, i després van haver d’anar a la 

venda a causa d’aquest decalatge de temps que hi ha entre el que pot fer financerament 

l’Ajuntament i el que ha dit que faria.  

Estem demanant que ens hem de replantejar les coses de dalt a baix. Replantejar-les vol 

dir que algunes d’aquestes operacions que estem pagant a curt termini amb pòlisses de 

crèdit les hem de posar a més llarg termini perquè, sinó, arribarem a l’asfixia financera.  

No volem ser catastrofistes perquè li asseguro que la visió que té aquest grup municipal 

és que el que ha de procurar aquesta ciutat és que tot aquell que arrisqui, tot aquell que 

vulgui crear llocs de treball tingui les coses prou clares com perquè ho pugui fer. 



 

 

El senyor Alcalde explica que, si als fets es remeten, les coses són al contrari del que diu 

CIU. En tot cas, per aclarir això dels pisos de Can Gassol, dir que és veritat que eren uns 

pisos que en principi eren per a habitatge de lloguer. Però expliqui l’altra part: 78 

habitatges que la Caixa de Pensions farà en el Rengle que eren de venda ara seran de 

lloguer. Una cosa va per l’altra. En tot cas, 50 pisos més de lloguer en lloc de venda.  

Els ritmes són els que són i anem adequant les polítiques, que tenen uns objectius clars i 

ben definits, a les circumstàncies en les que ens anem trobant. El gran error seria pensar 

dues coses: “aquí no passa res i continuem tirant pel recte” o, tot el contrari, “com que 

està plovent molt fem la tàctica del cargol, amaguem-nos dins la closca, no fem res i 

esperem que escampi”. Em sembla que també seria un error. Hem d’assumir els riscos 

que ens portaran cap al Mataró del segle XXI. 

 

 

El senyor Joan Mora explica, en referència als 78 habitatges, que s’ha signat un conveni 

amb La Caixa i que, per tant, serà La Caixa la propietària que tirarà endavant aquests 

edificis. Segurament, si PUMSA hagués tingut capacitat, hagués pogut fer-ho ella 

mateixa i aquests habitatges serien per sempre propietat de l’Ajuntament de Mataró. Al 

final en gaudiran els mataronins i això ho tenim clar, però la realitat és que allò en el que 

s’ha embarcat PUMSA, si s’hagués estudiat des del principi, com demanàvem nosaltres, 

que era fer pisos socials i de lloguer, no ens trobaríem en les circumstàncies amb les que 

ens trobem.  

 

 

El senyor Alcalde contesta al Sr. Mora, en referència al Pla de l’Habitatge, que dubta que 

se l’hagi llegit. Vostè, la primera vegada que es va posicionar en contra del Pla de 

l’Habitatge, va ser quan hi havia els veïns de Figuera Major aquí. I jo vaig demanar que 

anessin a buscar el Pla de l’Habitatge que el tenia al meu calaix, perquè vostè estava 

negant que en el Pla de l’Habitatge hi haguessin els pisos de Figuera Major. I en el Pla 

de l’Habitatge hi són els pisos de Figuera Major. De la mateixa manera, el Pla de 

l’Habitatge diu que una de les mesures que farem per tirar endavant aquestes 

construccions seria la concertació amb entitats de crèdit, cooperatives, sindicats, etc. 

Això és el que hem fet, concertar amb una entitat financera de prou reconegut prestigi a 

casa nostra, com és la Caixa de Pensions, per tirar endavant aquests pisos. Per cert, 

després de 25 o 30 anys els pisos passen a ser propietat de l’Ajuntament de Mataró.  



Sr. Teixidó, si us plau, expliqui-ho vostè que és el regidor d’Habitatge i vostè ho sap 

millor. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, explica que, com molt bé diu el 

Sr. Alcalde i en temps de crisi, van procurar començar la col·laboració entre el sector 

públic i el sector privat. En aquest cas, amb l’Obra Social de La Caixa perquè som 

conscients que hi ha una necessitat d’habitatge a preu assequible. Als ciutadans que 

necessiten habitatge a preu assequible els és indiferent qui és qui li proporciona.  

Per a l’Ajuntament això representa no invertir una quantitat importantíssima de diners i, 

en aquest cas, ho fa la Caixa de Pensions i el servei es dóna igualment. 

En el dia que discutíem el traspàs d’aquests habitatges de Can Gassol de lloguer a 

venda, també vam comentar que això ho compensaríem. Davant de la seva incredulitat, 

això ha estat així. Ja hi ha aquests primers 78 i, probablement, n’hi hagi algun altre. La 

situació d’aquests habitatges és propietat de Caixa Pensions. El que passa és que durant 

aquest període que comentava l’Alcalde, i sempre que hi hagi alguna venda, l’Ajuntament 

de Mataró té l’opció de comprar-los pel preu que marqui el mòdul, és a dir, molt similar al 

preu que ens hagi pogut costar i, en tot cas, dirigir la venda cap a persones que formin 

part de la nostra llista de sol·licitants.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 
 



15  - AUTORITZAR I AVALAR A PUMSA A PRORROGAR I 

AMPLIAR A 3 ANYS LA PÒLISSA DE CRÈDIT D’IMPORT 

3.000.000,00 €. 

 

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

 

“Vista la sol·licitud presentada per la Societat  Municipal PUMSA per la prorroga i 
ampliació del termini a 3 anys, d’una pòlissa de crèdit, d’import 3.000.000,00 euros, 
signada amb el BBVA, el 20 d’octubre de 2008, amb destí a finançar diverses actuacions, 
segons es desprèn del seu informe de data 19 de maig. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè prorrogui i amplií la pòlissa 
de crèdit signada amb el BBVA, el 20 d’octubre de 2008, d’import 3.000.000,00 euros, 
amb les següents condicions financeres: 
 
Modalitat Pòlissa de crèdit 
Import del crèdit 3.000.000,00 € 
Entitat financera BBVA 
Termini 12 mesos amb dues pròrrogues tàcites, total 3 anys 
Interès Euríbor 3M + 1,8 
Comissió d’obertura 0,20 % 
Comissió de no disponibilitat 0,15% trimestral 
Garanties Aval solidari de l’Ajuntament 
 
SEGON.- Avalar a la Societat Municipal PUMSA, en la operació de crèdit autoritzada en 
el punt anterior i facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval. 
 
TERCER- Sol·licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de 
l’Ajuntament, previ a la seva formalització. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a PUMSA.” 
 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

 

 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 



corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: Cap.  

 

 

16  - AUTORITZAR A PUMSA A LA CONCERTACIÓ D’UNA 

OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT MÀXIM 230.000,00 €, PER 

FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 3 

HPO AL C/ ALMERIA, 77 (VISTA ALEGRE). 

 

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

 

“En la sol·licitud de 9 d’octubre d’enguany, Promocions Urbanístiques de Mataró SA,  
demana al Ple de l’Ajuntament, autorització per a la concertació d’una operació de 
préstec, d’import màxim 230.000,00 €, per finançar  la construcció d’un edifici plurifamiliar 
de 3 HPO al c/ Almeria, 77 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 

1. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, perquè 
concerti una operació de préstec hipotecari, d’import màxim 230.000,00 euros, 
amb l’ICO, pel finançament de la construcció d’un edifici plurifamiliar de 3 HPO al 
c/ Almeria, 77,, amb les següents condicions financeres: 

 
 

Préstec Convingut Màxim 230.000,00 € 
Entitat financera Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
Termini 
Interès 
Comissions 

Autoritzat pel Reial Decret 801/2005, d’1 de 
juliol , i la disposició transitòria primera de 
Reial Decret 2066/2008. 

Garantia Hipotecària 
 
 

2. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de 
Mataró. 

 
3. Comunicar a l’ICO, que l’Ajuntament de Mataró té la voluntat de seguir mantenint 

la titularitat pública de PUMSA.” 
 



 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .  

 

 

17  - AUTORITZAR A L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ EN 

LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 

3.121.110,00 €, PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DEL PARC. 

 

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

presenta la proposta següent :  

 

“En data 29 de desembre de 2008, la Generalitat de Catalunya i l’Administració General 
de l’Estat (Ministeri d’Innovació i Ciència) varen signar un Conveni de col·laboració per al 
foment dels parcs científics i tecnològics. Posteriorment la Generalitat en el Marc d’aquest 
conveni va acordar atorgar a l’EPE Parc Tecnocampus un préstec d’import 3.121.110,00 
€ per a la dotació d’infraestructures i equipaments. Per a la formalització d’aquest préstec 
és requereix un aval bancari que està previst que atorgui la Caixa Laietana. A la vegada 
està previst que aquesta entitat financera, sol·liciti a l’Ajuntament de Mataró una Comfort 
Letter a favor de l’EPE Parc Tecnocampus per garantir aquesta operació de préstec. 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’EPE Parc Tecnocampus Mataró per la concertació 
d’una operació de préstec, d’import 3.121.110,00 euros. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró perquè concerti una operació de 
préstec, d’import 3.121.110,00 euros, amb les següents condicions financeres: 
 



Entitat que concedeix el préstec Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
Import del Préstec 3.121.110,00 €      
Termini d’amortització 12 anys 
Termini de carència 3 anys 
Tipus d’interès 0% 
Garanties Aval bancari  
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 

de Convergència i Unió (7). 

Vots en contra: Cap.  

 Abstencions: 5,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

18  - MODIFICACIÓ DE L'APARTAT RELATIU A LA RENDA, EN EL 

CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA MASIA "CAN TRISACH", 

DE LA QUÈ L'AJUNTAMENT ÉS ARRENDATARI 

 

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

proposta següent: 

 

“1r.- El dia 12 de setembre de 2006, l’Ajuntament va signar amb PUMSA, un contracte pel 
qual l’Ajuntament arrendava la masia “Can Trisach”, del carrer de la Repuntadora, s/núm. 
de Mataró, per a les finalitats d’interès públic que li són pròpies. El lloguer es pactà per 
una durada de vint-i-cinc anys, a comptar del dia de la signatura del contracte. 



2n.- L’arrendadora ha realitzat unes millores a la finca en benefici dels ocupants, per la 
qual cosa, procedeix adaptar la renda arrendatícia, al cost de les inversions que s’hi han 
dut a terme. 

3r.- Resulta d’aplicació la Llei d’Arrendaments Urbans (Llei 29/1994, de 29 de novembre), 
que regula els efectes d’aquesta relació contractual, essent el Codi Civil d’aplicació 
supletòria. 

 

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

 

PRIMER.- Modificar el contracte d’arrendament de 12 de setembre de 2006, en virtut del 
qual l’Ajuntament arrendà a PUMSA la Masia “Can Trisach”, de Mataró, en el sentit 
contingut a les estipulacions de l’esborrany que s’adjunta com a annex I, i aprovar el 
referit esborrany. 

SEGON.- Convocar les parts per a la seva signatura. 

TERCER.- Notificar el present acord a PUMSA. “ 

 
 
 
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 

de Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3). 

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 
 
 
En aquest moment es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

-Servei d’Ingressos- 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 19, 20, 21, 

22 i 23 per venir referits a temàtiques coincidents. 



 

19  -  APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES 

GENERALS I REGULADORES DELS IMPOSTOS, EXERCICI 2010   

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, explica que, com saben els grups 

municipals, és tradició d’aquest Ajuntament durant molts anys haver fet un sol debat 

extraordinari d’ordenances i de pressupost, per tant, es parlava de què és recapta i com 

es gasta. Però, donades les circumstàncies de la manca de concreció de quines havien 

de ser les aportacions de l’Estat a la nostra ciutat, hem hagut de separar aquests dos 

debats donat que, sinó, no estaríem en el temps legal per a l’aprovació formal d’aquestes 

ordenances i el pressupost vindrà d’aquí a unes setmanes per poder-lo discutir perquè, 

en aquests moments, està a punt de ser tancat. Per tant, farem aquests 5 punts seguits, 

tal com vam quedar a la Junta de Portaveus.  

 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, expressa que la 

proposta d’ordenances fiscals que avui presenten per a la seva aprovació inicial presenta, 

com a criteri general, la congelació o manteniment de la major part dels tributs per a l’any 

2010 amb un doble objectiu: 

D’una banda, complir amb el compromís expressat a l’inici d’aquest mandat per aquest 

Govern que al llarg dels 4 anys de mandat mantindríem la pressió fiscal a l’entorn de 

l’IPC.  

D’altra banda, intentar no agreujar la situació dels nostres ciutadans en aquests moments 

especialment complicats.  

És per això que ara, com deia el Sr. Alcalde, tramitem aquestes ordenances fiscals amb 

la intenció de poder aprovar-les definitivament abans que s’acabi l’any perquè, com 

vostès saben, els impostos meriten l’1 de gener  i, si no ho féssim, automàticament 

entrarien en vigor els que tenim en aquests moments i, per tant, això significaria una 

pujada d’impostos, que és l’objectiu contrari al que estem expressant. 

Pel que fa als impostos, cal destacar que reduïm el tipus impositiu de l’IBI per tal 

d’aconseguir aquest increment zero per a la majoria de contribuents, si bé es manté el 

tipus diferenciat al 10% dels immobles de major valor cadastral que no són habitatges 

habituals. 

Pel que fa a l’IAE, l’ICIO i vehicles es mantenen els tipus del 2009 .  

Pel que fa a les plusvàlues, també mantenim els tipus, però incrementem el nombre de 

beneficiaris de la bonificació per transmissions mortis causa. 



Recordem que també es mantenen totes les bonificacions actuals, que són les màximes 

que permet la llei, de les quals em permetran que destaqui les següents: 

Respecte a l’IBI, el 50% de bonificació en els habitatges de protecció oficial o fins a un 

70% per a les famílies nombroses.  

Pel que fa a les plusvàlues, apliquem fins a un 95% la bonificació per l’habitatge habitual 

en herència.  

Pel que fa a l’ICIO, apliquem fins a un 95% per obres declarades d’especial interès i, 

també, subvencionem les obres que fomenten l’estalvi i l’eficiència energètica. 

Pel que fa a vehicles, subvencionem els vehicles històrics i també els elèctrics.  

Respecte a l’IAE, apliquem fins a un 50% de bonificació per a l’ús d’energies renovables, 

per a la creació d’ocupació i per a aquelles empreses que disposin de plans de transport 

col·lectiu. També bonifiquem l’inici d’activitat. 

D’igual manera que passa amb els impostos, la majoria de taxes mantenen les seves 

tarifes del 2009. No es modifiquen un total de 18 taxes. Entre elles destacaria la taxa de 

brossa domiciliària, la de retirada de vehicles, la d’expedició de documents —aquí hi ha 

una rebaixa en un concepte: el 71% de la taxa per certificats d’habitants per instal·lar 

noves farmàcies—, tampoc modifiquem la de llicències urbanístiques, la de serveis 

especials de transport, la de llicència d’obertura d’establiments, autotaxis, manteniment 

de guals, etc. 

Sí que modifiquem la taxa de cementiris, que proposem incrementar en un 2% d’acord 

amb el plec de condicions de la concessió del servei, que en termes absoluts són 24 

cèntims d’euro. També modifiquem la d’ocupació del sòl, que també s’incrementaria en 

un 2%. La taxa per estacionament de vehicles s’incrementa en un 6%. El tiquet 

d’anul·lació passaria de 5,3 euros a 5,6 euros i la tarifa per minut passaria de 0,022 a 

0,024 euros. També modifiquem la taxa per prestació de serveis als mercats municipals 

en el cas del mercat de la Plaça de Cuba, per tal d’actualitzar les tarifes a la remodelació 

del mercat i al canvi de les gestions.  

Pel que fa als preus públics, no es modifiquen la gran majoria, que són 10, com per 

exemple, els serveis de l’IMPEM, o l’assistència a mesures alternatives de les denúncies 

o de registre únic, l’antena de ràdio difusió, les franges de protecció contra incendis, etc. 

Únicament modifiquem el preu públic d’instal·lacions esportives. Es mantenen totes les 

tarifes llevat de les de l’ús d’instal·lacions on s’ha instal·lat aquest darrer any gespa 

artificial, amb l’objectiu d’equiparar-les als que ja la tenien instal·lada. Incorporem una 

bonificació a la piscina municipal per a famílies nombroses.  

Pel que fa als preus públics d’activitats de l’IMAC, es mantenen les tarifes i es modifiquen 

les d’utilització dels equipaments. També s’introdueix un nou preu públic per a les 

activitats del nou programa juvenil Batuka. S’incrementen les bonificacions a què es 



poden acollir les persones amb discapacitats. També modifiquem el preu públic de 

recollida de la brossa comercial  que proposem incrementar un 3% per ajustar el dèficit 

actual del servei.  

Pel que fa a les tarifes, hem de destacar la modificació de les tarifes d’aigua i 

clavegueram. Aquesta modificació se centra en mantenir els preus dels trams baixos i 

mitjans i elevar-los als consums mitjans i alts per tal de gravar més a qui més consumeix. 

Així, d’una banda, es mantenen les quotes de consum del servei per consums mitjans i 

baixos i s’incrementen per consum més elevats. S’incrementen 2 punts els tipus per la 

taxa de clavegueram i es manté la tarifa per serveis complementaris. Amb aquesta 

modificació, l’increment pel rebut mitjà de 15 metres cúbics seria de 59 cèntims d’euro el 

bimestre, és a dir, un 2,3%. 

Per últim, com cada any, també s’introdueix la categoria fiscal dels nous carrers que 

s’han donat d’alta al carrerer de la ciutat, als quals es proposa aplicar la mateixa 

categoria del seu entorn immediat.  

 

Finalment, la senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Portem en aquest expedient a aprovació les modificacions fetes a l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, així com les 
modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre béns immobles, i Impost sobre 
Construccions,  instal·lacions i obres, les quals són les que pel proper exercici és 
modifiquen.  
 
Primer.-  Modificacions que es proposen. 
 
Estan detallades totes elles a l’annex que acompanya el present acord. No obstant, de 
manera esquemàtica, podem assenyalar les següents modificacions:  
 
- A l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal, es proposa:  
 
 a) Afegir un apartat a l’article 2, apartat 2,  que expressi les facultats de 
l’Ajuntament per realitzar els actes que consideri adients sense necessitat d’avocar de 
forma expressa la delegació de les facultats de gestió o recaptació fetes a l’ORGT.  
 

b) Afegir un apartat a l’article 3, apartat 3, que reculli la validesa dels certificats 
digitals emesos o validats per l’Agència Catalana de Certificació, CATCert  

 
c)  Corregir l’error de redacció de l’article 24, ja que hi manca un paràgraf.   



 
 
- A l’Ordenança reguladora de  l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.  
 
 a) Afegir un apartat a l’article 4, per adaptar-lo a l’article 18 del Text refós de la Llei 
del sol, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny 
 
 b) Modificar la lletra b) de l’article 5: A les exempcions per béns conjunt històric 
artístic o d’interès cultural, afegir la remissió a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni cultural català, i assenyalar requisits per el gaudi.  
  
 c) Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 7, per especificar que es considera 
habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i que s’entendrà que 
l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en 
el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades, i 
per millorar el redactat.  
 

d) Modificar l’article 10, apartat 2), per  variar la reducció i adequar-la a l’augment 
del valor cadastral dels immobles.      
 
 - A l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles.  

 
 a) Modificar l’article 10 per baixar el tipus impositiu general per absorbir tot 
l’increment del valor cadastral. Mantenir els tipus pel 10% de major valor cadastral dels 
immobles no residencials dels usos: comercial, oci i hostaleria; indústria; obres 
d’urbanització, jardineria, sòls sense edificar; i oficines.  
 
- A Impost sobre Construccions,  instal·lacions i obres.  
 
 a) Modificar els articles 7 i 8 millorant el seu redactat i separant els apartats de 
comprovació i de quanties per determinar l’autoliquidació a compte. Conseqüència 
d’aquesta separació en articles diferents, renumeració dels articles posteriors. 
 
Segon.- Fonaments Jurídics 
 
1. Les modificacions proposades a l’Ordenança general i a les  Ordenances fiscals 
reguladores dels impostos  són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària 
de les corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat 
amb allò previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a 
la regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. L'article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i 
veient l’annex, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es 
modifica. 
 
3. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions 
és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà 
d'adoptar per majoria simple.  
 
 
Per tot això, la sotasignada proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  



 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2010, les modificacions fetes a 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal, així com les modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’Impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre béns 
immobles, i Impost sobre Construccions,  instal·lacions i obres.  
 
Aquestes modificacions es detallen a l’Annex que s’acompanya.   
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord provisional  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com el text complert de  les modificacions fetes.  
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província 
i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

 
 
ANNEX.  
 
ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS  
 
 
 
ORDENANCES GENERALS  
 
 
 
1.1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.  
 

 
 a) Afegir un apartat a l’article 2, apartat 2,  que expressi les facultats de l’Ajuntament 
per realitzar els actes que consideri adients sense necessitat d’avocar de forma expressa la 
delegació de les facultats de gestió o recaptació fetes a l’ORGT.  

 
L’apartat que s’afegeix diu així:  
 

 No obstant, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació total o parcial, de les liquidacions, respecte dels 
tributs i ingressos de dret públic la gestió o recaptació dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona.  

 



 
  
 
b) Afegir un apartat a l’article 3, apartat 3, que reculli la validesa dels certificats 

digitals emesos o validats per l’Agència Catalana de Certificació, CATCert  
 

L’apartat que s’afegeix diu així:  
 
 A aquests efectes, s’admetran els certificats emesos, o validats, per l’Agència Catalana 
de Certificació, CATCert.  
 
 
 
 
 c) Corregir l’error de redacció de l’article 24, ja que hi manca un paràgraf.   
 
 El redactat d’aquest article serà així:  
 
 1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin a una situació 
jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del 
procediment s’hagi produït indefensió als interessats.  
 
 El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a 
l’òrgan que va dictar l’acte.  
  
 2. Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va 
dictar l’acte objecte de rectificació.   
 
 Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d’acord rectificatori, la qual haurà de ser aprovada pel mateix òrgan 
que va dictar l’acte objecte de rectificació.” 
 
 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
 
2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.  
 

  
 a) Afegir un apartat a l’article 4, per adaptar-lo a l’article 18 del Text refós de la Llei 
del sol, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.   

 
El paràgraf afegit dirà així:  
 

 No estan subjectes a aquest impost les transmissions de terrenys a que donin lloc les 
operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en 
l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats 
propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del 
text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No 



obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicats a un propietari excedeix del que 
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si estarà 
subjecte a aquest impost.  

 
 
 

  
 b) Modificar la lletra b) de l’article 5: A les exempcions per béns conjunt històric 
artístic o d’interès cultural, afegir la remissió a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni cultural català, i assenyalar requisits per el gaudi.   
 
 El paràgraf modificat quedarà així:  
 
 Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt 
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultursl, segons l’establert 
en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, qual els seus propietaris o titulars de drets reals 
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en 
aquests immobles.  Per a poder gaudir d’aquest benefici caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades íntegrament pel causant o 
subjecte passiu de l’impost i que la despesa s’ha realitzat en el període dels últims quatre anys 
i ha estat superior al 20% del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del 
meritament de l’impost.    
 c) Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 7, per especificar que es considera habitatge 
habitual la residència on figuri empadronat el causant, i que s’entendrà que l’habitatge no 
perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi 
estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades, i per millorar el 
redactat.  
 

Els apartats 1 i 2 de l’article 7 quedaran  redactats així:  
 

Article 7 
 
1.- Gaudeixen d'una bonificació de fins un 95% de la quota de l'impost les transmissions de 
terrenys i la transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a 
títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i 
adoptants en el supòsit següent: 
 
Quan la finca que es transmet és l'habitatge habitual del causant o de les persones a favor de les 
quals es produeix la transmissió  i els hereus no disposen de cap immoble a nom seu, a excepció de 
la dita finca, una plaça d’aparcament i un traster. Serà també requisit necessari que el valor de 
l’habitatge transmès suposi, respecte del total de béns adjudicats al beneficiari,  com a mínim 
el percentatge que s’indica en els següents trams: 
 

- entre 100% i 80% de la massa hereditària, bonificació del 95%.  
- entre 79% i 60% de la massa hereditària, bonificació del 85% 
- entre 59% i 40% de la massa hereditària, bonificació del 60% 
- entre 39% i 20% de la massa hereditària, bonificació del 30% 

 
 
Els béns adjudicats al beneficiari han d’estar concretats,  quantificats i acceptats de manera 
explícita en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat.   
 



Si la persona que hereta resulta beneficiada per una assegurança de vida, l’import d’aquesta 
assegurança es sumarà a la seva participació en la massa hereditària a efectes del càlcul de la 
bonificació.  
 
Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i  s’entendrà 
que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa 
en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades 
   
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia del 
testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i informe del 
Registre de la Propietat –consulta de l’índex general- conforme no és titular de cap altre bé 
immoble a l'Estat espanyol, en el moment de la mort del causant. La petició de la bonificació s’ha 
de fer dins el termini legal de presentació de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el 
termini de sis mesos des de la defunció  o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del 
termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.   
 
Si s'ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes "inter 
vius" dins del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort i 
l’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb 
contemplació de la bonificació. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió 
onerosa per actes "inter vius", la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa 
per actes "inter vius", l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat 
ingressada com ingrés a compte. 
 
2 – Gaudeixen d’una bonificació de fins el  95% de la quota de l’impost, les transmissions de 
terrenys i la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a 
títol lucratiu per causa de mort, a favor de les parelles de fet del causant. 
 
Han d’acreditar la convivència mínima de dos anys immediatament anteriors a la transmissió i 
complir els requisits següents: que la finca transmesa sigui domicili habitual de la parella, que 
l'hereu no disposa de cap immoble a nom seu, a excepció de la dita finca,  una plaça d’aparcament i 
un traster. Serà també requisit necessari que el valor de l’habitatge transmès suposi, respecte 
del total de béns adjudicats al beneficiari,  com a mínim el percentatge que s’indica en els 
següents trams: 
 

- entre 100% i 80% de la massa hereditària, bonificació del 95%.  
- entre 79% i 60% de la massa hereditària, bonificació del 85% 
- entre 59% i 40% de la massa hereditària, bonificació del 60% 
- entre 39% i 20% de la massa hereditària, bonificació del 30% 

 

Els béns adjudicats al beneficiari  han d’estar concretats,  quantificats i acceptats de manera 
explícita en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat.   
 
Si la persona que hereta resulta beneficiada per una assegurança de vida, l’import d’aquesta 
assegurança es sumarà a la seva participació en la massa hereditària a efectes del càlcul de la 
bonificació.  
 

Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i  s’entendrà 
que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa 
en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades 
 
Les persones que vulguin sol·licitar la bonificació han d’aportar, a més de la còpia del testament o 
de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, còpia de l’escriptura acreditativa 
de la situació de parella de fet o l'acta de notorietat, d’acord amb les disposicions de la Llei 10/1998 
de 15 de juliol, d’unions estables de parelles, i informe del Registre de la Propietat – consulta de 



l’índex general -,  conforme no és titular de cap altre bé immoble a l'Estat espanyol, en el moment 
de la mort del causant. La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació 
de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció  o 
d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la 
liquidació emesa dins del període legal de presentació.   
 
Si s'ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes "inter 
vius" dins del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort i 
l’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb 
contemplació de la bonificació. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió 
onerosa per actes "inter vius", la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa 
per actes "inter vius", l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat 
ingressada com ingrés a compte. 
 
 

 
 
d) Modificar l’article 10, apartat 2), per concretar  i variar la reducció que s’aplica al 

valor cadastral.    
 
 L’article  10, apartat 2 queda redactat  així:  
 
 Es prendrà com valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals 
una reducció d’un 56,8 per cent. Aquesta reducció no serà d’aplicació en aquells supòsits en què els 
valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva siguin inferior als fins 
aleshores vigents. El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del 
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.  
 

  
2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  

 
 a) Modificar l’article 10 per:   
 
 - Baixar el tipus impositiu general per absorbir tot l’increment del valor cadastral. Mantenir 
els tipus pel 10% de major valor cadastral dels immobles no residencials dels usos: magatzems i 
estacionaments; comercial, oci i hostaleria; indústria; obres d’urbanització, jardineria, sòls sense 
edificar; i oficines.  
 
 - Modificar els llindars de valors pels usos no residencials anteriors.    

  
 
L’article 10 quedarà redactat així:    

 
Article 10  
 
El tipus de gravamen és el 0,868% quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 

 
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és: 

 
Per ús residencial   0,354%  
 
Per a finques d’usos : 

 
TIPUS DIFERENCIATS PER US A:  MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US C:  COMERCIAL 0,535 % 



TIPUS DIFERENCIATS PER US G:  OCI I HOSTALERIA 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US I:   INDÚSTRIA 0,535 % 

 TIPUS DIFERENCIATS PER US M: OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS                        
SENSE EDIFICAR 0,535 % 
TIPUS DIFERENCIATS PER US O: OFICINES 0,535 % 

 
El tipus incrementat per als immobles d’ús no residencial assenyalats s’aplica a partir del següent 
valor cadastral:  

 
Tipus de gravamen de l’IBI en funció de l’ús: 
 
ÚS DESCRIPCIÓ LLINDAR DEL VALOR 
A MAGATZEM ESTACIONAMENT 40.006  € 
C COMERCIAL 242.400,00 € 
G OCI I HOSTELERIA 2.263.500,00 € 
I INDUSTRIAL 1.015.000,00 € 

M 
OBRES D’URBANITZACIÓ I JARDINERIA, SÒLS SENSE 

EDIFICEDIFICAR 
1.146.600,00 € 

O OFICINES 549.700,00 € 
 
La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 

 
El tipus de gravamen serà del 1,3 % per immobles de característiques especials per tipologia 
autopistes. 
 
Per immobles de característiques especials de tipologia portuària el tipus és del 0,75%.  
 
 
 
2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  
  
Modificar els articles 7 i 8 millorant el seu redactat i separant els apartats de comprovació i de 
quanties per determinar l’autoliquidació a compte. Conseqüència d’aquesta separació en articles 
diferents, renumeració dels articles posteriors.  
 
El redactat que es proposa és el següent:  
 
CAPÍTOL VII -GESTIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 7 
 
En els casos en què s’ha sol·licitat la llicència corresponent, l’impost s’ha d'ingressar en 
règim d’autoliquidació quan sigui comunicada la concessió de la llicència i abans que 
aquesta es retiri. 
 
L’autoliquidació té el caràcter de provisional a compte.  
 
L’import sobre el qual es calcula l’autoliquidació a compte es determina mitjançant 
l’aplicació dels mòduls de l’article 9 d’aquesta Ordenança, o del pressupost visat amb 
valors iguals o superiors als resultants dels mòduls.  
 



Les modificacions en el decurs de la construcció, obra o instal·lació, comporten per part 
del subjecte passiu del impost, l’obligació de realitzar una nova autoliquidació a compte.   
 
Article 8 Comprovació 
 
L’Ajuntament, un cop finalitzades les obres, efectuarà  les comprovacions i les 
investigacions necessàries per a verificar el cost real i efectiu de les construccions, de les 
instal·lacions i de les obres realitzades que constitueix la base imposable de l’impost i 
practicarà, si s’escau, la  liquidació per regularitzar la situació tributària que té caràcter de 
liquidació definitiva, i exigirà al subjecte passiu o li reintegrarà, en el seu cas, la quantitat 
que correspongui.  
 
Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a que fa referència l’apartat anterior, 
el subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, la 
documentació en què quedi reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les 
certificacions d’obra, els contractes d'execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració 
d’obra nova i la resta de documents que, a judici de la inspecció, puguin considerar-se com 
a vàlids per a la determinació del cost real. Si no s’aporta aquesta documentació o la 
presentada no és completa o no se'n pugui deduir el cost, la comprovació administrativa es 
pot realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 57 de la Llei general tributària. 
 
En els casos en què no s’hagi sol·licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, 
l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació a compte  un cop tingui coneixement de les 
obres o les instal·lacions iniciades, a la qual és d’aplicació els terminis d’ingrés establerts 
al Reglament general de recaptació i la Llei general tributària. 
 
Article 9  Liquidacions i Autoliquidacions  a compte 
 
L’import sobre el qual es calculen les liquidacions i/o autoliquidacions provisionals a 
compte es determina d’acord amb la quantitat més alta resultant  dels procediments 
següents: 
 
1. Segons el pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest estigui visat pel 
col·legi oficial corresponent, quan sigui requisit necessari el visat. 
 
2. Segons els següents mòduls, determinats pel tipus d’actuació: 
 
a) Actuacions subjectes a llicència d’obres, el producte de P x T x R x m2 afectats per 
l’actuació, essent - P, el valor de construcció estimat.  
 
Els valors corresponents a l’any 2010 són els següents: 
 

P (valor de construcció estimat) Preu/€/M2 

per a usos predefinits, sobre i sota rasant, excepte l’ús industrial i l’aparcament 
col·lectiu. 

743,37   

per a usos no predefinits, l’industrial i l’aparcament col·lectiu, tots ells sobre rasant. 389,42   
per a soterranis d’ús industrial i aparcament col·lectiu. 450,65   
 

T (Coeficient corrector) Valors fixos 
en edificis entre mitgeres 1 



en edificis en cantonada 1,1 
en edificis aïllats 1,2 
 
 

R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la 
tipologia de la reforma o de la rehabilitació 

Valors fixos 

per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes 0,90 
per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals. 0,70 
per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí 
instal·lacions 

0,50 

per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals ni 
instal·lacions. 

0,30 

 
b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per 
l’actuació, essent P, el valor d’enderroc estimat.  
 

Els valors corresponents a l’any 2010 són P = 52,09  euros/m2 
 
c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m3 de 
terres afectats per l’actuació, essent P, el valor de manipulació del metre cúbic de terres 
estimat.  
 

Els valors corresponents a l’any 2010 són de P =  4,29 euros/m3 
 
d) Actuacions subjectes a llicència d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire 
condicionat i altres elements visibles des de la via pública, el pressupost de la instal·lació 
realitzat per un instal·lador acreditat. 
 
e) Obres de canalització per empreses de subministrament: (per metre) 
 
Obres Preu/m/€ 
Rases en vorera 41,89   
Rases en calçada 81,64   
Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) fins, 120 mm de 
diametre 

16,65  

Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) fins, 200 mm de 
diàmetre: 

38,67  

Tubs de polietilè (de pressió amb unions termosoldades) de mes de 200 mm de 
diàmetre 

44,04  

 
A la vista de les obres realitzades, els Serveis tècnics, mitjançant la comprovació 
administrativa corresponent, poden modificar la base imposable de l’impost, practicant la 
liquidació definitiva segons els paràmetres anteriors. 
 
L’impost liquidat només es retorna si concorren les següents circumstàncies: 
 

- Quan s’ha sol·licitat expressament, excepte quan l’Ajuntament declara la 
caducitat de l’expedient.  

- En cas de desestiment o renúncia a la llicència obtinguda. 



- Quan la construcció, l'obra o la instal·lació no ha estat executada. 
- En tots aquells supòsits contemplats al RD 1163/90, de 21 de setembre, que 

regula el procediment de devolució d’ingressos indeguts de naturalesa 
tributària. 

 
CAPÍTOL IX. INSPECCIÓ,  INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 10 
 
La inspecció i la comprovació de l’impost s'han de realitzar d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 11 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com en la 
determinació de les sancions que per aquestes infraccions corresponguin en cada cas, s'ha 
d'aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial Decret 2063/2004, de 15 
d’octubre, pel que es desenvolupa el règim sancionador tributari. 
 
La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 8è 
d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració 
tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions 
tributàries. 
 
Disposició Addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.  
 
1. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
 
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de 
competència municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les 
construccions, instal·lacions i obres que passin del règim d’intervenció al de 
comunicació prèvia o al de declaració responsable.  
 
 
DISPOSICIONS  FINALS 
 
PRIMERA- En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, 
s'aplica l'Ordenança fiscal general. 
 
SEGONA- Aquesta Ordenança va començar a regir l'1 de gener de 2001 i continua vigent 
mentre no s'acordi la derogació o modificació. Les darreres modificacions han estat la 
dels articles 7, 8, 9 i 10, i Disposició Addicional,  amb efectes des de l’ 1 de gener de 
2010.” 



 
   
 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula a la Sra. Anna 

Carreras, com a presidenta de l’Associació de Venedors de la Plaça de Cuba, qui exposa 

que, amb motiu de la reforma del mercat al maig del 2008, es van constituir dues 

comissions, una d’obres i una altra per treballar l’elaboració i proposta del nou model de 

gestió i reglament del mercat. Reclama un model de gestió del mercat i el compromís 

adquirit de no augmentar les taxes fins al ple rendiment del mercat. Estan d’acord en què 

una vegada acabada la reforma les taxes han d’augmentar, però de forma gradual. 

Demana que no s’aprovin aquestes taxes presentades per al 2010. 

 

 

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

que les ordenances fiscals, taxes, preus públics i tarifes que es porten a aprovació 

provisional al ple d’avui són el reflex de la voluntat de l’actual Govern municipal. Des de 

CIU estem temptats de votar-hi en contra, entre d’altres motius, perquè trobem a faltar 

l’adaptació de la hisenda local mataronina a la nova realitat econòmica. La crisi ens porta 

gairebé un any d’avantatge. Al mes de setembre ja arribem a la xifra de 122.922 

mataronins, tenim una taxa d’atur enregistrat del 18,23%, que és superior a la del 

Maresme (14,61%) i a la de Catalunya (15,95%). D’aquest global, la ciutat té 4.355 

persones aturades no cobertes per cap prestació d’atur.  

La nostra postura, a més de crítica, té una voluntat constructiva. Apostem per unes 

ordenances fiscals més socials i tenim 122.922 raons per articular les nostres 

al·legacions. Ens agradaria poder tenir una proposta concreta de contenció de la 

despesa, per una banda, i d’ajut als que més ho necessiten, per l’altra. 

Regidora López, avui vostè ens presenta unes ordenances fiscals però no ens justifica 

que aquestes puguin fer front a la despesa prevista per l’any 2010. El fet de mantenir o 

congelar una gran part dels impostos i taxes no és un mèrit del Govern municipal de 

Mataró. Pràcticament tots els ajuntaments ho han fet. Però considerem que la congelació 

dels impostos municipals hauria d’haver estat el pal de paller de les polítiques de fiscalitat 

d’aquest Ajuntament des de l’any passat. Els haig de recordar que l’augment de l’any 

passat va ser del 4,6% quan l’IPC real va ser de l’1,4%? Si esgrimim l’opció de l’IPC com 

a criteri, enguany hauríem d’aplicar un IPC negatiu. Com que vostès no ho apliquen, les 

seves propostes de congelació esdevenen una pujada d’impostos encoberta. Malgrat tot 

això, aquesta congelació no seria del tot positiva si no comptés, a més, amb una bona 

oferta de bonificacions fiscals de les que vostès fan molt poques propostes de millora.  



Expliquem com afecten les ordenances fiscals que vostès ens porten a aprovació: 

Respecte a l’IBI, redueixen el tipus impositiu de la majoria però mantenen el del 2009 per 

a immobles diferents a l’habitatge habitual. És a dir, els de major valor cadastral. Són tots 

aquells emprats com a magatzem, immobles d’ús comercial, oci, hostaleria, indústria i 

oficines. Això no es pot dir que sigui un model que afavoreixi el creixement econòmic. 

Nosaltres ens preguntem per què no es plategen bonificacions per al col·lectiu de joves 

que adquireixen un habitatge i tenen menys de 25 anys? Té res a dir al respecte la 

regidora de Joventut? I el regidor d’Habitatge? Perquè no apliquen el supòsit legal de les 

condicions especials per bonificar aquelles persones que viuen a barris de la ciutat on es 

reben menys serveis? 

Si parlem de l’impost de construccions i obres (ICIO) que requereixen llicència 

urbanística, el tipus es manté, però els haig de recordar que l’any passat per aquestes 

dates ja preveien un descens del 40% en les declaracions ordinàries per l’activitat 

immobiliària, però confirmaven que ens compensaria per les importants obres a executar 

durant l’any 2009, és a dir, el Corte Inglés. De veritat ho continuen pensant?  

Respecte a les taxes, cal destacar la rellevància de la taxa de recollida de la brossa 

domiciliària i comercial ja que, l’any passat, vostès van plantejar una pujada del 7% i 

aquest any la mantenen. Si anem a veure la lletra petita i ens fixem en l’estudi de costos, 

podem comprovar, en el cas de la domiciliària, que legalment l’índex de cobertura de la 

taxa és del 92,21%, però la cobertura total és del 113,04%. Això vol dir que vostès treuen 

beneficis de l’esforç del ciutadà. Per què no reduir l’import de la taxa per tal que la 

cobertura global no sobrepassi el 100%? D’això en diuen vostès ajustar la taxa al cost del 

servei. El grup de CIU considera que la recollida de la brossa té un component de servei 

públic i així el Govern municipal de la ciutat no ho té en compte. Ja els avancem que 

presentarem propostes de bonificació per l’ús de la deixalleria, fomentant així la conducta 

cívica dels ciutadans i compensant, també, l’esforç per la recollida selectiva.  

Augmenten la taxa d’ocupació del sòl en un 2% i no expliquen el perquè. Hi ha un tipus 

d’ocupació del sòl que genera activitat econòmica com són els bars que tenen terrassa, 

els que volen posar una paradeta de venda en fires i mercats ocasionals, taulells de 

venda, carpes, embalats. Tota aquesta gent hauran de pagar més de cara al 2010 en 

funció de la categoria fiscal del carrer. Això no és potenciar l’activitat econòmica.  

Pel que fa a la taxa per estacionament de vehicles, vostès augmenten el tiquet 

d’anul·lació en un 5,66% (de 5 euros a 5,30 euros) i la tarifa per minut és un 6,64%. L’any 

passat ja van patir un increment del 4,6% i del 6%, respectivament. D’una banda, vostès 

augmenten l’import de les zones blaves i, d’altra, deixen de planificar i fer aparcaments 

públics com el del carrer Biada. Amb aquesta forma d’actuar fan un mal servei al comerç i 

la ciutat en general. 



Respecte a la taxa del mercat de la Plaça de Cuba, estem d’acord en què s’ha 

d’augmentar la taxa per adaptar-la a la nova realitat del mercat i a la inversió feta, però 

un augment del 450% és molt difícil de vendre, Sra. López. Seria més lògica una pujada 

gradual, de la mateixa manera que serà gradual el nivell de serveis que rebran i abans de 

saber l’impacte de l’inici de l’activitat del supermercat. Ens agradaria que fessin un 

replantejament i trobessin vies de millora per a totes les parts implicades. 

Desitjaríem que igual que ens comparen, en termes de mercat, amb ciutats similars a la 

nostra com Barcelona, Sabadell i Terrassa, també ho facin amb d’altres aspectes de la 

ciutat dels que sortim molt mal parats. 

Quant a preus públics, les modificacions afecten l’IMAC i l’Institut Municipal d’Esports. Pel 

que fa al procediment formal, segons l’expedient, hi ha una incorrecció: no s’explicita als 

estudis de costos ni a l’expedient l’existència de raons socials, benèfiques, culturals o 

d’interès general que justifiquin l’establiment del nivell de cobertura que tenen, que és 

bastant inferior al 100%. 

D’altra banda, a l’Institut d’Esports hi ha un augment del 12,74% dels preus públics de la 

mitja marató per tal de cobrir el dèficit de l’acte, així com un augment de les instal·lacions 

esportives on s’hi ha implantat gespa artificial.  

Respecte als preus públics de les activitats de l’IMAC, es mantenen però es crea un preu 

nou per a una activitat nova juvenil que es diu la Batuka.  

En ambdós casos, considerem que s’hauria d’ampliar el ventall de bonificacions a nous 

col·lectius i situacions que no es recullen suficientment.  

El preu públic de recollida de residus comercials s’incrementa en un 3% i, a més, hi ha la 

previsió d’arribar amb 4 anys al 12,38% per cobrir el 100% dels costos. 

Si parlem de l’apartat de les tarifes, cada any ens trobem amb un increment mitjà del 

rebut de l’aigua i del clavegueram. Enguany l’aigua augmenta un 2,3% i el clavegueram 

un 5,2%. Vostès argumenten que paga qui més consumeix però nosaltres continuem 

dient que també penalitzen l’estalvi i el consum responsable dels ciutadans. Com que es 

consumeix menys aigua i els costos no es redueixen, l’any següent acabem pagant més.  

Respecte a les tarifes del centre esportiu municipal del Sorrall, es proposa un augment 

de les quotes d’abonament d’un 40% i del lloguer per hores en un 10%. 

Per acabar, faré esment de la seva família tipus, aquella de la que només ens parlen 

quan arriben aquestes dates. La família tipus ha sofert des del 2008 un augment 

impositiu del 3,79%, mentre que l’IPC real del 2008 va ser de l’1,4% i el que es preveu 

per al 2009, sent molt optimistes, és d’un 0,4%. Considerem que és, precisament ara, 

quan hem d’ajudar a totes les famílies. 

Tots els grups municipals han d’estar a l’alçada de la situació econòmica de crisi i, molt 

especialment, ho han d’estar aquells grups que tenen la tasca de governar i participen 



directament de la gestió durant els darrers anys. No es tracta de traslladar 

responsabilitats, sinó d’assumir-les. Desitgem que siguin capaços de comprendre la 

situació actual, de llegir la realitat i de demostrar que en circumstàncies difícils tenen la 

capacitat de concertar una actuació el més transparent, consensuada i conjunta possible 

en tot allò que afecta a la ciutat i als mataronins. 

 

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

Popular, creu que aquest debat té molta relació amb l’actual situació de crisi que patim. 

És evident que no es poden plantejar unes taxes, ni uns impostos, ni preus públics, ni 

tarifes sense tenir molt present que Mataró viu una situació dramàtica amb un 18% d’atur. 

Per tant, el primer objectiu és no agreujar amb taxes i preus públics i tarifes la situació 

d’aquesta gent i, com a mínim, no augmentar cap d’aquestes taxes ni preus públics.  

La CUP també valora la relació que existeix entre les taxes i els preus que paguem amb 

la qualitat dels serveis que s’ofereixen. Ja fa temps que venim denunciant que molts dels 

serveis que està oferint l’Ajuntament a nivell públic són externalitzats i que això provoca 

un augment en el seu cost per part dels consumidors. Per tant, seria positiu que la gestió 

d’aquests serveis públics també fos pública. Guanyaríem qualitat en el servei, una millor 

gestió i els contribuents acabarien pagant una quantitat més petita. La màxima d’una 

empresa privada que acaba gestionant aquests serveis és la del benefici econòmic. 

Les nostres votacions seran: 

En l’apartat d’impostos de l’exercici 2010 ens abstindrem, i votarem en contra de l’apartat 

de taxes. Lamentem també el procés de negociació que s’ha portat amb el mercat de la 

Plaça de Cuba perquè no hi ha hagut diàleg. Respecte als preus públics, refermar que 

molts estan gestionats per empreses privades i que en sortim perjudicats tots plegats. En 

aquest punt ens abstindrem i en l’apartat de tarifes votarem en contra. 

 

 

 

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

comenta que en temps de bonança econòmica governar és més fàcil que en temps de 

crisi. Estic sorprès de veure que vostès persisteixen, no en els objectius de les grans 

apostes estratègiques, sinó que el que persisteix és l’absència de grans apostes 

estratègiques. El problema de fons de vostès és que no saben cap on van. O, al menys, 

no ens ho han explicat. Això els ha passat en urbanisme perquè han estat incapaços de 

definir una política urbanística estratègica. També els passa en fiscalitat. Avui ens porten 

més del mateix. Ja coneixen la nostra discrepància ferma i palpable amb les seves 



polítiques, que no han estat les correctes en anys de bonança econòmica, quan era el 

moment de fer ajustos, de fer les reformes necessàries perquè l’Ajuntament i tot el seu 

entramat, a dia d’avui, no sigui aquesta llosa que suposa per a l’economia de la ciutat. 

Aquest esforç que no hem sabut fer nosaltres se li ha demanat als ciutadans. No hem 

estat capaços de correspondre a l’esforç fiscal que s’ha demanat i es demana als 

ciutadans de Mataró. 

El marge de maniobra que tenen els ajuntaments, tant en política fiscal, com també en 

polítiques econòmiques que puguin generar activitat i, per tant, llocs de treball, no és molt 

ample. Però hi ha coses que es poden fer. I és aquí quan s’espera que un govern tingui 

uns pressupostos i també una actuació més coherent en política fiscal a l’hora de 

presentar les ordenances fiscals. Coherència també per saber arribar a grans acords amb 

la resta de forces polítiques del consistori en coses tan importants com són el paquet de 

mesures anticrisi o el mateix Pla de Sanejament que se’ns va presentar fa pocs mesos 

aquí a l’Ajuntament.  

Hi ha punts que són de sentit comú, com per exemple, la contenció de la pressió fiscal 

amb un tractament específic o més acurat per a determinats sectors més necessitats. 

Elaborar un pla d’austeritat per part de l’Ajuntament a tots els nivells, un efectiu pla de xoc 

contra aquella despesa corrent que ens podríem estalviar en aquesta casa i en tota 

l’organització municipal. Veure com millorar també els incentius a la inversió, perquè és 

veritat que hi ha mesures que poden modificar aquells sectors estratègics que nosaltres 

decidim amb bonificacions d’atractiu fiscal per a la inversió. Mesures com agilitzar  i 

facilitar els tràmits necessaris a nivell local perquè aquelles empreses que ho vulguin es 

puguin implantar. Com millorar també la gestió i la prestació de serveis a nivell municipal 

i, sobretot, de cara al proper PAM, com podem dinamitzar l’economia local. En aquest 

sentit, avanço que el nostre vot serà negatiu a tots els punts que ara tractem 

conjuntament. Els passo a explicar quins serien els nostres posicionaments respecte als 

tributs més concrets: 

1. Reduir els següents tributs que afecten l’activitat més afectada per la crisi econòmica 

amb l’objectiu d’intentar impulsar-la.  

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un impost potestatiu.  

La taxa per llicències urbanístiques o bé la comprovació d’activitats comunicades en 

matèria d’urbanisme.  

En la taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública i la taxa d’ocupació de sòl, 

subsòl i vol de la via pública aplicar un increment zero, ja que la majoria d’aquestes taxes 

incideixen en l’activitat de la construcció.  



2. Bonificar l’impost de circulació als usuaris del transport públic, com ja hem demanat els 

darrers anys. 

3. Reduir en dos punts la taxa per la recollida de brossa domèstica, taxa per la recollida, 

tractament i eliminació de la brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis 

inservibles i de preu públic de recollida i tractament de residus comercials atès que, amb 

motiu de la crisi, hi ha menys producció de residus i, per tant, s’hauria d’optimitzar i reduir 

els recursos del servei de recollida. Volem fer constar que, a l’any 2009, ja es van 

incrementar en un 7%. Tornem a demanar que s’estudiï la implantació d’un sistema de 

bonificació de la taxa de recollida de la brossa que incentivi el reciclatge de la brossa 

domiciliària i comercial. 

4. Revisar el plec de condicions dels serveis de cementiris municipals, ja que sembla 

excessiu que s’incrementi l’IPC anual més 2 punts. Aquest any 2009 es preveu un IPC 

negatiu, per tant, s’hauria de restar dels 2 punts afegits. 

5. Congelació de les tarifes de les zones blaves. El motiu exposat en la proposta 

d’increment és el de la intenció d’equilibrar les tarifes als aparcaments soterranis. 

Considerem que no és adient ja que els costos d’un aparcament soterrat de vigilància i 

control dels vehicles estacionats no són els mateixos. No oblidem que l’objecte de la taxa 

és cobrir el 100% del cost del servei i no l’equilibri amb d’altres serveis similars. L’any 

2009 ja es van incrementar un 6,95% les tarifes i, per al 2010, l’increment proposat és del 

5,66%.  

6. Tal com vam proposar l’any 2009, implantar una bonificació progressiva de totes les 

taxes i impostos empresarials per a aquells sectors d’interès estratègic com R+D+I, 

audiovisuals, medi ambient, cultura i serveis a les persones.  

7. Respecte a la tarifa de l’aigua, en l’apartat de subministrament domèstic, proposem 

que les famílies amb fills menors de 3 anys tindran dret a un augment addicional a raó de 

3 metres cúbics al mes del segon bloc, i de 6 metres cúbics al mes al tercer per cada fill 

en aquesta situació, independentment del nombre de membres de la unitat familiar. 

Congelar les tarifes d’aigua en tots els trams, ja que els usuaris han anat demostrant, any 

rere any, la seva capacitat d’estalvi i no han vist premiat el seu esforç. Ans al contrari, les 

factures d’aigua han anat pujant. Recordem l’augment del 2009 en un 7,2%. 

Demanem, també, la congelació de tots els trams de la de clavegueram. 

8. Bonificar fiscalment les empreses que col·laborin amb la promoció de l’esport i la 

cultura de la nostra ciutat mitjançant el patrocini per tal d’incentivar la seva participació i 

implicació a les activitats de Mataró, atès que, amb motiu de la crisi econòmica, cada cop 



és més difícil, tant per als clubs, com per al propi Institut d’Esports de Mataró aconseguir 

ajuts de les empreses. 

9. En referència a la taxa per prestació de serveis de mercats, en concret les 

modificacions del mercat de la Plaça de Cuba, s’ha de revisar l’increment excessiu que 

patiran les parades instal·lades, tot i que estem d’acord que hi hagi un augment prudent i 

significatiu per poder amortitzar les millores portades a terme.  

10. Respecte a l’IAE, caldria afegir un punt “e” en el seu article 10 que es referís a una 

bonificació del 50% per a grans superfícies i supermercats, per tal que substitueixin les 

bosses de plàstic per bosses reciclables. 

11. Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. En el 

seu títol 2, article 7, el paràgraf que comença dient: “les persones que vulguin gaudir 

d’aquesta bonificació”, després del primer punt i seguit, caldrà afegir-hi: “no obstant això, 

l’Administració informarà de l‘existència de la bonificació i dels requisits per obtenir-la.”  

En referència a l’article 10, apartat 2, proposaríem apropar-nos a la màxima reducció que 

permet la Llei d’Hisendes Locals, que és un 60%, aplicant-hi una reducció del 59%. 

12. Pel que fa a l’IBI, donada la situació de crisi i per tal de garantir els principis de justícia 

i igualtat a l’hora de justificar els límits d’ingressos, considerem que s’ha de modificar la 

documentació que s’ha d’exigir. En el seu capítol 5, article 7, caldria afegir a la 

documentació requerida que, “si dins l’exercici corresponent un o ambdós cònjuges es 

troben en situació de desocupació o acrediten un cessament en la seva activitat 

econòmica podran acollir-se a aquesta bonificació demostrant el seu nou nivell 

d’ingressos”. 

13. Ordenança general de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. En 

el seu article 46, referit als criteris de concessió i denegació d’ajornaments o 

fraccionaments, s’afegirà al punt 7: “que els deutes en fase executiva no podran aplaçar-

se dins els límits que s’estableixin per a la recaptació en fase voluntària amb els mateixos 

límits de terminis, així com els límits per la no sol·licitud d’aval en fase voluntària”. 

14. En favor d’unes Santes populars i obertes sol·licitem que el preu de la sangria sigui 

d’1,87 euros, la síndria 1 euro i el cremat 1,87 euros. 

Això serà presentat en forma de vots particulars, en el termini establert, al Govern 

municipal. 

 

 



El senyor Alcalde remarca que si porten 30 anys manant no és per la gràcia de Déu, sinó 

pels vots dels ciutadans i ciutadanes. Si vol parlar d’urbanisme estratègic suposo que no 

em vol parlar de la urbanització de les Cinc Sènies, que és una de les seves dèries 

d’urbanisme estratègic. Jo no havia esmentat Madrid per res però, ja que vostè ho treu, 

és que ens hem de referenciar amb Madrid, perquè em costa referenciar-nos amb un 

ajuntament català. Abans teníem Llavaneres, però ara me n’haig d’anar com a mínim a 

Pontons per trobar algun ajuntament en què governi el PP.  

En referència a l’ICIO, se suposa que els serveis que presten altres ajuntaments els 

prestem nosaltres. Les càrregues fiscals que els ajuntaments devenguen als ciutadans 

deuen ser similars arreu. En el cas de l’ICIO, no fa massa els propis constructors ens van 

demanar que s’apliqués arreu de Catalunya el tipus que s’aplica a Mataró, perquè és dels 

més baixos. Com és de les més baixes la tarifa de l’aigua. El tipus de l’IBI de Mataró és el 

penúltim i l’últim de Catalunya. Expliquem les coses en la seva dimensió.  

El seu discurs, Sr. Mojedano, és tan reiteratiu que l’hem sentit aquest any i l’anterior, i 

l’anterior, i l’anterior. Eren altres temps i, en altres temps, vostès volien aplicar les 

mateixes mesures que aplica ara. Això és el que no es pot fer, que al marge del que 

estigui passant aquí es vingui amb el mateix discurs reiteratiu una i altra vegada. 

 

 

 

La senyora Montserrat López no li admet al Sr. Mojedano que digui que el seu grup 

municipal no vol consensuar ni treballar plegats, i encara menys en aquesta proposta 

d’ordenances fiscals. Li recordo que el dia 15 d’octubre, aquesta regidora va presentar un 

projecte d’ordenances fiscals a la Comissió Informativa amb la voluntat de començar a 

treballar amb tots els grups municipals. 15 dies més tard vaig haver de presentar el 

mateix projecte perquè no havia rebut cap mena d’aportació per part de cap grup 

municipal. Tot això que ha llegit ara ho podíem haver començat a treballar des del 16 

d’octubre. Tot això que hauríem avançat i tot això que hauríem pogut intentar 

consensuar. Per tant, no li admeto que digui que no tenim aquesta voluntat. Fem un 

esforç increïble per poder presentar el projecte 15 dies abans amb la voluntat de treballar 

amb els grups municipals molt abans que comenci el període oficial d’exposició pública, 

per tant, per rebre al·legacions de tothom. 

Aquestes possibles bonificacions que comenta vostè, Sr. Mojedano, i alguna de les que 

ha comentat la Sra. Soler, no són bonificacions. Vostès les anomenen així però no ho 

són. Ja he dit que nosaltres apliquem les bonificacions que la Llei d’Hisendes Locals ens 

permet. En tot cas, això serien subvencions, línies d’ajut que vostès plantejarien i no 



s’haurien de treballar en el mecanisme de les ordenances fiscals, sinó que s’haurien de 

tractar en el marc pressupostari. 

Reconec que sempre acabem equivocant-nos en la previsió de l’IPC. És fa molt difícil 

d’ajustar. Aquest any 2009 ens vam equivocar en aquesta previsió i, per tant, hem fet 

pagar més del que després ha resultat l’IPC. També és veritat que, l’any 2008, ens vam 

tornar a equivocar i, per tant, vam fer que tothom pagués molt menys del que l’IPC va 

resultar. Per tant, això compensa. L’objectiu era apropar-nos al compromís que teníem 

amb els ciutadans que era que la pressió fiscal se situés a l’entorn de l’IPC en el període 

dels 4 anys. Per això plantegem la congelació de la major part dels tributs.  

Diferenciem els tributs perquè n’hi ha de diversos tipus. Uns són els impostos i altres són 

taxes i preus públics. Les taxes i els preus públics els cobrem perquè prestem un servei. 

És a dir, en rebre uns serveis paguem el cost d’aquest serveis. És diferent al que són els 

impostos.  

Comentem els impostos: 

Vostès diuen que no estan d’acord respecte de l’IBI. Els recordo que tenim el tipus més 

baix de tots incorporant, fins i tot, els municipis que van fer la revisió cadastral el mateix 

any que nosaltres: Lleida, Sant Boi, Terrassa, Sabadell. Aquest any hem anat més enllà i 

hem fet la comparació amb els 87 municipis de tot l’Estat de més de 75.000 habitants. 

Mataró està situat al lloc 85 d’aquesta escala, per tant, també a baix de tot. No els 

admeto que diguin que el nostre IBI és desmesurat. Recordo que nosaltres baixem el 

tipus impositiu, justament perquè l’increment final de la major part dels contribuents 

estigui situat al zero, però això té puntualitzacions. El 70% dels que hagin de pagar 

aquest IBI rebran un rebut per sota d’aquesta congelació. Per tant, els baixarà el rebut. 

Només el 30% estarà per sobre. Amb el 10% dels immobles de major valor cadastral que 

no siguin habitatges estem afectant només el 2,5% dels contribuents. La resta, el 97,5% 

dels contribuents tindran un increment mitjà de zero. Són gent que considerem que 

poden assumir aquests nous imports perquè, és veritat, que són comerços o activitats 

econòmiques, però són activitats econòmiques molt importants. En aparcaments, per 

exemple, hi ha Administración y Servicios, SABA, FCC Construcciones, GINTRA. Crec 

que aquests poden assumir perfectament l’increment. Quant als comerços, General de 

Galerias Comerciales o l’Alcampo o el Lidl,  crec que també el poden assumir. 

Fem que aquests impost sigui redistributiu, és a dir, aquell que té més paga més. 

Vostès deien que bonifiquem els ciutadans que viuen en barris amb menys serveis. Això 

no ho entenc perquè tots els barris de la ciutat tenen els mateixos serveis, per tant, tots 

els ciutadans de Mataró viuen en una ciutat de la mateixa qualitat.  

Respecte a la brossa domiciliària, vostès diuen que no incrementem la taxa del servei 

però que ara la cobertura és molt més elevada (del 103%). La cobertura del servei en 



realitat serà del 92% aquest any tot i no pujar la taxa de la brossa, perquè aquest any 

hem de pagar molt menys com a aportació al Consorci de Residus. És, pràcticament 1 

milió menys i això repercuteix en els nostres costos i per això tenim aquest 92% de 

cobertura. Segurament vostè em diu que la cobertura és del 103% perquè afegeix a 

aquest còmput d’ingressos aquells que rebem pel retorn del cànon, per exemple, de la 

venda de vidre o de cartró o de paper, etc, però això no és ben bé just, perquè la taxa 

només ha de recollir els costos que tenim del servei. Pensi que nosaltres, com a política 

de recollida de residus, a banda del que és la pròpia recollida dels residus i la neteja, 

també hi ha altres coses que fem; com per exemple, tot el tema de les campanyes, de 

comunicació, etc. Això no repercuteix en el cost del propi servei i, per tant, no és just que 

fem aquesta equiparació. 

Diuen que no tenim sensibilitat pels sectors productius i ens posen l’exemple que pugem 

la taxa d’ocupació del sòl. En aquest cas, el que estem fent és deixant que s’usi un 

domini públic per a obtenir un benefici a través d’un negoci particular, per tant, és bo que 

cobrem una part d’aquest benefici i que això repercuteixi en la taxa, que està molt lluny 

de la cobertura del propi servei.  

No comparteixo amb vostès que no fem un esforç per: 

Primer, fer front a la crisi. Per estar atents als problemes que té la nostra ciutadania i per 

intentar que la nostra política fiscal reculli aquest esforç que, també nosaltres, volem fer. 

Lamento moltíssim no poder fer el debat de despeses associades a aquests ingressos. 

Els recordo que els ingressos de l’Ajuntament no només són aquests. També ens vénen 

molts derivats de transferències de les altres administracions. Per tant, ja saben que és el 

nostre compromís elaborar aquest pressupost de despeses i, d’aquí a molt poc, podrem 

encetar aquest debat.  

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

la falta de diàleg, en referència a la taxa del mercat de la Plaça de Cuba.  

Fa molt mesos que ens reunim amb una comissió dels venedors de la Plaça de Cuba. 

Des de fa un any hi ha hagut més de 10 reunions. En moltes d’elles s’ha parlat del model 

de gestió. Per tant, jo no diria que no hi ha hagut diàleg. Sí que, però, se’ns ha tirat el 

temps al damunt a l’hora de la planificació de l’aprovació de les taxes. Nosaltres 

pensàvem que podíem allargar l’aprovació de la taxa per a més endavant donat que el 

mercat es posa en marxa l’1 d’abril, però finalment això no pot ser perquè es ve fent 

sempre aquest mes d’octubre. 

Quant a la taxa del mercat, dir que hem fet un estudi a través de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, que també coneixen els venedors de la Plaça de Cuba, en el qual els 

costos són estimats perquè el mercat encara no està en marxa. Hem pres aquest estudi 

per determinar aquestes taxes. D’aquesta taxa una part és el cost de manteniment que 



tindrà aquest mercat, que és bastant més elevat del que era abans, i l’altra és de la 

concessió, perquè aquests operadors paguen una part de la concessió de la inversió que 

han fet en aquest mercat, que és d’uns 6 milions d’euros.  Aquests costos sumats a la 

inversió i sumats al manteniment acaba imputant-se a la taxa només el 40%. És a dir, el 

60% del cost d’aquesta taxa el paga l’Ajuntament i el 40% els operadors. El percentatge 

dels operadors és el mateix que venien pagant fins ara, el que passa és que és cert que 

el manteniment d’aquest mercat creixerà molt. És veritat que en números relatius el tant 

per cent és molt elevat, però en números absoluts no ho és tant. Partíem d’una situació 

molt baixa i ens ha semblat que podíem fer aquest augment, sobretot si ho comparàvem 

amb altres ajuntaments com Sabadell, Terrassa, Barcelona, ja que estem per sota de les 

taxes que estan pagant aquests mercats. La proposta ja té en compte un augment 

progressiu, ja que l’Ajuntament es fa càrrec del 60% de tots aquests costos.  

Respecte al tema del model de gestió, n’haurem de seguir parlant. Aquest 2010 serà una 

prova perquè el posarem en marxa al mes d’abril. Veurem com funciona i estarem oberts 

a què, al 2011, si l’Associació de Venedors vol gestionar part del mercat, ho pugui fer. 

Nosaltres estarem encantats que agafi autonomia i nosaltres puguem deixar de gestionar 

alguna part del mercat. En tot cas, aquest primer any, que seran 9 mesos de gestió 

veurem com funciona. Analitzarem mes per mes si es compleixen aquelles previsions de 

l’estudi de costos de la Universitat Politècnica. Serà el moment de treballar més 

estretament amb l’Associació tots aquest treballs per, si cal, modificar la taxa de cara a 

l’any 2011. 

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

aquest debat s’han de distingir dues coses.  

Primer, en el tema d’ordenances fiscals hem estat temptats de votar que no perquè totes 

aquelles taxes que vostès mouen no les veiem gens clares. Nosaltres tenim ganes de 

veure si vostès estan disposats a dialogar i a arribar a acords. Nosaltres vam presentar 

una bateria de propostes, en aquella comissió que vam anomenar entre tots “de 

l’austeritat”, i vostès pràcticament no ens van fer cas a res. Aquest any ens fan cas en 

alguna cosa més i, per tant, congelen moltes taxes. Aquest any que fan alguna de les 

coses que els diem, si votéssim en contra sense rumiar-ho i sense donar-los l’oportunitat 

de dialogar, no faríem honor a la força que hem defensat sempre i a la manera de 

treballar que hem tingut sempre.  

Vostè, quant a la taxa de recollida de brossa, distingia entre l’índex de cobertura de la 

taxa i l’índex de cobertura quan hi afegim el retorn que ve per la venda de vidre, paper, 

cartró, etc. Això és cert i vol dir que de la recollida d’escombraries domiciliàries, si sumem 

tot això, tenim un excedent de 750.000 euros. Vostè diu que hi ha altres costos que no  

apliquen. D’acord, però això deu passar amb totes les taxes municipals. Aquests costos 



que diu que no imputen a les taxes, afegeixi’ls  al proper estudi, així sabrem si en lloc 

d’anar cap al 113% estem al 107% o al 102% amb aquests costos de comunicació. 

Llavors podríem parlar amb claredat i dir-li que ens està pujant la taxa de recollida 

d’escombraries més del compte. És un suggeriment que podrem treballar.  

Segurament l’any que ve, el compte que tindrem amb l’Estat serà deficitari de molt llarg 

respecte a les seves previsions inicials. Per tant, ens haurem d’estrènyer el cinturó de 

veritat. Nosaltres pretenem iniciar un diàleg amb vostès per veure si realment tenen 

ganes d’exercir aquest lideratge exemplificador, començant per l’aprimament del Govern 

polític, del Govern municipal. Crec que aquesta ciutat no necessita l’estructura 

professional política que vostès, com a Govern tripartit, porten endavant any rere any. 

Crec que ens haurem de replantejar, per exemple, projectes com aquesta televisió digital 

que cap mataroní reclamava i que vostès van tirar endavant i que, com a projecte, ha 

fracassat. Però encara tiren més endavant i ens proposen una fusió, que en realitat és 

una absorció, que no sabem quant ens acabarà costant. Si vostès ens volen demostrar la 

capacitat de diàleg comencin de veritat a estrènyer-se el cinturó en aquelles coses que no 

farien mal a ningú i ens permetrien demanar sacrificis als que vénen més a baix.  

 



No sé si és que vostès són especialistes a fer les coses fora de temps, o és que vostès 

es van saltar la classe dels plans de viabilitat. Vostès no van fer un pla de viabilitat del 

Tecnocampus, ni de la nau Minguell, ni de la Plaça de Cuba i resulta que ara, de pressa i 

corrent, hem d’explicar a la gent que els costos són aquests i que, al final, el preu que 

s’ha de pagar és aquest altre. Em sembla que la gent que s’està guanyant la vida als 

mercats és plenament conscient que els costos que estaves pagant fins ara estaven 

equilibrats amb el tipus de mercat que tenien. Sento a parlar d’aquest tema des del 2007, 

abans de les eleccions, per tant, vostès han tingut molt de temps per explicar a la gent 

que aquests costos els podrien significar uns augments determinats.  

Sra. Romero, ja sé que vostè està molt ocupada però vostè té tècnics per sota. Aquests 

tècnics no els han explicat a aquesta gent les coses? Si la gent de la Plaça de Cuba està 

disposada a pagar més tenen tot el dret del món a discutir amb vostès la progressivitat 

d’aquest augment, la data de finalització de concessions, alguna mena de progressivitat 

en funció a aquesta data, quin tipus d’explotació, que vostès anomenen gestió, volen fer 

del mercat. Potser vostès poden arribar a un compromís amb ells fent una carència 

progressiva d’aquesta taxa. Llavors ells potser estarien disposats a estudiar que aquest 

mercat obri més hores. Aquí s’ha de tenir una actitud de diàleg que si els tècnics no l’han 

tingut, vostè haurà de fer un sobreesforç.  

El nostre grup s’abstindrà amb la voluntat de presentar les al·legacions pertinents amb el 

període que hem fet any rere any.  

Jo els voldria demanar, en referència al tema de la Plaça de Cuba, que, donat que vostè, 

Sra. Romero, està admetent que segurament el diàleg no ha estat prou fluït i fins ara els 

tècnics no han estat capaços de fer-ho, prengui vostè mateixa les regnes d’aquesta 

negociació i intenti arribar a un acord per totes bandes perquè tinc la sensació que els  

comerciants de la Plaça de Cuba en tenen ganes.  

 
 
 

El senyor Pau Mojedano avança que no entrarà en un debat que, en alguns aspectes, 

sembla més propi del PAM que no pas del que els ocupa aquest dia. La voluntat de 

consensuar no és només un anunci, Sra. López. Perquè vostès tenen un  concepte de la 

participació que és molt abstracte. Vostès, no només no tenen contents els grups de 

l’oposició, sinó que tampoc molts grups de ciutadans, representats per entitats, etc, que 

es queixen reiteradament de la seva manca de consens i de diàleg. Estudiar-se bé el seu 

avantprojecte d’ordenances fiscals porta el seu temps. Per tant, era obvi que no podíem 

iniciar un moment de diàleg. El consens s’hauria donat si vostès, quan estaven treballant 

l’avantprojecte, ens haguessin avisat a nosaltres per, conjuntament, intentar definir un 



avantprojecte. Si no és així, el diàleg es produirà ara quan vingui la fase d’al·legacions, 

que ja li anuncio que no tindrà gaire èxit.  

Això de dir que el PP diu el mateix des de temps immemorials, dir que jo no vull 

remetre’m a les actes perquè miri vostè els discursos ni el seu contingut... Però, en tot 

cas, des del punt de vista dialèctic, és una simplicitat que denota falta d’arguments propis 

contra els de l’adversari. Vostès eren i continuen sent una gestoria cara que ofereix uns 

serveis que no són tan bons com haurien de ser en relació a l’esforç que els ciutadans 

d’aquesta ciutat estan fent.  

Malauradament, no hi ha molts exemples d’ajuntaments del PP a Catalunya. Confio que 

aviat podrem parlar a Mataró d’un ajuntament governat per aquest partit al que jo 

represento. Es veritat que vostès han guanyat legítimament les eleccions però em 

preocupa que vostès durant molts anys han intentat adormir la societat civil perquè 

tothom tingui al cap que tot el que passi a la ciutat ha de passar per l’Ajuntament. Hi ha 

indicis que això es comença a acabar. Estic convençut que la societat civil es mobilitzarà 

en les properes eleccions, per dir-los a vostès que descansin una estona i deixin a algú 

amb més empenta governar aquesta ciutat.  

Respecte a les Cinc Sènies, vostè utilitza una argúcia molt fàcil i demagògica que és que 

cada vegada que parlem de l’urbanisme estratègic ens treu les Cinc Sènies. Doncs, miri, 

l’urbanisme estratègic hauria d’implicar tots i cadascun dels racons de la ciutat. La 

diferència entre vostè i jo és que nosaltres som clars en el que diem i en el que fem. Vam 

dir que teníem una proposta per a una part d’aquell sector de la ciutat que pensem que 

era bona, no només des del punt de vista urbanístic, sinó també des del punt de vista del 

medi ambient, des del punt de vista de la pròpia activitat agrària i des del punt de vista del 

futur econòmic de la ciutat. Ho vam dir obertament i ho vam vincular clarament a una 

cosa que vostès no faran mai, que és la consulta a la població. Jo demano un debat 

urbanístic obert i transparent. D’això han estat incapaços sempre.  

Can Fàbregas és una metàfora perfecta del que vostès fan en l’urbanisme i en la gestió 

de la ciutat. És intentar manipular, amagar informació i intentar que les autèntiques 

finalitats que tenen vostès, la població les vegi d’una altra manera. Vostès diuen que no 

revisaran el Pla General Urbanístic però ho han fet d’amagatotis, amagant el debat, amb 

modificacions puntuals a 50 llocs d’aquesta ciutat. Perquè l’únic que han fet és amagar el 

debat perquè la ciutadania, els tècnics i els partits polítics no es poguessin expressar 

sobre quin model de ciutat volien. Vostès han hipotecat el futur de la ciutat.  

Nosaltres no hem fet mai cap intent de comprar res a les Cinc Sènies. Seria bo saber qui 

ha intentat comprar les Cinc Sènies no sabem amb quina finalitat. 



 

 

 

El senyor Alcalde demana que si sap qui ho ha intentat que ho digui clarament. Si 

respectar el medi ambient i treballar en favor dels pagesos és urbanitzar les Cinc Sènies, 

que vingui Sant Isidre i ens ho beneeixi. Si ha de fer alguna insinuació la fa amb noms i 

cognoms i, sinó, no la faci.  

Vostè diu que amaguem el debat. Vostè se’n recorda del PAUM? Vam posar a sobre la 

taula, per dues vegades, dos documents per definir aspectes importants urbanístics de la 

ciutat. Vam fer el PAUM per poder fer més habitatge protegit. Teníem l’obligació de fer el 

10% i vam apujar fins al 30%. Cadascuna de les modificacions del Pla General ha passat 

per aquí vàries vegades; fins a 4 vegades si hi ha hagut text refós. Hem explicat el model 

de ciutat abastament abans i després de les eleccions perquè els ciutadans tinguin la 

capacitat de triar.   

Si cal que em refereixi a les actes, em refereixo a les actes. Recordi el debat del Cartipàs 

en el que vaig demanar que em portessin l’Acta de feia 4 anys.  

De novetats avui vostè només n’ha portat una, la de la sangria. Tota la resta és reiteratiu 

any rere any.  

Sr. Mora, això de la fusió de la TDT no només ho dic jo, també ho diu Televisió de 

Mataró. Per tant, com a mínim, ens hem posat d’acord tots dos en què és una fusió.  

 

El senyor Joan Mora afirma que què han de dir uns i altres de si es tracta d’una fusió o 

no. Ja arribarà. Vostè, o no sap què vol dir la paraula fusió, o expliqui’m com va que 

vostè ens proposi crear una empresa 100% de capital públic per posar-hi les dues coses i 

en digui fusió? Això és una absorció de totes totes!  

 

 

El senyor Alcalde respon que perquè en una fusió com aquesta, a més del capital, hi ha 

altres capitals que es posen damunt la taula i que són tan importants com el capital 

financer. És el capital humà de la gent que està treballant a Televisió de Mataró, el capital 

històric de la història de Televisió de Mataró. Aquestes són les aportacions que pot fer la 

Televisió de Mataró. Prefereixo posar-me d’acord sobre la paraula fusió amb Televisió de 

Mataró que amb vostè, perquè nosaltres tenim clar que volem una televisió pública. 

Vostè va dir clarament que no la volia.  

 

 

 



El senyor Pau Mojedano hi ha coses que no les pot admetre. Ha faltat vostè a la veritat. 

L’emplaço, públicament, a què, davant del meu discurs del Cartipàs i de l’anterior que 

havia fet 4 anys abans el Sr. Joan López, em digui si hi ha alguna cosa que repeteixi, tret 

de la meva referència a la necessitat de reduir el Govern municipal en 8 carteres.  

El repto públicament. M’agradaria que vostè adquirís el compromís aquí i que després 

digui que s’ha equivocat, si és així. 

 

 

 

El senyor Alcalde respon que tot aquell paràgraf és íntegrament idèntic. A aquell paràgraf 

em vaig referir i a aquell paràgraf em refereixo, no al 100% del discurs. Ho vam 

comprovar. I segurament que era igual al dels anys anteriors. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria lamenta que, quan hi ha públic, el ple es converteixi en un 

míting polític. Estàvem parlant d’ordenances fiscals i em sembla que hem perdut tots 

plegats el fil.  

 

 

El senyor Pau Mojedano torna a instar públicament el Sr. Alcalde a què demostri que hi 

ha una repetició més enllà de la referència que ja ha dit anteriorment. Jo li dic que ni tan 

sols és un paràgraf.  

 

La senyora Alicia Romero comenta, en referència al que ha dit el Sr. Mora, que els 

tècnics fan la feina ben feta. Sobretot perquè des de fa un any hi ha hagut 7 reunions de 

la Comissió de Reglament i Model de Gestió al mercat. En 3 reunions han vingut 

consultors a explicar diferents gestions del mercat, ha vingut una empresa que gestiona 

el mercat de Sabadell per explicar experiències. En tot cas, probablement no hem sabut 

prendre una decisió, o se’ns ha precipitat la data en què l’havíem de prendre. Hem hagut 

de plantejar una taxa en la qual el 100% de la gestió la farà l’Ajuntament. Per tant, la taxa 

incorpora la despesa relativa a la inversió i la despesa relativa a aquest manteniment, la 

il·luminació general, la climatització, la seguretat, etc. Només imputem a la taxa des de 

l’abril fins al desembre, que és quan està obert el mercat. Haurem de veure si es 

compleixen les previsions fetes a través del seguiment mes a mes del que va passant. 

Els operadors saben de fa molt de temps que la taxa pujaria amb la reforma del mercat.  

A nosaltres ens sembla que és prudent mantenir el percentatge, encara que, en números 



relatius és més alt perquè puja el manteniment. Però l’Ajuntament està fent l’esforç de 

cobrir el 60% d’aquesta taxa.   

 

 

 

El senyor Joan Mora aclareix que la seva intervenció anterior era en to positiu. Sra. 

Romero, m’agradaria que vostè es plantegés quantes vegades vostè o els seus tècnics, 

en aquestes reunions, han posat sobre la taula alguna xifra perquè els venedors de la 

Plaça de Cuba es poguessin fer una idea de les magnituds.  

Ens parla vostè de precipitació. Em vol dir en quines dates hem aprovat les taxes en els 

darrers anys? Sempre ho hem fet en les mateixes. Si hi ha hagut alguna cosa que 

signifiqui algun canvi en relació amb aquest tema també ens ho explicarà. Però no cal 

que m’ho expliqui a mi, els ho explica a ells i arriben a un acord, que és el que ens 

interessa a tots.   

 

 

 

La senyora Alicia Romero explica que la seva intenció era plantejar una ordenança 

transitòria des de gener fins a l’abril i, després la nova taxa. Pensàvem que això era 

possible però, des de Serveis Centrals, ens van dir que això era molt complicat per no dir 

impossible. Això va ser durant uns mesos abans i ens va portar a la decisió d’aprovar la 

taxa per al 2010 encara que només imputem costos des de l’abril. Per tant, la gent estarà 

pagant des de l’abril. A més, el rebut es pot passar a l’abril i al setembre. Però, en tot cas, 

l’hem d’aprovar ara.  

Per posar un exemple, una parada mitja que podia pagar 70 euros, ara passarà a pagar 

uns 200 o 220 euros mensuals. Entenc que és un augment important, però crec que ells 

n’eren conscients d’això. No havíem parlat de números concrets però sí que havíem 

parlat de què estaven pagant altres mercats. Com que això fa referència al model de 

gestió i al fet de si es podia gestionar de manera mixta per part del venedors, haurem de 

continuar treballant a veure si el 2010 acabem d’analitzar què està passant amb aquests 

costos. Estem oberts a què aquesta gestió es pugui fer conjunta. 

 

 

 

El senyor Joan Mora afegeix que quan la Sra. Romero diu que s’haurà d’analitzar què 

passa el 2010, vol dir que no pensa replantejar-se aquesta taxa. És així? 

 



 

La senyora Alicia Romero respon que es reuniran amb l’Associació de Comerciants. Si 

som capaços, d’aquí a l’aprovació definitiva, a què l’Associació de Comerciants tingui un 

compromís de gestionar una part de la taxa, ens ho podem plantejar. A Sabadell qui 

cobra la taxa és l’Ajuntament i després li passa amb conveni a l’Associació de Venedors 

que gestiona el mercat. 

 

 
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: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 

 

20  -  APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES 

REGULADORES DE LES TAXES EXERCICI 2010 

 

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

proposta següent: 

 
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.  
 
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada llei, procedeix en primer lloc 
que el Ple aprovi provisionalment tant les modificacions previstes a les ordenances ja 
existents com la imposició de noves taxes.    
 
Primer.- Modificacions que es proposen.  
 



En termes generals, podríem dir que el tret més significatiu d’aquest any és que  la 
majoria de taxes  no experimenten  cap augment.  
 
Es congelen pràcticament totes, amb excepció de les de llicencies urbanístiques, en què 
s’introdueix un coeficient corrector per obres majors per diferenciar el cost en funció dels 
metres quadrats; la taxa de cementiris,  que d’acord amb el plec de condicions de la 
concessió del servei, s’incrementa en un 2%; les taxes per llicències de tall i ocupació de 
via pública i per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, que s’incrementen en un 
2%; la taxa per estacionaments de vehicle que s’incrementa per anar-se acostant  als 
aparcaments sota superfície; la taxa de mercats en l’apartat dels referents a la Plaça de 
Cuba, d’acord amb el nou model de gestió i a la inversió realitzada.  
 
Tot i estar per sota del cost del servei, no s’incrementa la taxa per brossa domiciliària, 
que afecta a tota la població, i com a baixada significativa, hem de destacar la de 
certificats d’habitants per ABS, que es redueix en un 71%, ja que el sistema informàtic 
actual ha permès millorar l’automatització del procés i la reducció del cost. 
 
Una altra característica  d’aquest any, a diferència d’altres exercici,  és que pràcticament, 
no hi ha taxes de nova creació. A tall d’exemple, assenyalar en relació al mercat de la 
plaça de Cuba, que  s’estableixen  unes taxes noves per les activitats de promoció 
comercial de productes realitzats per empreses externes al mercat; per la utilització i 
aprofitament  temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú del mercat i per la utilització 
per a reunions, conferències, presentacions, etc., de la sala polivalent del mercat de la 
plaça de Cuba.  

Per altra banda, s’anul·la l’Ordenança 3.20, reguladora de la Taxa per la prestació de 
serveis d’ensenyament reglat a l’Escola Universitària Politècnica,  ja que els serveis no 
els presta l’Ajuntament sinó la Fundació Tecnocampus.  

També cal destacar  les modificacions que s’han hagut de fer a les ordenances 
reguladores de la taxa per llicències urbanístiques i de la taxa per llicències d’activitats en 
previsió dels canvis que pugui introduir la Directiva comunitària de liberalització de 
serveis, que ha`de començar a regir a partir del dia 1 de gener de 2010.  

Per  últim s’han corregit errors de  transcripció i s’ha millorat el redactat d’alguns 
paràgrafs en diverses Ordenances  per fer-los més entenedors, tot el que s’explica 
detalladament en els annexos incorporats en aquest expedient. 

Segon. Fonaments jurídics 
 
1. Les modificacions proposades de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes  són 
expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions locals en 
matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, entre d'altres, 
pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la regulació que per aquests 
tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots 
els casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i preus públics de la Llei 
reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26,  44 i 47 de la 
vigent LHL.  



 
3. L'article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i 
veient l’annex que s’acompanya,  consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent 
tot el que es modifica. 
 
4. En el cas d'imposició de  noves taxes,  les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-se 
simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició.  
 
5. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions 
és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà 
d'adoptar per majoria simple.  
 
 
Per tot això, la sotasignada proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les taxes de nova creació que s’han anomenat abans i 
figuren detallades a l’annex que s’acompanya i acordar la seva imposició.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2010, les modificacions de les ordenances 
reguladores de les taxes que a continuació es relacionen i segons es detalla a l’annex 
que s’acompanya:    
 
 3.2 Taxa per pels documents que expedeixi o que estengui l’administració. 
 3.4. Taxa per llicències urbanístiques. 
 3.5 Taxa per cementiris municipals.   
 3.8.- Taxa per llicències i autoritzacions d'establiments 
 3.9.- Taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus 
sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles. 
 3.10.- Taxa per llicencies de tall de la via pública. 
 3.12.-Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública, i per l’utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic municipal.  
 3.15.- Taxa pels aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.   
 3.16.- Taxa per estacionament de vehicles a la via pública.  
 3.17.- Taxa per serveis de mercats, cambra frigorífica i magatzem. 
 3.20.- Taxa per la prestació de serveis d’enseyament reglat a l’Escola Universitària 
Politècnica.  
 3.21.- Taxa per prestació servei de manteniment, senyalització de guals i 
estacionaments reservats.  
 
Tercer.-   Exposar al públic aquests acords provisionals  en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament,  així com el text de les modificacions fetes a  les ordenances fiscals 
reguladores de les taxes.  
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província 
i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 



Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
 

 
ANNEX . TAXES 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES 
 
 
3.2 TAXA PER PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI 
L’ADMINISTRACIÓ.  
 
 a)  Reduir la taxa per certificats d’habitants ABS a data històrica dels 279,28 
euros actuals, a 80 euros, amb una reducció del 71%, ja que el sistema informàtic 
actual ha permès millorar l’automatització del procés i la reducció del cost.  
 
Això suposa una modificació de l'article 6, que quedarà redactat de la següent manera:  
 

TARIFES  
             
EUROS 

  
1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia 44,98 

2) Llicències no especificades en ordenances específiques 2,29 

3) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents que es troben a les dependències 
municipals: 

3.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació que es trobi en els 
departaments municipals 1,25 

  

3.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal 4,52   

3.3) Certificacions de padró d'habitants:     

3.3.1) Certificacions de residència i convivència, a partir del padró 1996 0,00   

3.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995 4,39   

3.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981 12,23   

3.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau 0,00   

4) Tramitacions i certificacions urbanístiques:    
4.1) Informes urbanístics  47,44   
4.2) Certificats de qualificació urbanística  70,98   
4.3) Certificats d'alineacions i rasants  70,98   
4.4) Certificat de compatibilitat amb el planejament d'un projecte d'obres o 
activitats 70,98   

4.5) Altres certificacions de documents urbanístics    23,66   
4.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament 
urbanístic 304,03   

5) Tramitacions i certificacions de llicències:     



5.1) Certificacions de llicència i expedients de disciplina urbanística 26,06   

5.2) Informes tècnics d'activitats atorgats a sol·licitud de particular 47,32   

5.3) Expedients de declaració de ruïna  
 
301,75   

6) Convalidació de poders    17,98   
7) Compulses:     
7.1) Per cada compulsa     1,78   
7.2) Compulses per a persones amb carnet blau     0,00   

8) Incorporació d'un certificat específic per a certificacions a interès dels 
contractistes per la seva classificació 61,49 

  

9) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció):  
9.1) Categoria primera. Grup A: Subgrup A1  20,68   
9.2) Categoria segona. Grup B: Subgrup A2  16,56   
9.3) Categoria tercera.  Grup C: Subgrup C1  12,42   
9.4) Categoria quarta. Grup D: Subgrup C2   8,29   

9.5) Categoria cinquena. Grup E: Agrupacions professionals sense requisit 
titulació 4,12 

  

10) Tarja d'armes    12,23   

11) El·laboració i confecció informes de la Policia Municipal:     

11.1) El.laboració i confecció d'informes tècnics de la unitat d'atenció ciutadana de 
pa Policia Local sobre accidents de trànsit 73,32 

  

11.2) El.laboració i confecció d'informes d'actuacions no de trànsit per part de la 
Policia Local 73,32 

  

12) Llicència de guals  118,30   
13) Llicència de guals obtinguda sense prèvia petició  141,96   
14) Informes de protecció civil  73,35   
15) Informes de mobilitat  73,35   

16) Homologació gestors autoritzats per recollida de residus  48,83   

17) Expedició certificació de disponibilitat d'habitatge  per reagrupament familiar 65,47   

18) Tramitació llicència per a la instal·lació de grans establiments comercials, per 
m2 1,78   

19) Certificacions cadastral:     
19.1) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( individual per a cada 
finca) 9,67   

19.2) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( conjunta) 9,67   

19.3) Certificació cadastral descriptiva i gràfica per a béns urbans i/o rústics ( 
individual per a cada finca) 18,26   

20) Taxa expedició certificats habitants per ABS     
20.1) En data històrica diferents de l'1 de gener  80,00   
20.2) En data que es faci el càlcul  10,46   

 
 
 
 



3.4. Taxa per Llicències urbanístiques. 
 
 
 a) Es proposa canviar el nom per adaptar-lo a la  a la Directiva Comunitària 
de liberalització de Serveis.  
 
 El nom que es proposa és el següent:  
 
 TAXA PER LLICÈNCIES O PER LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.   
 
 
 
 
 
 b) Es modifica l’article 1 per introduir un apartat que inclogui a més de la 
concessió de llicència les activitats de comprovació 
 
 L’article quedaria així:  
 
 A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques i 
per  la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
 
 
 c) Es modifica l’article 2, per ampliar els supòsits que inclou el fet 
imposable.  
 
 L’article 2 quedarà redactat així:  
 
 El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i 
administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la 
llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es 
pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, del  
planejament urbanístic i  de les ordenances municipals, conforme al que preveu 
l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i 
l’article 179 del TRLLUC.  
 
 
 
 
 d) Modificar l’article 5 per afegir que la taxa s’aplica també per la 
comprovació d’activitats comunicades,  i per  fer una correcta numeració de les 
diferents tarifes. Així mateix, per apropar la taxa al cost del servei, es proposa un 
augment de les tarifes de les obres majors en funció dels m2 construïts.  
 
 
 L’article 5 quedarà modificat així:  
 
 Les taxes d’aplicació per  les llicències urbanístiques o per la comprovació 

d’activitats  comunicades   seran, d’acord amb el tipus d’actuació, les següents: 



 
 EUROS 
1) Obres incloses en sectors de desenvolupament pendent 
d'urbanització 

1.701,14 

2) Obra major o modificació o ampliació del projecte 

      2.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 

      2.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2  

 

 

124,21 

0,50 

3) Obra major que fomenti l’estalvi i l’eficiència energètica i la 
utilització d’energies renovables o modificació o ampliació del 
projecte  

Quota resultant apartat 2 per 
0,3 

4) Obra major iniciada sense haver presentat la documentació de 
legalització al Registre general 

Quota resultant apartat 2 per 
5 

5) Obra major iniciada amb la documentació presentada en 
tràmit, pendent d’autorització 

Quota resultant apartat 2 per 
2,5 

6) Obra menor o modificació o ampliació del projecte 61,51 
7) Obra menor que fomenti l’estalvi i l’eficiència energètica i la 
utilització d’energies renovables o modificació o ampliació del 
projecte 

23,66 

8) Obra menor iniciada sense haver presentat la documentació 
de legalització al Registre general 

470,83 

9) Obra menor iniciada amb la documentació presentada en 
tràmit, pendent d’autorització 

147,87 

10) Canvi d’ús o modificació o ampliació del projecte 61,51 
11) Enderroc o modificació o ampliació del projecte 61,51 
12) Alteració del medi rural o modificació o ampliació del projecte  61,51 
13) Instal·lació de grues torre i aparells elevadors provisionals 
d'obres o modificació o ampliació del projecte 

61,51 

14) Instal·lació de rètols, tendals, aparells d'aire condicionat i 
altres elements visibles des de la via pública, o modificació o 
ampliació del projecte 

61,51 

15) Parcel·lació o modificació o ampliació del projecte 61,51 
16) Primera ocupació (per establiment) 39,03 
17) Canvi de nom de la llicència concedida 28,40 
18) Pròrroga de la llicència concedida. 28,40 
19) Autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries 
a la llicència d'obres. 

61,51 

20) Tramitació en la que es comuniquen discrepàncies en el 
projecte tècnic, increment sobre la tarifa corresponent 

25% 

21) Modificacions de la llicència: increment sobre la tarifa 
corresponent  

50% 

 
 
 e) Modificar l’article 6, arreglant el redactat.  
 
 Quedarà així:  
 
Article 6. Subvencions: 
 



L’Ajuntament subvenciona, fins l’import pressupostat,  els subjectes passius que 
sol·licitin llicències o comuniquin l’activitat, quan  les obres no siguin d’obligat compliment, 
relacionades directament amb:  
 

a) La realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies 
renovables, tant en les instal·lacions de sistemes d’escalfament solar d’aigua com 
de producció d’energia elèctrica. 
 
b) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 
aprofitament d’aigua de pluja. 
 

Per justificar aquests aspectes s’ha de presentar, juntament amb la documentació per 
sol·licitar la llicència o  comunicar l’activitat: 
 

• La memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada. 
• Cost de les inversions realitzades. 
• Si procedeix, la documentació que acrediti l’assessorament del Departament  de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
La subvenció es realitza sobre el cost de la obra concreta que fomenta l’estalvi energètic. 
 
 
 
 f) Modificar l’article 7, arreglant el redactat.   
 
 L’article quedarà redactat així:   
 
 1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 
l’activitat municipal.  
 
 2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència 
o haver fet la comunicació prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’inicïi 
efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’obra en qüestió és 
autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui 
instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en cas que no 
fossin autoritzables. 
 
 3. La obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veu 
afectada, en cap manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per  la 
concessió d’aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat ni per la 
caducitat de la sol·licitud o llicència, ni pel desistiment de la sol·licitud o renuncia 
de la llicència. Tampoc no es veu afectada l’obligació de contribuir en els supòsits 
de renúncia o desistiment de les activitats comunicades.  
 
 
 g) Modificar l’article 8 per assenyalar  que la liquidació de la taxa s’acredita 
en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia.   
 
El redactat de l’article 8 quedarà així:  
 
 La liquidació de la taxa s’acredita en el moment de sol·licitar la llicència o de 
fer  la comunicació prèvia, i es realitza en règim d’autoliquidació.   
  
 



 h) Afegir una Disposició Addicional que contempli els probables canvis 
normatius que es produiran i afectaran a aquesta Ordenança.  
 
 El redactat d’aquesta Disposició Addicional serà així:  
 
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Modificació del preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.  
 
 Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquelles en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
 
 
 
 
3.5 TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS.   
 
 
 a) Afegir a l’article 2, que els serveis de cementiri municipal, l’Ajuntament els 
presta en règim de concessió administrativa.  
 
 L’article queda redactat així:  
 
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri 
municipal. Aquests serveis del cementiri municipal són prestats per l’Ajuntament 
mitjançant concessió administrativa.   
 
 
 b) A proposta del concessionari, i de conformitat amb el plec de condicions 
de la concessió,  s’incrementen les tarifes en un 2% i es fa constar que sobre 
aquestes tarifes s’aplica l’IVA.  
 
 Per tant, l’article 6 es modifica i queda de la següent manera:  
 
Article 6  
  
Concessió permanent 1r. pis frontal sense ossera 2.399,09 € 
Concessió permanent 2n. pis frontal 2.756,44 € 
Concessió permanent 3r. pis frontal 2.399,09 € 
Concessió permanent 4t. pis frontal 1.531,34 € 
Concessió permanent 5è. pis frontal 1.327,20 € 
Concessió permanent 6è. pis frontal 947,55 € 
Concessió permanent 1r. pis frontal amb ossera 2.858,53 € 
Concessió permanent 1r. pis lateral sense ossera 3.379,23 € 
Concessió permanent 2n. pis lateral 3.675,25 € 
Concessió permanent 3r. pis lateral 3.573,16 € 
Concessió permanent 1r. pis lateral amb ossera 3.777,35 € 
  
Concessió temporal 1r. pis frontal sense ossera 959,63 € 
Concessió temporal 2n. pis frontal 1.102,58 € 
Concessió temporal 3r. pis frontal 959,63 € 



Concessió temporal 4t. pis frontal 612,54 € 
Concessió temporal 5è. pis frontal 530,88 € 
Concessió temporal 6è. pis frontal 379,02 € 
Concessió temporal 1r. pis frontal amb ossera 1.143,42 € 
Concessió temporal 1r. pis lateral sense ossera 1.351,69 € 
Concessió temporal 2n. pis lateral 1.470,10 € 
Concessió temporal 3r. pis lateral 1.429,27 € 
Concessió temporal 1r. pis lateral amb ossera 1.510,95 € 
  
Lloguer per tres anys 4t. pis frontal 338,00 € 
LLoguer per tres anys 5è. pis frontal 292,90 € 
LLoguer per tres anys 6è. pis frontal 209,10 € 
  
Segons l'article 21, del Reglament de policia sanitària mortuòria, Decret 297/1997, 
de 25 de novembre; s'autoritzarà els lloguers de cinc anys.     
    
LLoguer per cinc anys 4t. pis frontal 563,33 €   
LLoguer per cinc anys 5è. pis frontal 488,17 €   
LLoguer per cinc anys 6è. pis frontal 348,49 €   
    
Tombes 2.170,70 €   
Tomba 3 departaments 50 anys 12.888,03 €   
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.148,01 €   
    
Concessió ossera frontal 787,43 €   
Columbaris 738,52 €   
    
Incineració de cadàvers  526,72 €   
Pack exhumació e incinerarió de restes  712,32 €   
    
Neteja i ofrena floral nínxol ( 1 vegada any) 59,07 €   
Neteja i ofrena floral nínxol ( 3 vegades any) 161,10 €   
    
Drets d'inhumació o exhumació  126,44 €   
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 294,10 €   
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 90,16 €   
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 235,27 €   
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en ninxol 126,44 €   
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, (en 
beneficència) 0,00 €   

Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 30,35 €   
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 30,35 €   
Condicionament sepultura (inclou sudari) 101,25 €   
    
Làpida sola 116,32 €   
Laterals (cos complet) 31,61 €   
Arrebossat façana 88,51 €   
Marc - vidriera 63,22 €   
Boques - aplacats de façanes 88,51 €   
Mabre ampit nínxol (Les Valls) 31,61 €   
Expedició títol  30,86 €   
Pròrroga de concessió 45,55 €   
Altres casos anàlegs 45,55 €   
Permís col·locació de llosa tomba 186,48 €   



Inscripció llosa de tancament 50,62 €   
Tramitació documentació 45,55 €   
Expedient administratiu de canvi de nom 59,68 €   
    
Drets de conservació general del Cementiri per nínxol 12,64 €   
Drets de conservació general del Cementiri per tomba o panteó 75,98 €   
Drets de conservació general del Cementiri per columbari 6,33 €   
    
 
 
Al prestar-se aquest servei en règim de concessió administrativa, sobre aquestes 
tarifes s’aplicarà l’IVA.  
 
 
 
 
 
3.8.- TAXA PER LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS D'ESTABLIMENTS 
 
 
 a) Canviar el títol, per preveure els possibles canvis introduïts per la 
Directiva de Serveis. 
 
 Es proposa que el nou títol sigui el següent:  
 
 3.8 TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS 
AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A 
L’INICI DE L’ACTIVITAT.   
 
 
 b) Modificació de l’article 1è “Fonament legal” per incorporar-hi la 
comunicació prèvia i els controls posteriors. 
 
 El redactat que es proposa és el següent:  
 
 En ús de les facultats concedides, per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’empara del previst als articles 
57, i 20.4.i) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el què 
disposen els articles 15 a 19 d’aquests text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per 
la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment previ a llicència i autorització ambiental, 
comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat. 
 
 
 
 c) Modificar l’apartat 1è de l’article 2n per afegir-hi que el fet imposable 
comprèn també les activitats de controls posteriors a l’inici de l’activitat. 
 
 El nou redactat quedaria així:  
 
 1.Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica 
com administrativa, que generi costos directes o indirectes per verificar que els 
establiments on es desenvolupen les activitats econòmiques, mercantils o 



industrials, s’ajustin a les ordenances municipals vigents, els plans d’ordenació i 
les condicions legals exigides en matèria de seguretat, salubritat, higiene, 
sanejament i protecció del medi ambient, i qualitat de vida, tant en els supòsits 
d’atorgament de llicència i autorització ambiental, com en els supòsits de control 
posterior en els casos de comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
 
 
 d) Modificar l’article 3r, per fer-lo concordar amb les anteriors modificacions.  
 
 El nou redactat serà el següent:  
  
 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la 
dita activitat, en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent 
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 
 
 2 Quan l’activitat o instal·lació es desenvolupin o realitzin sense haver-s’hi 
verificat o comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta en el marc normatiu 
a que fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 
efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
 
 
  
 e) Modificar l’article 6è, per congruència anteriors modificacions.  
 
 L’article modificat quedarà així:  
 
 La denegació de la llicència o de l’autorització ambiental,  la seva revocació 
o la anul·lació i la declaració de què l’activitat no s’ajusta a la legalitat en els 
supòsits de comunicació prèvia,  tenen efectes executius immediats, sens perjudici 
dels recursos a què fossin legalment susceptibles les esmentades resolucions.  
 
 
 
 
 f) Modificar l’article 9è per afegir un apartat nou, que digui així:   
 
 Quan l’activitat estigui subjecte a activitat comunicada, si el desistiment es 
formula abans de què l’ajuntament hagi practicat qualsevol comprovació, és 
retornarà integrament l’import de la taxa. Altrament, no es retornarà cap import. 
 
 
 
 
  
 g) Afegir una Disposició Addicional que contempli els probables canvis 
normatius que es produiran i afectaran a aquesta Ordenança.  
 
 El text d’aquesta Disposició Addicional serà el següent:  
 
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Modificació del preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors.  
 



 Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquelles en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 

 
 
 
3.9.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS 
INSERVIBLES. 
 
 
 a) Modificar el primer paràgraf de l’article 2, per especificar que el servei és 
de recepció obligatòria.  
 
 El paràgraf modificat quedaria així:  
 
 Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris la prestació dels següents serveis:  ...... 
 b) Modificar el primer paràgraf de l’article 4 per recalcar que el servei és de 
recepció obligatòria i neix l’obligació sempre que el servei estigui establert.  
 
 El paràgraf modificat quedarà així:  
 
 L’obligació de contribuir neix des del moment que s’iniciï la realització del servei, 
que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el 
servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on 
figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui 
establert i en funcionament. Aquest servei inclou:  ..... 
 
  
 c) Modificar el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 9 per establir que les 
altes per habitatges nous tindran efectes a l’exercici següent i redactar millor la 
darrera frase de  l’apartat 2 de l’article 9 referit als  supòsits d’enderroc per aclarir 
que els efectes de la baixa seran des del semestre següent a  la data d’enderroc.  
 
 El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 9,   un cop modificat dirà així:  
 
 1. Les altes en el padró de la taxa per la recollida de la brossa domiciliària pels 
habitatges nous que es produeixin durant l’exercici, tindran efecte a l’exercici 
següent.   
 
 
 La darrera frase de l’apartat 2 de l’article 9, dirà així:  
 
 En els supòsits d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del semestre 
següent a  la data d’enderroc i s’haurà d’acompanyar  junt amb la sol·licitud un certificat 
del tècnic que acrediti la data i/o la factura d’enderroc. 
 
3.10.- TAXA PER LLICENCIES DE TALL DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 



 a) Augmentar les quotes en un 2%.   Això suposa una modificació  de  l'article 
5 que  queda redactat així:  
 
Article 5 
 
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 22,67 
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 54,33 
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 36,44 
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 97,76 
 
En els casos  en què la llicència la sol·licitin entitats que promoguin el foment de la vida 
cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d'activitats de caire cultural i de foment 
d'activitats esportives, lúdiques,  culturals i de foment de valors festius que es 
desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és zero.   
 
TARIFA PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT 
DE LA VIA PÚBLICA 
 

a) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any 
a.1) per xarxa no bàsica 76,62 
a.2) per xarxa  bàsica 153,12 
 
b) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any  
b.1) per xarxa no bàsica 153,12 
b.2) per xarxa bàsica 306,30 
 
c) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any  
c.1) per xarxa no bàsica 306,30 
c.2) per xarxa bàsica 612,68 
 
d) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any  
d.1) per xarxa no  bàsica 612,68 
d.2) per xarxa bàsica. 1225,35 
 
e) Per usuaris que sol·liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any  
e.1) per xarxa no  bàsica 1225,35 
e.2) per xarxa bàsica 2.450,53 
 
Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol·licitar en cada tall la llicència 
corresponent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb el següent escalat: 
 
TARIFES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CONTRIBUENTS QUE 
TINGUIN ATORGADA LA CONDICIÓ D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA VIA 
PÚBLICA 
 
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 4,55 
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 10,84 
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 7,23 
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 19,53 
 
La condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública correspon a aquells usuaris que 
per raons professionals o personals tallen  o ocupen en condicions de similitud, de forma 
habitual i freqüent en temps, els mateixos espais de la via pública, en franges horàries 
predeterminades i conegudes amb antelació. 



 
Via conveni es podrà regular el sistema de liquidació d'aquesta taxa amb periodicitat trimestral. 
 
 
 
 
 
 
3.12.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER 
L’UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL.  
 
 
 

a) Increment de les tarifes en un 2%.    
 
  
 L'article  5 es modifica de la següent manera, en l’apartat de TARIFES:  
 
 
 

TIPUS D’OCUPACIÓ 
APLICAR ÍNDEX 
CATEGORIA 1. TARIFA 

A.1. TAULES I CADIRES: 
Activitat anual per m2 i any Si 23,82 
Activitat temporal per m2 i mes Si 2,97 
Activitat eventual per m2 i dia Si 3,18 
 
A.2. TAULELLS VENDA FORA ESTABLIMENT: 
A.2.1. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa 
per m2 i mes) Si 2,28 
A.2.2. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa per 
m2) Si 18,08 
A.2.3. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL 
(tarifa / m lineal mes) Si 1,46 
A.2.4. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa 
/m lineal) Si 11,72 
 
A.3. TENDALS I PARAVENTS (per m2) Si 4,49 
 
A.4. APARELLS AUTOMÀTICS SOBRE V.P.(m2) 
A.4.1. VOLADA < 0,5 m (tarifa per m lineal) Si 33,87 
A.4.2. VOLADA > 0,5 m (tarifa per m lineal) Si 67,73 
A.4.3. LÍNIA DE FAÇANA (tarifa per lineal) Si 58,70 
A.4.4. APARELLS SOBRE VIA PÚBLICA (per m2 i mes) Si 7,52 

A.5. VITRINES I APARADORS 
A.5.1. QUE SURTIN < 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal) Si 16,91 
A.5.2. QUE SURTIN > 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal) Si 33,87 
 
A.6. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT (tarifa per 
aparell) No 16,91 
 
A.7. RÈTOLS-BANDERA ( per m) Si 16,91 
 



A.8. ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA 
CARTELLERES (ANY i m2) Si 51,94 
RETOLS I SUPORTS PERMANENTS Si 64,06 
BANDEROLES (unitat/mes o fracció) No 12,11 
LONES PUBLICITARIES (m2 i any) Si 11,19 
SUPORTS PUBLICITARIS IL.LUMINATS  50% 
 
A.9. QUIOSCOS 
A.9.1. GELATS i similars (m2/mes) TEMPORALS Si 11,31 
A.9.2. CASTANYES( m2/mes) TEMPORALS Si 11,31 
A.9.3. PERMANENTS (Venda premsa, flors…tarifa/m2) Si 90,29 
A.9,4, PERMANENTS (ONCE) 1,10 M2/ ANY Si 99,33 
A.9,5,PARADES VENDA FIRES,MERCATS 
OCASIONALS (M2/dia) Si 1,00 
   
B. OCUPACIONS TRANSITORIES 
B.1. Recintes o tanques (tarifa / m2 / mes) No 7,52 
B.2. Bastides (tarifa / m2 / mes) No 7,52 
B.3. Grues (tarifa per dia) No 3,15 
B.4. Contenidors (tarifa per dies) No 3,15 
B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (tarifa /dia) No 3,15 
B.6. Casetes de venda immobiliària. Fins a 8 metres 
quadrats (tarifa / mes) Si 72,87 
Per 16 m2 (tarifa per mes) Si 145,79 
B.8. Talls de trànsit (tarifa per hora) No 1,92 
B.9. Ocupació d'un vial (tarifa per hora) No 0,93 
B.10. Taquilles que donin a la via pública on s’expedeixen 
entrades per a espectacles, per taquilla i mes  No 2,80 
B.11. Apuntalament de façanes en edificis en situació 
urbanística regular, el primer any per metre lineal No 1,92 
B.12. Apuntalament de façanes en edificis en situació 
urbanística regular,  els quatre anys següents, per metre 
lineal No 0,93 
B.13. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a 
nova alineació, el primer any, per metre lineal No 3,79 
B.14. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a 
nova alineació, els quatre anys següents, per metre lineal No 2,80 
B.15. Mostres, figurins, mercaderies o qualssevol altres 
objectes col·locats a les voravies, façanes o en qualsevol 
altre lloc visible des de la via pública, per cada m2 o 
fracció, i any Sí 11,14 
b.16. Això mateix, però que no sobresurti de la línia de la 
façana, o que estigui a menys de 0,20 m de distància 
d'aquesta, si estan en comunicació directa amb la via 
pública Sí 1,87 
 
C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC EN GENERAL 
C.1. ESPECTACLES 
Carpes, envelats i similars(per cada 1000m2o fracció /dia) No 51,82 
Circs i espectacles similars (1000m2o fracció /dia) No 54,09 
Per cada 500 m2 excés i dia No 27,05 
   
C.2. RODATGES CINEMATOGRÀFICS 
C.2.a. Tarifa fixa:  114,54 euros + 0,20 euros per m2 i dia d'ocupació     



C.2 b. Tarifa variable:  Tarifa fixa+ 21,05 euros per vigilància especial  
                                      Tarifa fixa + 17,15 euros per conserge   
C.3. PARADES: 
Jocs de destresa o força, casetes de tir No 19,53 
Tómboles i similars (m2/dia) No 19,53 
Altres parades (m2/dia) No 19,53 
 
C.4. CASETES 
Assimilat a parades venda fires, mercats  (cada 10m2/dia) No 29,26 
 
C.5. ALTRES OCUPACIONS NO CLASSIFICADES EN CAP ALTRE ORDENANÇA 
Anuals, Preu per m2 i any Sí 90,29 
De temporada, Preu per m2 i mes Si 11,31 
Ocasionals, Preu per m2 i dia Si 1,00 
 
C.6. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O 
TERRENYS COMUNALS 
Fins a 25 KVA, per any No 95,84 
De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any No 143,75 
Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any No 191,61 
Més de 200 KVA, per any No 239,52 
 
C.7. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTS DE TENSIÓ 
Tributaran anyalment i per metre lineal.   
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05 
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07 
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08 
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes 
esmentades afectades del coeficient multiplicador 2. 
Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de xarxa 
de distribució d'aigües, per any No 0,03 
Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada de 
xarxa de distribució d'aigües, per any No 0,08 
 
C.8. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB 
ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL·LACIONS 
Pagaran per m3 i any:   
En carrers de 1a categoria No 4,78 
En carrers de 2a categoria No 2,33 
En carrers de 3a cat. I resta de categories No 0,93 
 
C.9. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA 
Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories): 
a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps 
anualment: (Totes les categories) No 26.142,04 
b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps 
anualment:: (Totes les categories) No 2.922,47 
 



C.10. TRANSFORMADORS INSTAL·LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL 
Fins a 25 KVA, per any No 143,75 
De 25 KVA a 100 KVA, per any No 191,61 
Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any No 239,52 
Més de 200 KVA, per any No 287,44 
 
C.11. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I SENSE PASSAR DE 50.000 VOLTS 
Pagaran anyalment i per metre lineal: No  
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05 
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07 
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08 
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa 
esmentada afectada del coeficient multiplicador 2. 
 
C.12. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS 
Fins a 500 volts, per any No 23,08 
Més de 500 volts, per any No 46,28 
Per cada per mòdul o aïllador, per any No 0,01 
Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any No 0,41 
Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per 
any No 0,87 
Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any No 0,37 
Per cada cavallet de ferro, per any No 0,46 
Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any No 0,03 
Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any No 0,10 
De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any No 1,34 
De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any No 4,61 
   
 
D. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC RÚSTIC   
Per m2 i any   0,28 
   
   
   
 
Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel 
valor econòmic de la proposta sobre la que recaigui la concessió, autorització o 
adjudicació.    
 
  
3.15 TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES  SE SERVIES DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERÈS GENERAL. 

 
a) Modificar la quota global municipal en relació a la taxa de telefonia mòbil 

(article 11).    



 

 Art. 11.  Quota global municipi (QG): 

 
 La quota global és la resultant d’aplicar el tipus de 1,5% a la base imposable.  
 El valor de la quota global per l’exercici 2010 és de 405.109,65.- euros. 

 

 b) Millorar la gestió de la taxa i millorar el redactat, amb modificació dels 
articles 10, 12 i 13, que queden redactats així:  

Article 10. Base imposable (BI) 

La base imposable, es determina a partir de l’estimació del rendiment obtingut pels 
subjectes passius   respecte dels serveis de veu i  missatges curts segons les dades 
establertes a l’últim informe anual de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, 
publicat abans de l’entrada en vigor de la present Ordenança.  

 
Detall de les partides que integren la base imposable: 
 
-Rendiment estimat,  a Mataró, de les trucades enviades des d’un aparell mòbil a un fix 
del municipi.(RMF). S’obté a partir del producte entre el número de línees fixes a Mataró i 
el  rendiment mig per aparell de telefonia fixa, per trucades realitzades des d’un aparell 
mòbil amb destí a línea fixa. 
 
-Rendiment estimat, a Mataró, de les trucades i missatges curts enviades des d’un aparell 
mòbil a un altre mòbil (RMM).  S’obté a partir del producte entre el número d’habitants 
empadronats a Mataró  i el rendiment mig per línea mòbil pels serveis de veu i missatges 
curts enviats a mòbil nacional. 
 
Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per la  determinació de la 
base imposable es considerarà  com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.   

 

Art. 12 Quota tributària per operador (QT) 

La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el coeficient de 
participació (CP) en el mercat de cadascun d’ells (establert a l’últim l’informe de la 
Comissió del Mercat de Telecomunicacions publicat abans de l’entrada en vigor de la 
present Ordenança) a la quota global municipal. 

Per aquells operadors en relació als quals la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions  no detalli el seu coeficient de participació, la quota tributària serà la 
resultant d’aplicar el percentatge declarat per ells mateixos, en compliment del què 
disposa  el segon paràgraf de l’article següent.  

 

Art. 13 Règim de gestió  



La taxa es gestiona d’ofici a partir de la matrícula que s’exposarà al públic en el tauló 
d’anuncis de l’Ajuntament, en el termini d’un més a comptar des de 15 dies abans de 
l’inici del període de pagament, el qual serà segons determini el  calendari fiscal que per 
cada exercici aprova i publica l’Ajuntament.   

A la matrícula s’identifica els subjectes passius obligats al pagament (d’acord amb l’art. 9 
d’aquesta ordenança), el  coeficient de participació en el mercat de les telecomunicacions 
establert en l’últim informe anual de la CMT publicat al moment d’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança  que correspongui a cadascun d’ells i la quota global municipal.  

Aquelles subjectes passius que operin al municipi respecte dels quals no es detalli el 
corresponent coeficient de participació en l’informe anual publicat per la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions estaran obligats a presentar, des del l’1 de gener al dia 
15 de març de cada exercici, declaració de l’esmentat  coeficient de participació davant 
d’aquest ajuntament.  

 
3.16 TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.   

  a) A proposta de GINTRA: El tiquet d’anulació de denúncia passa de 5 euros a 
5,30 euros, amb un increment del 5,66%.  
 
  La tarifa per minut passa de 0,0226 euros a 0,0241 euros, amb un increment del 
6,64%.   
 
  Això suposa una modificació de l’article 4 que queda així:  
 
Article  4  
Zona blava 

TARIFES EUROS 
1 minut 0.0241 
anul·lació de la denúncia    5,30 

 

 

3.17 TAXA PER SERVEI DE SERVEIS DE MERCATS, CAMBRA FRIGORÍFICA I 
MAGATZEM.  

  
 Proposta de l’IMPEM:  
 

- CANVIAR EL TÍTOL.   
- ACTUALITZAR  LES TARIFES DEGUT A LA  REMODELACIÓ FETA AL 

MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA.  
 
 
 El títol de l’Ordenança es proposa que sigui: TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS.  
  
 Es proposa  establir taxes per m2  i mes per les diferents ocupacions :  
 



 Parades  grup A inclouen les següents denominacions: Peix fresc i marisc - 
Pesca salada i conserves - Carnisseria -Cansaladeria, Xarcuteria, embotits i 
formatges -  Aviram i caça,ous - Bar, cafeteria o granja - Especialitats / Delicatessen 
(Aliments de gamma alta) Pastisseria i  pa - Aliments dietètics, herboristeria i 
parafarmacia – Congelats - Celler Flors i plantes - Plats cuinats o preparats per 
emportar -Pasta fresca, salses i acompanyants - Quiosc i llibreria - Caixer 
automàtic o oficina bancària - Alimentació per animals  i complements - Reparació 
calçat i còpies de claus – Serveis - Botiga expenedora - Cafè i infusions  i qualsevol 
lloc de venda  que expedeixi articles inclosos en més d’una denominació. 

 
 Parades grup B inclouen les següents denominacions: Fruites i verdures – 
Menuts – Ous Olis , vinagres i especies - Llegums i cereals - Fruits secs, aperitius i 
llaminadures 

 
 Les taxes de les  parades dels  grups A i B  es diferenciaran d’acord els 
següents trams de superfície:  de 0 a 15 m2, de 16 a 25 m2 i de 26 a 49 m2 

  
 Local  entre 50 i 100 m2 

 
 Supermercat  superfície comercial 

 
 Magatzem supermercat 

 
 Magatzems 
 
      També es proposa establir  taxes per altres conceptes : 
       
      Cambres frigorífiques per m3 d’espai ocupat i mes 
      Traspàs de parades :  
Parades fixes del mercats municipals, el 10% del preu de traspàs amb un mínim a pagar. 

 
      Activitats de promoció comercial de productes realitzades per empreses 
externes al mercat:  Preu per dia . Reducció 30%  del preu per activitats de 3 o més dies  
consecutius. 

 
      Per la utilització i l’aprofitament temporal de llocs i espais destinat a l’ús comú 
del mercat, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a les quals es 
destinin no alterin l’activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa corresponent a una 
parada del Grup A de superfície equivalent , més el 10% de recàrrec .  

 
       Per la utilització per a reunions, conferències , presentacions, etc. de la sala 
polivalent del mercat de la Plaça de Cuba: Preu per dia . Reducció 30%  del preu per 
activitats de 3 o més dies  consecutius. 
 El text de l’ordenança que es proposa és aquest:  
 
 
3.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS  
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
 
Article 1 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 20.4 u) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), s'estableix la taxa pels serveis als mercats municipals.  



 
CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Article 2 
 
L’obligació de contribuir neix de la utilització o prestació pels serveis als mercats 
municipals, segons el detall que s’estableix a l’article 5.  
 
CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 3 
 
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària, 
beneficiàries dels serveis i els titulars de les parades de venda als mercats. 
 
CAPÍTOL IV. RESPONSABLES 
 
Article 4 
 
1. Les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general 

tributària han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu. 

2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 

 
CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Article 5 
 
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma: 
 
OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES TAXA 
 

Plaça Gran 
Parades fixes al Rengle, al mes 
  Petites 22,30        
  Grosses 33,40 
 

Plaça de Cuba 
  
Parades grup A de 0 a 15 m2 15,20 € m2 / mes 
Parades grup A de 16 a 25 m2 13,82 € m2 / mes 
Parades grup A de 26 a 49 m2 12,44 € m2 / mes 
  
Parades grup B de 0 a 15 m2 12,16 € m2 / mes 
Parades grup B de 16 a 25 m2 11,06 € m2 / mes 
Parades grup B de 26 a 49 m2   9,95 € m2 / mes 
  
Local (espai de venda superior a 50 m2)   7,30 € m2 / mes 
(*)  



OCUPACIÓ DE MAGATZEMS TAXA 
Magatzem parades   6,20 €  m2 / mes 
Magatzems locals 3,10 € m2 / mes 
  
SUPERMERCAT TAXA 
Superfície comercial 4,90 €  m2 /mes 
Superfície magatzem 2 €  m2 /mes  
Despeses comunes mercat 0,74 € m2/mes 
  
CAMBRA FRIGORÍFICA  
Cambres frigorífiques 15,10 € m3 d’espai ocupat i mes  
  
TRASPÀS DE PARADES  
Traspàs de  parades: 10% del preu dels traspàs  Mínim: 111 € m2 
  
ALTRES USOS DELS EQUIPAMENTS DEL 
MERCAT 

 

Activitats de promoció comercial  realitzada per 
empreses externes 

120 € per dia. Reducció 30%  del 
preu per activitats de 3 o més dies  
consecutius. 
 

  

Per la utilització i l’aprofitament temporal de llocs 
i espais destinats a l’ús comú del mercat 

taxa corresponent a una parada 
del Grup A de superfície 
equivalent, més el 10% de 
recàrrec 

  

Per  la utilització  per a reunions, conferències, 
presentacions, etc, de la sala polivalent del 
mercat de la Plaça de Cuba 

150 €  per dia. Reducció 30%  del 
preu per activitats de 3 o més dies  
consecutius. 
 

  
Per la utilització per a exposicions, 
presentacions, etc, de l’espai annex a la sala 
polivalent 

100 € per dia. Reducció 30% del 
preu per activitats de 3 o més dies 
consecutius.  

 
(*) Les parades del mercat de la Plaça de Cuba hauran de tenir contractat el 
subministrament elèctric de consum propi de forma individualitzada. Mentre es regularitza 
aquesta situació, les parades que no el tinguin contractat pagaran a l’Ajuntament una taxa 
variable, en funció del seu consum elèctric.  
 
MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 6,99 
Ocupació eventual de parades de mercats de venda no sedentària, per 
metre lineal i mes 

6,99 

Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre 
lineal i mes 

4,61 

 
Article 6 
 
De conformitat amb la distribució regulada pel reglament del mercat de la plaça de Cuba, 
pel qual es regeix aquest mercat, les parades es classifiquen en dos grups: A i B 
 



Parades  grup A inclouen les següents denominacions: Peix fresc i marisc - Pesca 
salada i conserves - Carnisseria -Cansaladeria, Xarcuteria, embotits i formatges -  
Aviram i caça,ous - Bar, cafeteria o granja - Especialitats / Delicatessen (Aliments de 
gamma alta) Pastisseria i  pa - Aliments dietètics, herboristeria i parafarmacia – 
Congelats - Celler Flors i plantes - Plats cuinats o preparats per emportar -Pasta 
fresca, salses i acompanyants - Quiosc i llibreria - Caixer automàtic o oficina 
bancària - Alimentació per animals  i complements - Reparació calçat i còpies de 
claus – Serveis - Botiga expenedora - Cafè i infusions  i qualsevol lloc de venda  
que expedeixi articles inclosos en més d’una denominació. 

 
Parades grup B inclouen les següents denominacions: Fruites i verdures – Menuts – 
Ous Olis , vinagres i especies - Llegums i cereals - Fruits secs, aperitius i 
llaminadures 

 
 

Article 7 
 
L’obligació de contribuir neix de la prestació del servei. 
 
CAPÍTOL VI. NOTIFICACIONS 
 
Article 8 
 
1. La notificació del deute tributari, en el supòsit de serveis singulars, s'envia a l’interessat 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
2. En els supòsits de taxa de caràcter periòdic, es notifica l’alta en el registre de 
contribuents al sol·licitant personalment. La taxa, en exercicis successius, es notifica 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 9 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei 
general tributària, el RD 2063/2004 de 15 d’octubre, pel qual es desenvolupa el règim 
sancionador tributari, i l’Ordenança fiscal general. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
PRIMERA. En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, 
s'aplica l'Ordenança fiscal general. 
 
SEGONA. La darrera modificació ha estat la del títol i la dels articles 1, 2, 5 i 6  amb 
efectes de l’1 de gener de 2010 i és vigent mentre no se n'acordi la derogació o 
modificació. 
 
 
 

3.20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENT REGLAT A 
L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA . 



Anul·lar aquesta taxa, ja que el servei  no es presta per l’AJUNTAMENT sinó que es 
presta per la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

 

 

3.21.- TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE 
GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS.   

 a)  Es proposa millorar el redactat de l’article 5.      

 Per tant l'article 5 es modifica així:  

Article 5 

3.21. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS I 
ESTACIONAMENTS RESERVATS ANY 2009  
   
La quantia de la taxa es determinarà de la manera següent:   
Primera senyalització de gual  48,74  
Baixa de gual  36,05  
Modificació d'amplada de gual  84,79  
Modificació horària de gual i estacionament reservat 35,70  
1a. Senyalització de reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda.  52,69  
Modificació de matrícula de reserva de persones amb 
mobilitat reduïda.  52,69  
Modificació d'ubicació de reserva de persones amb mobilitat 
reduïda.  52,69  
Primera senyalització reserva d'obres 231,64  
Pròrroga de reserva d'obres 59,48  
Primera senyalització de contragual  123,90  
Manteniment de senyalització de gual, contragual i reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.  6,20 /metre 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

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

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 



Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.   

 
 
 

21  - APROVACIÓ  PROVISIONAL  MODIFICACIONS PREUS 

PÚBLICS, EXERCICI 2010.  

 

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

proposta següent: 

 

“Primer.- Modificacions que es proposen 
 
Totes les modificacions que es proposen als preus públics municipals es troben 
detallades a l’annex que s’acompanya.  
 
 
Com a característica d’aquest any, podem dir que l’import de la gran majoria de preus 
públics, no s’incrementen.  Només es modifiquen els de les instal·lacions esportives, on  
es mantenen les tarifes llevat de les de l’ús d’instal·lacions on s’han realitzat inversions 
l’any 2009; els de l’IMAC, amb la introducció d’un nou preu per les activitats juvenils 
Batuka, però on s’incrementen bonificacions per persones amb minusvalidesa; i el preu 
de recollida de la brossa comercial, que s’incrementa en un 3% per ajustar el dèficit 
actual del servei.  
 

Una altra característica  d’aquest any, a diferència d’altres exercici,  és que pràcticament, 
no hi han  preus públics de nova creació. A tall d’exemple, assenyalar que en els preus  
públics d’esports,  se’n creen de nous per les noves instal·lacions que entraran en 
funcionament l’any 2010 (poliesportiu c/ Euskadi, pistes poliesportives la Llàntia i Cirera, i 
pels cursets infantils amb nadons), i als preus públics de l’IMAC se’n crea un de nou per 
l’activitat juvenil Bukata. Per contra,  s’anul·len el preu públic per transport de plantes i per 
venda de triturat, a proposta del servei de manteniment, i queden també anul·lat el preu 
públic  4.16, referit també a l’Escola Universitària Politècnica, ja que els serveis han 
passat a ser prestats per la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.  

 
Segon. Fonaments legals.  
 
1)  L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats 
siguin de recepció voluntària pels interessats i es prestin en concurrència amb el sector 
privat. 
 



2. Pel que fa a la proposta de modificació dels imports dels preus públics, s’ajusta en tots 
els casos a les previsions dels seus articles reguladors i hi consta el pertinent informe 
tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 44 i 47 de la vigent Llei 
d’Hisendes Locals.   
 
4) L'article 47 de la normativa ja esmentada reguladora de les Hisendes locals disposa 
que l'establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, i per 
això  elevo al Ple de l'Ajuntament per la seva aprovació els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment els preus públics  de nova creació que s’han anomenat 
abans i figuren detallades a l’annex que s’acompanya i acordar la seva aplicació.   
 
Segon.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2010, les modificacions de les normes  
reguladores dels preus públics  que a continuació es relacionen i segons es detalla a 
l’annex que s’acompanya:    
 

- 4.1. Preu públic per la utilització d’instal·lacions esportives municipals. 
- 4.5. Preus  públics de les activitats de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 
- 4.7. Preus públics del Servei de Manteniment. 
- 4.8. Preus públics dels serveis de recollida i tractament de residus comercials. 
- 4.16. Preus públics Escola Universitària Politècnica de Mataró 

 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord provisional  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com el text complert de  les modificacions fetes.  
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província 
i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

 

ANNEX 3.- PREUS PÚBLICS 
 
4.1 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
 Segons proposta Institut d’Esports:  
 
- Congelació dels preus públics de l’exercici 2009, excepte en els següents supòsits:  
- Increment de preus públics per l’ús de les instal·lacions on s’ha implantat gespa artificial 
(CMF de Pla d’en Boet, CMF de Cirera, camp municipal de hoquei), per adaptar-los als 
que ja existeixen per instal·lacions de les mateixes categories.  
- Introducció dels preus públics per les noves instal·lacions que entraran en funcionament 
durant l’any 2010: Poliesportiu del c/ Euskadi, Pista poliesportiva de la Llàntia i Pista 
poliesportiva de Cirera.  



- Increment promig del 12,74% per la participació en la mitja Marató per tal de minorar el 
dèficit generat per l’organització del citat acte.  
- Introducció dels preus públics per abonats de piscina membres de família nombrosa, 
amb un descompte del 10% pels de categoria general i del 20% pels e categoria especial.  
- Introducció de preus públics per cursets infantils amb nadons.    
 
Queden així:  
 

PREUS PÚBLICS EXERCICI  2010  

INSTITUT D'ESPORTS DE MATARÓ  

UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  PROPOSTA  

PER ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE 2010 
   

A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal = 52 hores/anuals           (preu / 
any)  

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 933,85 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 933,85 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 459,95 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 933,85 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 459,95 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 459,95 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 933,85 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 933,85 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 459,95 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 933,85 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 933,85 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 757,29 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 459,95 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 459,95 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 757,29 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 757,29 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 459,95 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 459,95 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 459,95 

21 GIMNÀS DE BOXA 459,95 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 933,85 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 459,95 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 459,95 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 757,29 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 757,29 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 459,95 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 459,95 

   



B.- TRAM (B) Utilització 1 a 5 hores/setmana = 52 a 258 hores/anuals   
(preu / any)  

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 980,55 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 980,55 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 482,95 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 980,55 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 482,95 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 482,95 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 980,55 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 980,55 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 482,95 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 980,55 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 980,55 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.135,94 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 482,95 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 482,95 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.135,94 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.135,94 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 482,95 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 482,95 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 482,95 

21 GIMNÀS DE BOXA 482,95 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 980,55 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 482,95 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 482,95 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.135,94 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.135,94 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 482,95 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 482,95 



 

UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  PROPOSTA  

PER ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE 2010 
C.- TRAM (C) Utilització 5 a 20 hores/setmana = 258 a 1.032 hores/anuals   
(preu / any)  

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.330,36 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.330,36 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 505,95 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.330,36 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 505,95 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 505,95 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.330,36 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.330,36 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 505,95 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.330,36 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.330,36 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.514,58 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 505,95 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 505,95 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.514,58 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.514,58 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 505,95 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 505,95 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 505,95 

21 GIMNÀS DE BOXA 505,95 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.330,36 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 505,95 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 505,95 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.514,58 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.514,58 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 505,95 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 505,95 
D.- TRAM (D) Utilització més de 20 hores/setmana = més de 1.032 
hores/anuals   

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.995,53 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.995,53 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 574,93 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.995,53 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 574,93 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 574,93 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.995,53 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.995,53 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 574,93 



10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.995,53 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.995,53 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 1.987,89 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 574,93 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 574,93 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.987,89 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.987,89 

17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 574,93 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 574,93 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 574,93 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 780,42 

21 GIMNÀS DE BOXA 314,51 

22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 1.601,56 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.995,53 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 905,64 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 574,93 

26 PISCINA MUNICIPAL  1.060,40 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.987,89 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.987,89 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 574,93 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 574,93 

UTILITZACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  PROPOSTA  

PER CENTRES D'EDUCACIÓ 2010 

A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ       (preu / hora)  

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1,75 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1,75 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 0,91 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1,75 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 0,91 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 0,91 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1,75 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1,75 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 0,91 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1,75 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1,75 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 3,49 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 0,91 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 0,91 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 3,49 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 3,49 

17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,91 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,91 



19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 0,91 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 1,43 

21 GIMNÀS DE BOXA 0,39 

22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 2,73 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1,75 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 1,43 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 0,91 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 3,49 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 3,49 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 0,91 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 0,91 

UTILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA INSTAL ESPORTIVES PROPOSTA  

    2010 
A.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (preu/acte)  

1 PER ENTITATS ESPORTIVES (acte) 738,35 

2 PER ENTITATS NO ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE (acte) 1.232,51 

3 PER ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (acte) 2.442,83 

UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  PROPOSTA  

    2010 
A.- ENTITATS ESPORTIVES I COL·LECTIUS LLEURE  (preu / hora)   

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 47,18 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 47,18 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 25,41 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 47,18 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 25,41 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 25,41 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 47,18 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 47,18 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 25,41 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 47,18 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 47,18 

12 POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 57,10 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 25,41 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 25,41 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 57,10 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 57,10 

17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 19,46 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 25,41 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 25,41 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 46,97 

21 GIMNÀS DE BOXA 10,51 

22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 53,43 



23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 47,18 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 29,19 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 25,41 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 57,10 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 57,10 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 25,41 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 25,41 
B.- CENTRES D´EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)  

01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 9,45 

02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 9,45 

03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 5,09 

04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 5,09 

05 CAMP MPAL. FUTBOL DEL PALAU 5,09 

06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 5,09 

07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 9,45 

08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 9,45 

09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 5,09 

10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 9,45 

11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 9,45 

12 ANTIC  POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA 11,42 

13 PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA 5,09 

14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 5,09 

15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 11,42 

16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 11,42 

17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 3,90 

18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 5,09 

19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 5,09 

20 PISTA CICLISME VELÒDROM 9,39 

21 GIMNÀS DE BOXA 2,10 

22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 10,70 

23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 9,45 

24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 5,84 

25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 5,09 

27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 11,42 

28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 11,42 

29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 5,09 

30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 5,09 

   PROPOSTA  

  SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2010 

 A.- SERVEI ESPORTIU ESCOLAR  
 A.- NATACIÓ  

      Escola Pública (mes/nen) 0,00 



      Escola Concertada (mes/nen) 0,00 

      Escola Concertada (sessió/nen) 0,00 
 B.- CURSETS DE NATACIÓ GRUPS  

      B.1. CENTRES D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA  

              mes/nen 5,54 

              sessió/nen 1,40 

      B.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS  

             mes/nen 9,61 

             sessió/nen 2,46 

 C.- CURSETS DE NATACIÓ (preu / mes)  

      C.1. INFANTILS   

             - Matrícula (cursets no intensius) 11,50 

             - nadons  

                *preu / mes 18,00 

                *preu / mes (carnet blau) 9,00 

             - 1-3 anys   

                *preu / mes 20,90 

                *preu / mes (carnet blau) 10,45 

             - 3-13 anys:   

                *alterns (mes) 31,35 

                *alterns (mes) carnet blau 15,70 

                *perfeccionament (45 minuts/setmana) 15,70 

                *perfeccionament (45 minuts/setmana) carnet blau 7,85 

                *intensiu (mes) 59,15 

                *intensiu (mes) carnet blau 29,60 

      C.2. ADULTS  

             - Matrícula 11,50 

             - Matrícula (carnet blau) 5,75 

             - 3 hores/setmana 50,50 

             - 3 hores/setmana (carnet blau) 25,25 

             - 2 hores 30 minuts / setmana 41,90 

             - 2 hores 30 minuts / setmana (carnet blau) 20,95 

             - 2 hores 15 minuts / setmana 37,75 

             - 2 hores 15 minuts / setmana (carnet blau) 18,85 

             - 2 hores/setmana 33,55 

             - 2 hores/setmana (carnet blau) 16,80 

             - 1 hora 30 minuts / setmana 25,25 

             - 1 hora 30 minuts / setmana (carnet blau) 12,65 

             - 1 hora/setmana 16,75 

             - 1 hora/setmana (carnet blau) 8,35 

             - 45 minuts / setmana 12,65 

             - 45 minuts / setmana (carnet blau) 6,35 

    PROPOSTA  



  SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2010 

  D.- SERVEI DE BANY  

        - abonats (menys de 15 anys)  

         * diaris 4,10 

         * diaris (carnet blau) 2,05 

         * diaris (família nombrosa-categoria general) 3,69 

         * diaris (família nombrosa-categoria especial) 3,28 

         * mensuals 21,50 

         * mensuals (carnet blau) 10,75 

         * mensuals (família nombrosa-categoria general) 19,35 

         * mensuals (família nombrosa-categoria especial) 17,20 

         * trimestrals  37,90 

         * trimestrals (carnet blau) 18,95 

         * trimestrals (família nombrosa-categoria general) 34,11 

         * trimestrals (família nombrosa-categoria especial) 30,32 

         * trimestral (2 mesos)  25,25 

         * trimestrals (2 mesos) carnet blau  12,65 

         * trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria general) 22,72 

         * trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria especial) 20,20 

         * trimestral (1 mes)  12,65 

         * trimestrals carnet blau (1 mes) 6,35 

         * trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria general) 11,38 

         * trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria especial) 10,12 
    

       - abonats (més de 15 anys)  

         * diaris 5,75 

         * diaris (carnet blau) 2,85 

         * diaris (família nombrosa-categoria general) 5,18 

         * diaris (família nombrosa-categoria especial) 4,60 

         * mensuals 27,50 

         * mensuals (carnet blau) 13,75 

         * mensuals (família nombrosa-categoria general) 24,75 

         * mensuals (família nombrosa-categoria especial) 22,00 

         * trimestrals 45,95 

         * trimestrals (carnet blau) 22,95 

         * trimestrals (família nombrosa-categoria general) 41,35 

         * trimestrals (família nombrosa-categoria especial) 36,76 

         * trimestrals 2 mesos 30,60 

         * trimestrals 2 mesos (carnet blau) 15,30 

         * trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria general) 27,54 

         * trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria especial) 24,48 

         * trimestrals 1 mes 15,30 

         * trimestrals 1 mes (carnet blau) 7,65 



         * trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria general) 13,77 

         * trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria especial) 12,24 
    

       - matrícula  

         * 1r. membre familiar 32,40 

         * 2n. membre familiar 29,25 

         * 3r. membre familiar 25,10 

         * 4rt. i següents membres 20,90 

         * Quota de reserva de plaça 3,45 

         * Quota de reserva de plaça (carnet blau) 1,72 
   
 E.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA  

  - Utilització instal.lació en horari de funcionament (preu/hora) 150,95 

  - Utilització instal.lació fora horari de funcionament preu/hora) 173,00 

  - Utilització d´un carrer de la piscina 22,02 

  - Gimnàs (grups-hora) 15,12 

  - Duplicat de carnet 1,35 

  - Lloguer d´armari (preu/mes) 4,50 

  - Lloguer d´armari (preu/mes) carnet blau 2,25 
   

    PROPOSTA  

  PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 2010 
   
 A.- MITJA MARATÓ   

      - Preu Inscripció ordinària 17,00 

      - Preu inscripció xip groc 15,00 

      - Preu Inscripció fora de termini 23,00 

   

 B.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN  

      - preu / mes (carnet blau) 9,42 

      - preu / mes 13,80 
   

 C.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME   

      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 51,04 

      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 24,24 

      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 124,87 

      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 59,31 

      - altres (preu/any) 237,27 

      - altres (preu/any) (carnet blau) 118,63 

      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 25,52 

      - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 12,12 

      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 62,49 

      - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 29,68 



      - altres (preu/semestre) 118,73 

      - altres (preu/semestre) (carnet blau) 59,37 

      - Duplicat carnet/passis 1,36 

      - entrada puntual (preu/dia) 11,00 

      - entrada puntual (preu/dia) (carnet blau) 5,50 
   
 D.- BASE NAUTICA  

      - Preu tarjeta vestidor 60' / soci entitat nàutica Mataró 7,35 

      - Preu/hora sala tècnica 25,20 

      - Duplicat carnet/passis 1,35 
   

    PROPOSTA  

  PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR 2010 
   

 A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ   

      - Preu / equip fora de Mataró / anual  13,30 

      - Preu / participant fora de Mataró / anual  1,11 
   

 BONIFICACIONS MEMBRES FAMILIA NOMBROSA  

 EN SERVEIS D'ABONATS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

 10%  FAMILIA NOMBROSA DE CATEGORIA GENERAL  

 20% FAMILIA NOMBROSA DE CATEGORIA ESPECIAL  
 
4.5 PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA.  
 
Es modifiquen segons la proposta de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.  
 
Aquesta proposta preveu congelar-los i únicament modificar les tarifes de l’epígraf 5, 
relatiu a la utilització d’equipaments. També preveu crear un nou preu per l’activitat juvenil 
Bukata, i establir Bonificacions persones amb una discapacitat igual o superior al 33%: 
 - Espectacles de Teatre, Música, Dansa i Cinema: 25% 
 - Cursos de l’Aula de Teatre: 10% 
 
Els preus quedaran així:  
 
1. TEATRE, MUSICA I DANSA  
 
 Platea Anfiteatre 

 
A) Catxets fins a 3.000
  

11  9 

B) Catxets fins a 6.000 17  14 
C) Catxets fins a 9.000 21  17 
D) Catxets fins a 12.000 24 19 
E) Catxets a partir de 
12,000 

28 26 

 



Bonificacions : 
 
40 % abonats del Teatre Monumental 
25 % Escolars, 3a. Edat, Carnet blau, Alumnes ATD 
15 % Grups de 12 persones o mes, Carnet Club del Teatre, Teatre Lliure i Xarxa de 
Biblioteques 
25 % clients de Caixa de Catalunya d'acord amb el contracte del servei Tel-entrada 
Aquests descomptes no seran d'aplicació en els espectacles inclosos a la programació de 
la Festa Major de Les Santes 
 
Bonificacions persones amb una discapacitat igual o superior al 33%: 
- Espectacles de Teatre, Música, Dansa i Cinema: 25% 
- Cursos de l’Aula de Teatre: 10% 
 
2. MUSICA ANTIGA  

A)     Catxets concertats fins a 4.500 euros 9,00 

B)     Catxets concertats superiors a 4.500 
euros 

12,00 

 
3. ACTES DE PETIT FORMAT 
3.1. Concert 
  
A) Catxets fins a 2.500 € 3 
B) Catxets de 2.500 a 4.500 €  
 4,5 
C) Catxets a partir de 4.500 € 
 6,50 
3.2. Formació 
  
A) T'encantarà  ( Amb obsequi d'una 
entrada) 
 6 
B) Tallers familiars ( Per família) 
 2 
3.3 Butaka 6 

 
4. CINEMA 
 
A) Sessió ordinària 5,70 
B) Sessió especial 7,30 
C) Sessió escolar 1,60 
D) Sessió de cicle (preu per sessió) 3,70 
E) Sessió ordinària per estudiants i titulars del carnet blau, Xarxa de Biblioteques, 
alumnes ATD 
 

5,20 

 
5. UTILITZACIO EQUIPAMENTS GESTIONATS PER l’IMAC 
 sense iva 
A) Utilització teatre per a representació 1 dia 887,93 
B) Utilització teatre per a assaig 1 dia 409,48 
C) Utilització teatre assaig ½ dia 206,90 
D) Utilització annexos i altres espais 1 dia 409,48 



E) Utilització annexos i altres espais ½ dia 206,90 
F) a) Personal tècnic 30,17 
b) Porters/Acomodadors 18,97 
c) Utilització del piano 162,07 
 
L’IMAC  podrà acordar la cessió gratuïta dels seus equipaments, una vegada a l’any, a 
entitats socials o culturals per ala realització d’activitats pròpies i/o benèfiques, la finalitat 
de les quals sigui l’interès general. 
 
6. PUBLICACIONS 
  
6.1 PUBLICACIONS  (sense IVA) 
  
a) Cost de producció fins a 2.405 € 1,44 
b) Cost de producció de 2.405 € a 4.510 € 4,33 
c) Cost de producció de 4.510 € a 6.010 € 5,77 
d) Cost de producció de 6.010 € a  9.015 € 8,65 
e) Cost de producció de 9.015 € a 12.020 € 15,87 
f) Cost de producció de 12. 020 € a 15.025 € 19,23 
g) Cost de producció de 15.025 € a 18.030 € 22,12 
h) Cost de producció de 18.030 € a 21.035 € 30,77 

i) Cost de producció de més de 21.035 € 48,08 
  

6.2. CATALEGS (Coproduccions) Sense IVA 
  

Rodalies. Un itinerari transversal 8,65 

Mirar Gaudi. Obra gràfica de Ramon Manent 19,50 

El Tamboret Blanc. Jordi Cuyàs 9,62 
 
7. AULA DE TEATRE  
A)    Teatre per a nois i noies de 12 a 15 anys  
Matrícula 27,05 
Mensualitat 27,05 
B)     Teatre per a nois i noies de 16 a 18 anys  
Matrícula 42,07 
Mensualitat 42,07 
C)    Curs d’iniciació al teatre 1r., 2n. i 3r. nivell  
Matrícula 66,11 
Mensualitat 54,09 
  
7.2. Monogràfics de l’aula de Teatre  
         Preu hora curs 42,00 
8. LES SANTES  
  
8.1. Productes difusió Les Santes  
     Samarreta de nen 6,03 
      Samarreta d’adult 7,33 
      Mocador 4,74 
      Barret 8,62 
  
8.2. Productes bar Les Santes  



-       Aigua 0,65 
-       Juliana 2,16 
-       Ampolla de cava 6,90 
-       Copa de cava 1,72 
-       Orxata 1,87 
-       Sangria 2,16 
- Xíndria 1,68 
- Cremat 2,16 
  
9.ALTRES  
9.1 Itinerància d'exposicions  

Advertising. Intervencions a l'espai públic 
1.500,0
0 

9.2 Visites guiades i tallers didàctics  
Públic en general 3,00 
9.3 Taller de gravat calcogràfic  
Per quatrimestre de 60 hores 260,00 

 
4.7 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT  
 
Es proposa: Anular el preu públic per transport de plantes i per venda de triturat. 
Ajustar alguns preus al cost del servei:Venda de llambordes, 25 euros; transport 
tanques  35 euros; lloguer tanca  0,50 euros. 
 
  Els preus quedarien així:  
 

4.7 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 2010 
 

TARIFES SERVEI MANTENIMENT 
PREU TRANSPORT DE PLANTES 11,14 
THUJA ESMERALDA 18,92 
KENTIA 43,78 
FICUS  36,68 
CUPRESSUS 18,92 
BUXUS PYRAMIDAL 42,58 
BUXUS BOLA 36,68 
BAMBU 30,74 
AUCUBA 15,38 
ASPIDISTRA 30,74 
ABELIA 22,46 
SHEFLERA 22,46 
POLIGELA 17,78 
PINUS 240 60,34 
PINUS 210 54,41 
PICEA 48,51 
NEPHROLEPIS 36,68 
LAURUS PYRAMIDAL 44,98 
LAURUS BOLA 42,58 
PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per 
M2) 25,00 
PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per M2) 27,00 
PREU TRANSPORT TANQUES EN HORARI LABORAL  35,00 
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA 0,50 
 



 al liquidar s'haurà d'afegir l'IVA  
 



4.8 PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS.   
 
 a) Increment de les tarifes en un  3%.  
 
Article 5. Determinació del preu públic.   
 
L’import del preu públic es podrà determinar o calcular depenent del tipus de servei que 
prestarà l’Ajuntament: 
 
A.- SERVEI ESTÀNDAR.  L’import del preu públic es determinarà en funció de la 
superfície del local i del tipus d’activitat econòmica d’acord amb la classificació següent:   

 
GRUP ACTIVITAT EPIGRAF IAE 

A GENERADORS DE REBUIG Resta 
 Produc.transport i distribució energia 

elèct.gas, aigua calent 
153 

 Extracció minerals no metàl·lics ni 
energètics 

235 

 Comerç menor combustibles, carburants i 
lubricants 

655 

 Comerç en règim d’expositors en dipòsit i 
aparells automàtics 

664 

 Reparacions béns de consum i maquinària 
industrial 

691,692,699 

 Transports terrestres, marítims i aeris 
incloses activitats annexes (exceptuant 
agències viatges) 

711,712,721,722,729,731,732,733,
741,742,751,752,753,754,756,757 

 Serveis telecomunicacions no telefònics 769 

 Lloguer de béns mobles i immobles 851,852,853,854,855,856,857,859,
861,862 

 Serveis agrícoles, ramaders i forestals 911,912,913 

 Sanejaments, neteja i similiars 921,922 

 Ensenyament sense establiment 
permanent 

934 

 Assistència i serveis socials en centres no 
residencials 

952 

 Instal·lacions esportives, escoles i 
perfeccionament 

967 

 Bugaderies, tintoreries i similars 971 

 Emmarcacions 975 

 Altres serveis personals 979 

 Loteries i similars 982 

 Altres serveis no classificats  991,999 

B GENERADORS DE REBUIG I CARTRÓ  

 Fabricació productes ceràmics 247 
 Fabricació altres productes no metàl.lics 249 
 Indústria química 251, 252,253,254,255 
 Indústries transformadores metalls 312,313,314,315,316,319,3

21,322,323,324,325,326,329,330,3



41,342,343,344,345 

 Fabricació llums i material enllumenat 346 

 Fabricació material electrònic 351,352,353,354,355 
 Fabricació automòbils i recanvis 361,362,363 
 Construcció d'altra material transport 381,382,383 

 Construcció naval 371,372,389 
 Fabricació instruments precisió, òptica 391,392,393,399 
 Indústria tèxtil i del calçat 431,432,433,434,435,436,4

37,439,451,452,453,454,455,456 
 Indústria cuir 441,442 

 Activitats relacionades amb la fusta 461, 462,463, 464, 465, 
466,467,468 

 Transf.cauxú i mat.plàstiques 481, 482 
 Joieria 491 
 Instruments música 492 
 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 493 
 Fabricació juguets 494 
 Fabricació articles esportius 495 
 Comerç major de productes no alimentaris 613,614,615 
 Comerç major interindustrial 616,617 

 Comerç minorista vins i begudes 645 

 Estancs  646 
 Comerç menor de tèxtil, pell i calçat  651, 663 
 Farmàcies i venda de perfumeria i 

cosmètica 
652, 663,4 

 Comerç minorista articles llar i construcció 653 

 Comerç minorista de béns usats 656 
 Altre comerç minorista 659,657,665,663,9 
 Serveis telefònics i altres 761 
 Salons de bellesa i estètica 972 
C GENERADORS DE REBUIG I PAPER  
 Extracció, preparació energia,aigua, petroli, 

gas natural 
11,12,13,14,15 

 Captació, tractament i distrib. Aigua i 
fabricació gel 

161,162 

 Extracció i preparació de minerals  211,212 
 Producció i  1a transformació metalls 221,222,223,224,225 
 Extracció minerals no metàl·lics ni 

energètics 
231,232,233,234,239 

 Fabricació productes construcció 241,242,243,244,245 
 Fundicions metalls 311 

 Fabricació paper i cartró 471,472,473 

 Editorials i arts gràfiques 474,475, 476 
 Instal·lacions i muntatges 504 
 Acabats d'obra  501,505 
 Altres activitats relacionades amb 

construcció 
502,503,504,506,507 

 Agrupacions i UTE 508 



 Comerç major zones i dipòsits francs 618 
 Altre comerç major 619,621,622,623 
 Intermediaris de comerç 631 
 Comerç menor accessoris, recanvis, 

lubricants de vehicles terrestres, aeronaus i 
embarcacions 

654 

 Agències de viatges 755 
 Serveis financers 811, 812, 819, 831 
 Entitats d'assegurances 821, 822, 823, 832 
 Serveis de promoció immobiliària i gestió 

de la propietat 
833, 834 

 Serveis jurídics, tècnics i comptables 841, 842, 843 
 Serveis de publicitat i relacions públiques 844, 845, 846 
 Serveis administratius 849, 847 
 Altres ensenyaments   933 
 Consultoris mèdics 942, 943, 944, 

936(investigació) 
 Clíniques veterinàries 945 
 Producció i serv. relacionats amb indústria 

cinematogràfica. 
961 

 Distribució pel·lícules i vídeos 962 
 Centres i organismes oficials, Ràdio, 

televisió i telecomunicacions 
964 

 Biblioteques i museus 966 
 Serveis fotogràfics, sense laboratori, i 

fotocopiadores 
973 

 Serveis domèstics 974 
 Agència col·locació artistes 983 
 Professionals Secc. 2 (menys 835 i 887) 
D GENERADORS DE REBUIG, 

ENVASOS I/O VIDRE 
 

 Fabricació de vidre 246 
 Indústria aigües minerals 428 
 Bars, cafeteries, gelateries, orxateries  672, 673, 674, 675, 676 
 Altres hospedatges 684, 685, 686, 687 
 Cinemes 963.1 
 Espectacles teatrals, musicals 965.1, 965.2, 965.5 
 Espectacles esportius, gimmasos 968 
 Sales de ball i discoteques, activitats de 

joc, recreatives 
969,  981 

E GENERADORS D'ORGÀNICA, 
REBUIG I CARTRÓ 

 

 Explotacions de bestiar, avicultura i similars 01, 02, 03, 04, 06, 07 
 Indústria del sucre, alimentació animals, 

elaboració productes alimentaris 
413,414,416,417,418,419,4

20,421,422,423 
 Fabricació margarines i similars 412.4 

 Indústria de tota mena de begudes 
alcohòliques 

424,425,426,427 

 Indústria del tabac  429 
 Comerç major de productes alimentaris 611, 612 
 Comerç minorista de productes alimentaris 641, 642, 643, 644, 647 



 Supermercats i similars 661, 662 
 Centres d'ensenyament  931,932 
F GENERADORS D'ORGÀNICA, 

REBUIG I CARTRÓ, ENVASOS I VIDRE 
 

 Fabricació i envasat d'olis 411,412 
 Fabricació sucs i conserves vegetals 415 
 Restaurants i caterings 671,677.1 
 Rostisseries 677.9 
 Hotels, hospitals 681, 682, 683, 941 
 Col·legis majors i residències estudiantils 935 
 Assistència i serveis socials 951 

 
Notes: 
Les activitats classificades en l’epígraf 999 s’inclouran en el grup corresponent a l’epígraf 
per l’activitat més anàloga. 
 
Els generadors de residus no classificats en el quadre anterior s’inclouran en el grup A. 
 
TARIFES: 

 
COEFICIENT 
DE 
SUPERFÍCIE/ 
TIPUS 
RESIDU ( 
GRUP) 

 
G
R
U
P 

40 60 120 400 1000 2500 
Rebuig A 163,54 163,54 163,54 163,54 245,31 327,06 
Rebuig + 
cartró 

B 
421,40 421,40 421,40 421,40 503,17 584,94 

Rebuig + 
paper 

C 
421,40 421,40 421,40 421,40 503,17 584,94 

Rebuig + 
envasos i/o 
vidre 

D 

351,35 351,35 351,35 351,35 433,11 514,88 
Orgànica + 
rebuig + cartró 

E 
1.334,69 1.456,97 1.599,88 1.960,39 3.025,26 3.107,34 

Orgànica + 
rebuig + paper 
+ cartró + 
envasos + 
vidre 

F 

1.779,42 1.832,10 2.462,75 4.115,07 4.196,84 4.278,61 
 
 
 B.- SERVEI PER DECLARACIÓ DE RESIDUS EFECTUADA PEL TITULAR DE 

L’ACTIVITAT. La tarifa del  preu públic  vindrà determinada pel volum o pes dels residus 
de cada fracció residual generada i pel número de recollides sol·licitades.  

 
b.1)  Tarifa fracció de rebuig: 
REBUIG (per superfície de local) 
Fins 400 m Fins 1000 m Fins 2500m 

163,54 245,31 327,06 
 
b.2) Tarifa fracció paper i cartró. 



 
  
1 Recollida setmanal 128,92 
2 Recollides 

setmanals 257,87 
3 recollides 

setmanals 386,79 
 

En el cas dels subjectes passius que  acreditin generar menys de 5 kg/setmana de paper 
í cartró cal aplicar a aquesta fracció de residus l'import de 96,42 euros, i estaran 
autoritzats a dipositar-la en els contenidors "blaus" de la via pública. En cas contrari se'ls 
ha d'aplicar les tarifes anteriors.  

 
b.3) Tarifa envasos: 

 
1 Recollida setmanal a contenidors municipals 91,40 
 

b.4) Tarifa vidre: 
 
1 Recollida setmanal a contenidors municipals 96,42 
 

b.5) Tarifa fracció orgànica: 
  

El cost de la fracció orgànica és el resultat de:  
 

1. El cost de tractament de cada Kg. recollit 
2. El cost de cada una de les recollides 
3. El cost del servei d'informació/inspecció de residus. 
4. EL cost d'amortització dels contenidors / inspecció addicional (en cas de 

declarar que no es produeix residu orgànic) 
5. Les despeses indirectes i de gestió del servei. 
6. L'Iva  

 
Per calcular la tarifa s'aplicarà la formula següent:  
 
(((Kg. Per recollida declarats * 0,048670591 * nº de recollides setmanals)+ (nº de 

recollides setmanals * 2,13587) + 0,080977704 + 0,169129955) 1.13) * 52) * 1.07 
 

La tarifa final serà la que resulti de la suma de les tarifes de cada una de les fraccions 
declarades. 

 
En cas que pels serveis d'inspecció de residus es comprovi que la quantitat declarada no 
es correspon amb la realment produïda, s'aplicarà per a tot l'exercici, la tarifa resultat de 
la comprovació realitzada pels serveis de residus. 

 
C.- GRANS GENERADORS  AMB CONVENI.   
 
S'entendrà per grans generadors aquells que generin un volum superior a 900 l/dia. 
 
Pel que fa a galeries comercials, edificis d'oficines i serveis, grans polígons industrials i 
mercats sedentaris i no sedentaris, cada activitat es considerarà com un local 
independent, llevat que el volum, la tipologia i la quantitat de residus generats a 
conseqüència de l'agrupació, facin necessari un tractament conjunt, per raons tècniques o 
pròpies del servei, o a sol·licitud dels interessats.  



 
Via conveni específic es regularà la tipologia del servei a prestar i el seu finançament sota 
el criteri de cobertura total del cost del servei, el qual es distribuirà entre els membres de 
l’agrupació en funció dels m2 dels locals ocupats, si no resulta possible fer-ho segons el 
volum de residus generats, o per pacte específic. 
 
4.16 PREUS PÚBLICS ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ 
(EUPM) 
 
Anular aquest preu públic, ja que el servei es presta per la Fundació Tecnocampus.   
 
4.16  PREUS PÚBLICS ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ  
 
Aquest preu públic s’ha d’anul·lar, ja que el Servei es presta per la Fundació 
Tecnocampus i no pas per l’Ajuntament.  
 
 

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: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 

22  -  APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS TARIFES, 

EXERCICI 2010.  

  

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

proposta següent: 

 

“Modificacions que es proposen. 
 
Estan detallades totes elles a l’annex que acompanya el present acord. No obstant, de 
manera esquemàtica, podem assenyalar les següents modificacions:  
 



Pel que fa a la de  l’Aigua, les modificacions són a proposta de la Companyia d’Aigües. 
La quota es manté pels consums baixos i s’estableixen preus superiors per a les quotes 
de servei domèstiques per aquells habitatges on s’hagin produït consums superiors a 500 
l/dia i superiors a 100 l/d. Les modificacions en la tarifa del Clavegueram i en la de serveis 
de treball i subministraments complementaris a la venda d’aigua, també s’han fet a 
proposta de la Companyia d’Aigües.  
 
Pel que fa a les  Tarifes servei de transport urbà de viatgers de Mataró, cal assenyalar 
que durant l’exercici 2009, ja varem convergir plenament amb el Sistema Tarifari Integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència pròpiament dita de les 
tarifes.   
 
Pel que fa a les de la zona esportiva El Sorrall, segons proposta del concessionari, es 
congelen en general i només es modifiquen les quotes de inscripció; l’assegurança 
infantil; l’assessorament tècnic personalitzat; i els lloguers de piscina per a competicions. 
 
Finalment, pel que fa a les Tarifes del Servei auto-taxis, també segons proposta del 
concessionari, s’incrementa la baixada de bandera i el suplement de nit especial.  
 
La competència per l’aprovació de les tarifes proposades pels concessionaris dels 
serveis, és del ple de la Corporació, i per això, proposo a aquest organisme  l'adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2010, les tarifes que es detallen a l’annex 
que acompanya aquest expedient i que són les següents:  
 

- 5.1 Tarifa aigua. 
- 5.2 Tarifa clavegueram. 
- 5.3 Tarifa per serveis de treball i subministraments complementaris a la venda 

d’aigua. 
- 5.5 Tarifes servei de transport urbà de viatgers de Mataró 2010. 
- 5.6 Tarifes zona esportiva El Sorrall 
- 5.7 Tarifes servei autotaxis de Mataró.  

 
Segon.- Exposar al públic aquest acord provisional  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com el text complert de  les modificacions fetes.  
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província 
i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

 

ANNEX .- TARIFES  
 

5.1 TARIFA AIGUA 



 
Es modifica segons proposta de la Companyia d’Aigua, incorporada a l’expedient: 
La quota es manté pels consums baixos i s’estableixen preus superiors per a les 
quotes de servei domèstiques per aquells habitatges on s’hagin produït consums 
superiors a 500 l/dia i superiors a 1000 l/dia.  

 
TARIFA AIGUA 

  
SUBM. EN ALTA   €/m3 0,4590 
        
SUBM.MUNICIPALS       
  

  
aigua 
freàtica 

€/m3 0,1000 

  
  

aigua 
xarxa 

€/m3 0,2700 

SUBM.DOMÈSTICS AFORAMENT     
Quota de Servei:   €/habitatge/mes 5,25 
Consum: Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3 0,5610 

  Bloc 2 (de 7 a 10 
m3) 

€/m3 0,8611 

  Bloc 3 (de 11 a 18 
m3) 

€/m3 1,7794 

     
        
SUBM.DOMÈSTICS COMPTADOR     

Quota de Servei:       
-Comptador domèstic   
Habitatge amb consum màxim inferior a 

500 l/dia (*) 
€/habitatge/mes 3,82 

Habitatge amb consum màxim entre 501 i 
1000 l/dia (*) 

€/habitatge/mes 5,73 

Habitatge amb consum màxim superiors a 
1000 l/dia (*) 

€/habitatge/mes 7,64 

* Es calcularà sobre el consum màxim diari 
per habitatge corresponent a les facturacions 
emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte 
escapaments acreditats.  

  

   
-Subm. Domèstics familiars:    
Ampliació dels límits de  cabal màxim diari 

500, i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia 
respectivament, per cada resident acreditat que 
excedeixi de 3.   

  

    
Consum:   Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3 0,2300 

  
  

Bloc 2 (de 7 a 10 
m3) 

€/m3 0,4720 

  
  

Bloc 3 (de 11 a 18 
m3) 

€/m3 1,4753 

  
  

Bloc 4 (més de 18 
m3) 

€/m3 1,7248 

        



- Subm. Domèstics familiars:  Ampliació del límit del segon bloc 
de consum, a raó de 3 m3/mes,  i 
del tercer a raó de 6m3/mes,  per 
cada resident que excedeixi de 3. 

        
SUBM.NO DOMÈSTICS AFORAMENT     

Quota de Servei:   €/abonat/mes 21,07 
Consum:   €/m3 1,7238 

        
SUBM.NO DOMÈSTICS COMPTADOR     

Quota de Servei: 
  

Ø ≤15 
mm 

€/abonat/mes 8,70 

  Ø 20 mm €/abonat/mes 22,00 
  Ø 25 mm €/abonat/mes 50,00 
  Ø 30 mm €/abonat/mes 50,00 
  Ø 40 mm €/abonat/mes 106,00 
  Ø 50 mm €/abonat/mes 188,00 
  Ø 65 mm €/abonat/mes 270,00 
  Ø 80 mm €/abonat/mes 424,00 
  Ø 100 mm €/abonat/mes 704,00 
  Ø 125 mm €/abonat/mes 1060,00 

 
Consum:       

- Comercials, Industrials i Obres     
  Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4635 
  Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,8233 

- Serveis col·lectius de caràcter social     
  Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4075 
  Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,7140 

 
Els imports de les quotes fixes de servei, així com també els límits dels blocs de consum, 
corresponen a 30 dies.  
 

 

5.2 TARIFA CLAVEGUERAM 

Es modifica segons la proposta de la companyia, que consta incorporada a 
l’expedient.  
 

BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

� La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua 
subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe 
com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida 
de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius. 

�  
� Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos 

següents: 
 
- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per 

al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts 
públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al servei 
públic. 



- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu. 
- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de 

clavegueram per manca d’implantació en el seu territori. 
 

DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, d’acord amb les 
següents regles: 

� Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat 
en el cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el 
subministrament per aforament. 

 
� En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per 

comptador; instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament 
mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum no pugui ésser mesurat 
directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en l’article 14 
i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

� Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les 
normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que 
podran ser limnígrafs o comptadors de cabals. 

 

� En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AMSA, la 
base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es 
determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta 
del comptador, o bé d’acord amb les normes del paràgraf segon anterior. 

� Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-
comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de 
subministrament d’aigua del període corresponent, que es defineix com al sumatori de 
l’import corresponent a la tarifa del servei d’aigua potable més l’import de la conservació 
del comptador o aplicant la corresponent tarifa si es tracta d’aprofitaments d’aigües 
superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials,  referit al 
consum d’aigua efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles 
precedents, i segons els coeficients o els preus que es detallen segons correspongui 
 
 
• Subministraments domèstics  
 Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat 
sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua  

     - Coeficient multiplicador: 0.46 
 

• Subministraments a  Serveis col·lectius de caràcter social 

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat 
sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.46 



• Subministraments No domèstics, Comercials, Ús comunitari, Industrials i Obres  

Per als subministraments amb comptador, amb consums fins a 6 m3 mensuals, calculat sobre  
l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.46 
 
Per als subministraments amb comptador, amb consums superiors a 6 m3 mensuals, calculat 
sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0.52 
 

Per als subministraments amb aforament, calculat sobre  l’import del servei de 
subministrament d’aigua      - Coeficient multiplicador: 0.52 
 
Per als aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies (o d’instal·lacions de recollida de les 
aigües pluvials)      - Tarifa de consum en €/m3     x 0.5075 €./m3 

 

• Subministraments Municipals 

En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat sobre  l’import del servei de 
subministrament d’aigua 

     - Coeficient multiplicador: 0.46 
 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM. 
 
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal 
procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la 
construcció de l’escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no 
procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa: 

Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de 
clavegueram existents: 226  €. 
 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM. 
 
Es preveu la construcció de sis tipus d’escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la 
canonada, per ser els més usuals.  

• Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de 
diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.689 
€. En longituds superiors es cobrarà 322 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.935 €. 
En longituds superiors es cobrarà 384 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de 
diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.079 
€.En longituds superiors es cobrarà 419 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.307 €. 
En longituds superiors es cobrarà 476 € per metre lineal addicional. 



• Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de 
diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.348 
€.En longituds superiors es cobrarà 487 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.742 €. 
En longituds superiors es cobrarà 585 € per metre lineal addicional. 

 

En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d’un pressupost 
personalitzat. 

 

5.3 PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS  COMPLEMENTARIS 
A LA VENDA D’AIGUA 

PROPOSTA AIGÜES MATARO :  

DRETS DE CONNEXIÓ RAMAL 

DRETS DE CONNEXIÓ RAMAL 

 
Drets de connexió a ramals d’edificis en funció del nombre de locals o habitatges a 
connectar, segons el tipus d’instal·lació, Ø del comptador a instal·lar i cabal màxim a 
contractar: 

 
- Per cada unitat de subministrament tipus A, B, C i D, 

amb comptador de Ø ≤ 15 mm i cabal màxim a 
contractar de 2.000 l/dia 

269,00 € 

- Per cada unitat de subministrament tipus E, amb 
comptador de Ø ≤ 20 mm i cabal màxim a contractar 
de 4.000 l/dia 

372,00 € 

Drets de connexió a ramals per a subministraments amb comptador de Ø igual o superior 
a 20 mm, a Indústries, Serveis o grans consumidors amb cabals contractats superiors a 
4000 l/dia: 

- per cada 1.000 l/dia contractats:                                                                                       
94,00 € 

Drets de connexió a ramals per a subministraments a boques d’incendi interiors: 
 

- per cada boca de Ø25 mm 367,00 € 

- per cada boca de Ø45 mm 549,00 € 

- per cada 20 Sprinklers o fracció 549,00 € 

 
RAMALS D’ESCOMESA 
 
Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans 

auxiliars, per la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m. 

Ø  25 mm en façana 938,00 € 

Ø  25-30 mm 770,00 € 



Ø  40 mm 787,00 € 

Ø  50 mm 1.163,00 € 

Ø  60 mm 1.738,00 € 

Ø  80 mm 2.040,00 € 

Ramal per obres 704,00 € 

Ramal amb arqueta ≤ Ø40 859,00 € 

 
JOCS DE CLAUS I PRECINTE 
 

Ø  13 i 15 mm 24,46 € 

Ø  20 mm 31,42 € 

Ø  25 mm 51,42 € 

Ø  30 mm 65,43 € 

Ø  40 mm 86,74 € 

  

 
INSTAL·LACIÓ APARELLS DE MESURA I ALTA SUBMINISTRAMENT 
 

Alta nou abonat amb aforament 84,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø15 168,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø20 209,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø30 533,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø40 632,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø50 1.108,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø65 1.259,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø80 1.411,00 € 

Alta nou abonat amb comptador Ø100 1.672,00 € 

Inspecció i precinte per alta o per ampliació del servei 
contra incendis fins a un màxim de 4 boques 

 
42,00 € 

Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en 
la inspecció i precinte per alta o ampliació del servei 
contra incendis 

 
5,30 € 

 
TRANSFORMACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER AFORAMENT A COMPTADOR. 
 
Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi 
pel sistema de comptador, s’aplicaran els següents preus especials: 

Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les 
despeses de condicionament del ramal, preu per habitatge: 

 
En ramals amb arqueta a façana 60 € 

En ramals amb bateria interior 12 € 



Alta per transformació amb comptador Ø15 80 € 

Aquest preu no és d’aplicació en els casos de transformació d’aforament a 
subministrament per obres, reformes per obres majors ni enderrocs. 
 
DESPESES IMPAGATS 
 

Despeses gestió d’impagats: 

  El 5% de l’import endeutat amb un mínim de 
 

4,30 € 

  Despeses reobertura per tancament 26,80 € 

 
CANON ANUAL DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS 
 

Quota fixa de servei per ramal 33,6 € 

Per cada boca Ø25 13,3 € 

Per cada boca Ø45 38,5 € 

- Cada 20 aparells “Sprinklers” o fracció equivalen a una boca Ø45. 
 
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 

 abonat/mes 

Ø≤20 mm  0,48 € 

Ø20 mm 0,78 € 

Ø25 mm  1,70 € 

Ø30 mm 1,90 € 

Ø40 mm  2,10 € 

Ø50 mm  9,00 € 

Ø65 mm  11,00 € 

Ø80 mm  12,00 € 

Ø100 mm  15,00 € 

Ø125 mm  17,00 € 

- Els imports de la conservació de comptadors, corresponen a 30 dies. 
 
 
5.5 . TARIFES SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ  

Durant l’exercici 2009, varem convergir plenament amb el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència pròpiament dita de les 
tarifes.  

Així doncs, el text que constarà publicat serà el següent:   

“PRIMER: Les tarifes dels títols de pagament seran  les aprovades dins el Sistema 
Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità i la dispensa del Bitllet 
Senzill amb preu de referència aprovat dins el mateix Sistema Tarifari.   



SEGON: Malgrat l’anterior, en campanyes de promoció o altres, l’operador podrà 
emetre qualsevol altre títol de pagament però sempre d’acord amb els preus de 
referència de la targeta T-10 d’una zona aprovada per l’Autoritat del Transport 
Metropolità.”  

Nota Informativa:  Per a aquest exercici 2010,  es consignarà l’import de les  tarifes un 
cop hagin estat aprovades per  l’ATM.  

TARIFES   
1) Bitllet senzill  
2) T – 10  
3) T – MES  

4) T-12 (anual, a partir 15 setembre 2009)   

 
 
5.6 TARIFES ZONA EXPORTIVA EL SORRALL  
 
Es modifiquen segons proposta del concessionari:  
 
Es modifiquen: les quotes de inscripció; l’assegurança infantil; l’assessorament tècnic 
personalitzat; i els lloguers de piscina per a competicions.  
 

QUOTES D’ABONAMENT 2009 
 

Quota inscripció Adults  56,00 € 
Quota inscripció Familiar 49,00 € 
Quota inscripció Infantil 44,80 € 
Quota Abonat General 42,30 € 
Quota Abonat Matins 33,60 € 
Quota 3er familiar <25 anys 33,60 € 
Quota abonat infantil (<16) 32,00 € 
Quota abonat G G + carnet blau 28,60 € 

 
Entrada puntual centre de fitness + llac 

 
Entrada puntual adult 12,00 € 
Entrada puntual infantil 6,80 € 
Entrada puntual gent gran 5,10 € 

 
Entrades llac exterior no abonats 

 
Bonus 10 adults > 16 anys 47,85 € 
Abonament temporada >16 anys 95,65 € 
Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 33,50 € 
Abonament temporada(de 6 a 16 anys) 67,00 € 
Bonus G G + carnet blau 33,50 € 
Abonament temporada G G + carnet blau 67,00 € 
Assegurança puntual (0-5anys) (llac exterior) 2,80 € 
Assegurança temporada (0-5 anys) (llac exterior) 7,80 € 



 
Cursets natació escolar 

 
Natació escoles (totes)  proposta municipal 
Natació escola bressol  proposta municipal 

 
Cursets de natació per infants (extra-escolar i de forma particular) 

 
Nadons 1 sessió setmanal 21,65 € 
Iniciació (de 1 a 3 anys) (1 cop/set) 21,05 € 
Iniciació  (de 3 a 12 anys) (2 cops(/set) 31,00 € 
Inf. Perfec. + 7 anys (1 cop/set) 15,55 € 
Inf. Perfec. + 7 anys (2 cops/set) 31,00 € 
Curset natació intensiu 61,90 € 

Cursets de natació per adults 
 

Adults (+16 anys) (2 cops/set) 127,20 € 
Adults (+16 anys) (3 cops/set) 190,85 € 
Gent Gran + carnet blau 100,45 € 

Preus lloguer d’instal·lació (per hores) 
 

Carrer 25 m. 18,75 € 
Espai de 12.5 x 25 m. 35,60 € 
Partit waterpolo competició 195,75 € 
Competició 5 hores  489,40 € 
Competició + de 5 hores 902,85 € 

Serveis personalitzats 
 

Gimnàstica terapèutica 41,65 € 
Servei ATP (assessorament tècnic especialitzat)  8,00 € 
 
El client sempre té un 40% de descompte sobre el preu dels cursets 
 
 

5.7 TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ PER A L’ANY 2010 

Modificació segons proposta del servei: s’incrementa la baixada de bandera i el 
suplement de nit especial.  
 
Queden així:  

               Concepte Tarifa  
(1) (2) Baixada de bandera 4,80 € 
T1  Quilòmetre recorregut 1,07 € 

  Hora d'espera 19,45 € 
(1) (2) Baixada de bandera 3,90 € 
T2  Quilòmetre recorregut 1,04 € 

  Hora d'espera 19,15 € 



(3)  Avís telefònic 1,25 € 
(4)  Servei urbanitzacions 2,00 € 

  Maletes o paquets 55x35x35 1,50 € 
(5)  Suplement Nits Especials 3,00 € 

 
(1) Tarifa 1 : Feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies del 25 al 29 
de juliol per estar inclosos dins la setmana de la Festa Major de Mataró. 
 
(2) Metres primer salt:  1.967 metres; Segons primer salt: 386 segons 
 
(3) Amb l’excepció següent: El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili, 
no és aplicable a les persones de mobilitat reduïda degudament acreditades, ni als 
serveis sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement. 
 
(4) Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, La Fornenca, Can Marquès, 
Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, La Cornisa i el sector Riera de Mata 
situat a partir del  PK 649,6 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de 
Mataró. 
 
(5) Suplement per Nits Especials: 
* Des de les 20 h del 05/01 fins les 7 h del 06/01 (Nit de Reis) 
* Des de les 20 h del 23/06 fins les 7 h del 24/06 (Nit de Sant Joan) 
* Des de les 20 h del 27/07 fins les 7 h del 28/07 (Nit de les Santes) 
* Des de les 20 h del 24/12 fins les 7 h del 25/12 (Nit de Nadal) 
* Des de les 20 h del 31/12 fins les 7 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any) 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

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

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.    

 
 
 

23  - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS CATEGORIA 

CARRERS, EXERCICI 2010   

 



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

proposta següent: 

 

“L’article 66 de la vigent ’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal, estableix que les vies públiques es classifiquen en set 
categories a tots els efectes fiscals, i que correspon al ple de la Corporació classificar en 
cadascuna d’aquestes set categories, els carrers i places de nova creació.  
 
Donat que en el darrer any s'han desenvolupat diferents plans parcials a Mataró, queda 
pendent assignar la categoria fiscal a alguns dels nous carrers i places resultants 
d'aquestes parcel·lacions. 
 
El criteri per assignar aquestes categories fiscals es el de donar la mateixa categoria que 
tenen els carrers col·lindants o més pròxims. Els carrers i places noves són les següents:  
 
 
 
Carrer Nom del carrer Categoria Fiscal  

Tots ( nº parells i senars) 
1341 Pl. Dels Països Eslaus 5 
1871 Passatge dels Països Bàltics 5 
0991 Pl. De Ventura Ametller 4 
4121 Pl. De la Pepa Maca 4 
5101 Pl. Dels Alocs 4 
 
 
La competència per aprovar les noves categories de carrers correspon al ple de la 
Corporació, i per això elevo a aquest organisme els següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la categoria dels nous carrers.  
 
Aquestes modificacions s’incorporen  a l’Annex que s’acompanya.   
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord provisional  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
així com el text complert de  les modificacions fetes.  
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província 
i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin 
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 

 

ANNEX 5.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 



CATEGORIES FISCALS DE CARRERS  

Durant aquest exercici 2009, no s’han obert nous carrers, per la qual cosa, la llista de categories de 
carrers queda com l’exercici 2009, i és la següent:  
 
ANNEX CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 
 
COD
I  

  NOM DE
L 
NÚ
M 

AL 
NÚ
M. 

CAT. 
PARE
LLS 

CAT
. 
SEN
ARS 

10 C.  ABAT DORDA 1 9999 4 4 
20 C.  ABAT ESCARRÉ 1 9999 5 5 
30 C.  ABAT MARCET 1 9999 4 4 
40 C.  ABAT OLIBA 1 9999 4 4 
1260 PL. DE L' AJUNTAMENT 1 9999 3 3 
50 C.  ALARCÓN 1 9999 4 4 
60 C.  ALARONA 1 9999 4 4 
70 C.  ALCALDE JOSEP ABRIL 1 9999 4 4 
80 C.  ALCALDE RAFAEL 

CARRERAS 
1 9999 4 4 

90 PL.  ALCALDE SERRA I XIFRA 1 9999 2 2 
100 C.  ALELLA 1 9999 6 6 
1843 C.  ALEMANYA 1 9999 3 3 
110 PTGE.  ALFONS IV EL 

MAGNÀNIM 
1 9999 4 4 

120 RONDA  ALFONS XII 1 9999 3 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 1 47 2 2 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 48 110 3 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 111 122 4 3 
130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 123 9999 4 4 
929 PL. D' ALFRED OPISSO I 

CARDONA 
1 9999 3 3 

2710 PTGE.  ALIANÇA 1 9999 4 4 
140 C.  ALMERIA 1 9999 6 6 
150 C.  ALMOGÀVERS 1 9999 4 4 
5101 PLAÇA DELS  ALOCS 1 9999 4 4 
160 C.  ALTAFULLA 1 9999 4 4 
170 C.  AMADEU VIVES 1 9999 4 4 
180 C.  AMÀLIA 1 9999 4 4 
190 AV.  AMÈRICA 1 61 3 3 
190 AV.  AMÈRICA 62 100 4 3 
190 AV.  AMÈRICA 101 116 4 3 
190 AV.  AMÈRICA 117 9999 3 3 
200 C.  AMPLE 1 9999 4 4 



210 C.  ANDALUS 1 9999 6 6 
205 PL.  ANDALUSIA 1 9999 4 4 
220 PTGE.  ANDORRA 1 9999 4 4 
1205 C.  ANDORRA 1 9999 7 7 
3472 PTGE.  ANETO 1 9999 3 3 
230 C.  ÀNGEL GUIMERÀ 1 9999 4 4 
3474 PTGE  ANGELETA FERRER 1 9999 3 3 
4021 C.  ANOIA 1 9999 7 7 
232 CAMÍ  ANTIC DE CAN 

BRUGUERA 
1 9999 7 7 

711 CAMÍ  ANTIC DE MATA 1 9999 7 7 
1131 CAMÍ DE ANTIC MATARÓ A 

LLAVANERES 
    

235 RONDA  ANTONI COMAS 1 9999 4 4 
240 C.  ANTONI DE CAPMANY 1 21 4 4 
240 C.  ANTONI DE CAPMANY 22 40 4 4 
240 C.  ANTONI DE CAPMANY 41 9999 4 4 
245 C.  ANTONI DÍAZ CONDE 1 9999 4 4 
350 C.  ANTONI GAUDÍ 1 9999 4 4 
2161 PL. D' ANTONI GAUDI I CORNET 1 9999 4 4 
250 C.  ANTONI PUIGBLANCH 1 9999 4 4 
260 PTGE.  ANTONI REGÀS 1 9999 4 4 
276 C.  ANTONI RIERA 1 9999 4 4 
3966 PL. D' ANTONI SORS I FERRER 7 9999 4 4 
4020 C.  ANTONI VILADOMAT 1 9999 4 4 
270 PTGE.  ANTÒNIA COLL 1 9999 6 6 
275 PL.  ANTONIO MACHADO 1 9999 4 4 
280 PL.  ARABIA I SOLANAS 1 9999 4 4 
290 C.  ARAGÓ 1 9999 4 4 
300 C.  ARAPILES 1 9999 5 5 
310 C. D' ARGENTONA 1 9999 1 1 
905 CTRA. D' ARGENTONA 1 9999 7 7 
90311 RIERA D' ARGENTONA 1 9999 7 7 
320 C.  ARGÜELLES 1 9999 4 4 
325 C.  ARIBAU 1 9999 4 4 
326 C.  ARÍSTIDES MAILLOL 1 9999 3 3 
327 C.  ARISTÒTIL 1 9999 4 4 
330 C.  ARNAU PALAU 1 9999 4 4 
1160 C.  ARQUEBISBE CREUS 1 9999 4 4 
335 C.  ARQUÍMEDES 1 9999 4 4 
360 C.  ARQUITECTE GODAY 1 9999 4 4 
2575 PL.  ARQUITECTE JORDI 

CAPELL 
1 9999 4 4 

2871 PL. DE L' ASSEMBLEA DE 1 9999 4 4 



CATALUNYA 
370 C.  ASTRONAUTA 

ARMSTRONG 
1 9999 4 4 

380 C.  ATENES 1 9999 4 4 
1849 C.  ÀUSTRIA 1 9999 3 3 
6968 AUT.  AUTOPISTA A-19     
390 C.  ÀVILA 1 9999 4 4 
400 C.  AVINYÓ 1 9999 4 4 
4171 PL. DE BADAJOZ 1 9999 4 4 
470 C.  BALANÇÓ I BOTER 1 9999 4 4 
2041 PL. DE BALDIRI REIXAC 1 9999 3 3 
480 PTGE.  BALDOMER VILA 1 9999 4 4 
3459 PL. DE  

LA 
BANDA DE GAIANES 1 9999 4 4 

500 RONDA  BARCELÓ 1 9999 4 4 
510 C.  BARCELONA 1 9999 1 1 
910 CTRA. DE BARCELONA 1 9999 5 5 
520 C.  BATISTA I ROCA 1 9999 5 5 
4860 PL.  BEAT SALVADOR 1 9999 4 4 
530 C.  BEATA MARIA 1 9999 4 4 
1853 C.  BÈLGICA 1 9999 7 7 
535 C.  BELLAVISTA 1 9999 4 4 
540 RONDA  BELLAVISTA 1 9999 4 4 
3790 C.  BENET I SERRA 1 9999 4 4 
550 C.  BERGUEDÀ 1 31 4 4 
550 C.  BERGUEDÀ 32 9999 5 5 
555 C.  BIALET MASSÉ 1 9999 3 3 
558 C.  BISBE MAS 1 9999 4 4 
5290 C.  BISBE TORRAS I BAGES 1 9999 4 4 
560 C.  BLAI PARERA 1 9999 4 4 
570 C.  BLANES 1 9999 5 5 
5260 TORRE

NT 
D'EN BOADA O TRISSAC 1 13 2 2 

5260 TORRE
NT 

D'EN BOADA O TRISSAC 14 9999 6 6 

620  DE 
LA 

BOBINADORA 1 9999 5 5 

2730 C. LA BOIXA 1 9999 6 6 
580 C.  BOMBERS MADERN I 

CLARIANA 
1 9999 4 4 

590 C.  BONAIRE 1 9999 4 4 
595 PTGE.  BONMINYÓ 1 9999 4 4 
600 C.  BOSCH I GIMPERA 1 9999 5 5 
1560 PL. DELS BOUS 1 9999 4 4 



1265 PL. DE 
LA 

BRISA 1 9999 4 4 

4265 RIERA DE 
CAN 

BRUGUERA 1 9999 7 7 

4531 TORRE
NT 

DE 
LA 

BRUIXA     

715 C.  BRUSSEL·LES 1 9999 1 1 
610 C.  BURRIAC 1 9999 4 4 
3461 C.  C1-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3462 C.  C3-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3463 C.  C4-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3465 C.  C6-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
3466 C.  C7-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   
713 CAMÍ DE CA LA MADRONA 1 9999 5 5 
4267 RIERA DE CA L'AMATLLER 1 9999 7 7 
924 PTGE. DE CA L’ARNAU 1 9999 7 7 
925  PTGE DE CA L’OLIVA 1 9999 7 7 
5571 PTGE. DE CA L'YMBERN 1 9999 4 4 
630 PTGE.  CABANELLAS 1 9999 4 4 
640 PG.  CABANELLAS 1 39 4 4 
640 PG.  CABANELLAS 40 43 5 4 
640 PG.  CABANELLAS 44 9999 5 5 
651 AV.  CABRERA 1 9999 5 5 
4248 C. DE CABRILS 1 9999 5 5 
660 C.  CÀCERES 1 9999 6 6 
670 C.  CADIS 1 9999 6 6 
680 C.  CALÀBRIA 1 9999 4 4 
690 C.  CALASSANÇ MARQUÈS 1 9999 4 4 
4247 C. DE CALDES D'ESTRACH 1 9999 5 5 
700 C.  CALELLA 1 9999 6 6 
710 PG.  CALLAO 1 9999 2 2 
723 PARC DEL CAMÍ DE LA SERRA 1 9999 3 3 
3791 PL DE CAN  BERGADÀ 1 9999 4 4 
515 C. DE CAN BARTRA 1 9999 4 4 
926 PTGE. DE CAN BOFARULL 1 9999 7 7 
712 CAMÍ DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 
791 PTGE. DE CAN CLAVELL 1 9999 4 4 
1452 C. DE CAN COSTA 1 9999 7 7 
5261 TORRE

NT 
DE CAN FÉU     

4121 PL. DE  CAN GASOL 1 9999 4 4 
2152 RIERA DE CAN GENER 1 9999 7 7 
4241 PL DE CAN LLINAS 1 9999 4 4 
3031 PATI DE CAN MARCHAL 1 9999 4 4 



5371 PTGE.  CAN MARFÀ 1 9999 4 4 
793 C. DE CAN MARQUÈS 1 9999 7 7 
795 C. DE CAN MIRÓ 1 9999 7 7 
797 CAMÍ DE CAN PORTELL 1 9999 7 7 
799 CAMÍ DE  CAN QUIRZE 1 9999 7 7 
921 PL DE CAN SERRA 1 9999 3 3 
4268 RIERA DE  CAN SOLER 1 9999 7 7 
4126 TORRE

NT 
DE CAN TRIA    7 

714 CAMÍ DE  CAN VILARDELL 1 9999 7 7 
800 C.  CANET 1 9999 5 5 
721 PL. DEL CANIGÓ 1 9999 4 4 
810 C. LAS CANTIGAS 1 9999 4 4 
716 CAMÍ DE CANYAMARS 1 9999 7 7 
820 PL.  CANYAMARS 1 9999 4 4 
830 C.  CANYISSERS 1 9999 4 4 
1536 C. DEL CAPCIR 1 9999 7 7 
717 CAMÍ DE 

LA 
CAPELLA 1 9999 7 7 

750 CAMÍ  CAPELLANETS 1 9999 4 4 
760 CAMÍ DELS CAPUTXINS 1 9999 4 4 
840 C.  CARAMELLES 1 9999 4 4 
850 C.  CARDENAL PASQUAL 

D'ARAGÓ 
1 9999 4 4 

860 PL.  CARDENAL VIVES I TUTÓ 1 9999 4 4 
861 CAMÍ DE 

LA 
CARENA     

870 C.  CARLEMANY 1 9999 4 4 
880 PG.  CARLES PADRÓS 1 65 4 4 
880 PG.  CARLES PADRÓS 66 72 4 3 
880 PG.  CARLES PADRÓS 73 9999 3 3 
865 C.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 
866 PTGE.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 
1430 C. DEL CARME 1 9999 4 4 
890 C.  CARRASCO I 

FORMIGUERA 
1 9999 5 5 

900 C. EL CARRERÓ 1 9999 3 3 
2740 C.  CASETA 1 9999 6 6 
940 C.  CASTAÑOS 1 45 4 4 
940 C.  CASTAÑOS 46 56 4 4 
940 C.  CASTAÑOS 57 9999 4 4 
2596 TORRE

NT 
DEL CASTELL     

950 C.  CATALUNYA 1 9999 4 4 



970 PL.  CATALUNYA 1 9999 3 3 
1245 C.  CÉLLECS 1 9999 7 7 
5284   CEMENTIRI DE LES VALLS     
1290 RONDA  CERDANYA 1 9999 4 4 
980 RONDA  CERVANTES 1 9999 4 4 
990 C.  CHURRUCA 1 9999 4 4 
725 CAMÍ DE 

LES 
CINC SÈNIES 1999

9 
7 7  

920 CTRA. DE CIRERA 1 9999 4 3 
1000 PL. DE CIRERA 1 9999 6 6 
4270 RIERA DE CIRERA 1 2 4 3 
4270 RIERA DE CIRERA 3 9999 4 3 
1823 PG. DE 

LA 
CIUTADANIA 1 9999 4 4 

1020 PL.  CIUTAT DE CEHEGÍN 1 9999 4 4 
2930 C. DE 

LA 
CIUTAT DE LOS ÁLAMOS 1 9999 4 4 

1040 C.  CIUTAT FRETA 1 9999 4 4 
1042 PTGE.  CLARET 1 9999 4 4 
1050 C.  CLAVILEÑO 1 9999 5 5 
3250 C.  COLL I AGULLÓ 1 9999 5 5 
1080 C.  COLOM 1 9999 4 4 
1070 C.  COLÒMBIA 1 3 5 5 
1070 C.  COLÒMBIA 4 16 5 4 
1070 C.  COLÒMBIA 17 9999 4 4 
1071 PL.  COLÒMBIA 1 9999 3 3 
7140 PL.  COLÒMBIA 1 9999 4 4 
1300 C. DE 

LA 
COMA 1 9999 4 4 

1090 PTGE.  COMTES MIR I BORRELL 1 9999 4 4 
1100 C.  CONCEPCIÓ 1 9999 4 4 
1539 C. DEL CONFLENT 1 9999 7 7 

1110 C.  CONFRARIA DE SANT 
ELM 

1 9999 4 4 

3464 C.  CONSOL NOGUERES 1 9999 3 3 
765 CAMÍ DELS CONTRABANDISTES 1 9999 7 7 
1120 C.  COOPERATIVA 1 9999 4 4 
718 CAMÍ DE 

LA 
CORNISA 1 9999 7 7 

1570 PL. DELS CORRALS 1 9999 4 4 
1130 AV.  CORREGIMENT DE 

MATARÓ 
1 73 4 4 

1130 AV.  CORREGIMENT DE 
MATARÓ 

74 9999 4 4 



1450 C. DEL CÓS 1 9999 4 4 
626 C. DE 

LA 
COSIDORA 1 9999 5 5 

1151 PARC DE CRÉTEIL 1 9999 4 4 
1152 C.  CRÉTEIL 1 9999 4 4 
1451 RONDA  CREU DE PEDRA 1 9999 3 3 
1295 C.  CREU DELS PLANELLS 1 9999 7 7 
1140 C.  CREU D'EN FINS 1 9999 4 4 
1150 C.  CREU ROJA 1 9999 4 4 
1170 C.  CRISTINA 1 9999 4 4 
5521 PL. DE CRISTINA  KAUFMANN 1 9999 4 4 
1826 PG.  CRISTÒFOL TALTABULL I 

BALAGUER 
1 9999 4 4 

1460 RONDA DEL CROS 1 9999 4 4 
1180 PL.  CUBA 1 46 2 2 
1180 PL.  CUBA 47 9999 4 4 
1190 C.  CUBA 1 39 2 2 
1190 C.  CUBA 40 57 2 2 
1190 C.  CUBA 58 9999 2 2 
5262 TORRE

NT 
DEL CUL DEL MÓN     

1200 C.  CUYÀS I SAMPERE 1 9999 4 4 
1810 C.  DAMIÀ CAMPENY 1 9999 4 4 
1380 C.  DELÍCIES 1 9999 6 6 
1600 PG.  DESVIAMENT 1 9999 3 3 
1610 C.  DEU DE GENER 1 9999 2 2 
1844 C.  DINAMARCA 1 9999 3 3 
1620 C.  DIPÒSIT 1 9999 6 6 
1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 1 56 3 3 
1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 57 9999 3 3 
1650 PL.  DOCTOR FLEMING 1 9999 3 3 
1670 RONDA  DOCTOR TURRÓ 1 9999 3 3 
1825 PG.  DOMENECH ROVIRA I 

CASTELLÀ 
1 9999 4 4 

1690 C.  DON MAGÍ DE 
VILALLONGA 

1 9999 3 3 

1700 C.  DON QUIJOTE 1 9999 5 5 
1710 C.  DOS DE MAIG 1 9999 5 5 
1720 C.  DULCINEA 1 9999 5 5 
1721 C.  EDUARD ALCOY 1 9999 4 4 
1735 C.  EL COLL 1 9999 7 7 
1734 C.  EL FAR 1 9999 7 7 
1740 C.  EL MASNOU 1 9999 6 6 
1760 C.  EL SALVADOR 1 9999 5 5 



1780 PTGE.  EL VERDET 1 9999 5 5 
1790 C.  EMILI CABAÑES 1 9999 4 4 
1800 C.  EMPORDÀ 1 9999 4 4 
1801 C.  ENERGIA 1 9999 5 5 
3468 PTGE  ENRIC FITÉ 1 9999 3 3 
1805 C.  ENRIC GRANADOS 1 9999 4 4 
1822 PG.  ENRIC TORRA I 

PORTULAS 
1 9999 4 4 

1730 C.  EQUADOR 1 9999 5 5 
4096 AVDA. D' ERNEST LLUCH 1 9999 4 4 
420 BDA. DE 

LES 
ESCALETES 1 9999 3 3 

1270 C. DE L' ESGLÉSIA 1 9999 6 6 
1820 PL.  ESPANYA 1 9999 2 2 
724   ESPAI FIRAL   2 2 
430 BDA. DE 

LES 
ESPENYES 1 9999 4 4 

2719 C.  ESPÍGOL 1 9999 7 7 
2720  L' ESPLANADA 1 9999 4 4 
1830 C. DE L' ESTADI 1 9999 3 3 
3461 C.  ESTEVE ALBERT 1 9999 3 3 
1835 C.  ESTEVE BANET 1 9999 6 6 
1840 C.  ESTEVE CORTILS 1 9999 4 4 
1854 C.  ESTRASBURG 1 9999 1 1 
1845 VIA  EUROPA 1 13 2 2 
1845 VIA  EUROPA 14 9999 2 2 
1850 C.  EUSEBIO 1 9999 6 6 
1860 PL.  EUSEBIO 1 9999 6 6 
1870 C.  EUSKADI 1 9999 3 3 
1890 PL.  EXTREMADURA 1 9999 6 6 
1899 C.  FARIGOLA 1 9999 7 7 
410 BDA. D'EN FELIU DE LA PENYA 1 9999 4 4 
1911 C.  FÈLIX CUCURULL 1 9999 4 4 
1910 C.  FÈLIX DE CAMPLLONCH 1 9999 4 4 
1920 PTGE.  FERRAN II EL CATÒLIC 1 9999 4 4 
2370 C.  FERRER I CLARIANA 1 9999 4 4 
1930 C.  FERRER I DALMAU 1 9999 4 4 
1940 C.  FERRER I GUÀRDIA 1 9999 4 4 
1945 C.  FÍDIES 1 9999 3 3 
1950 C.  FIGUERA MAJOR 1 9999 4 4 
4280 RIERA  FIGUERA MAJOR 1 9999 3 3 
450 PL. DE 

LES 
FIGUERETES 1 9999 4 4 

1960 PL.  FILIPINES 1 9999 5 5 



1848 C.  FINLÀNDIA 1 9999 3 3 
1970 PL.  FIVELLER 1 9999 4 4 
10004 CAMÍ  DE 

CAN 
FLAQUER 1 9999 7 7 

2750 C. LA FLOR 1 9999 6 6 
1310 C.  FLORIDABLANCA 1 32 4 4 
1310 C.  FLORIDABLANCA 33 35 5 4 
1310 C.  FLORIDABLANCA 36 9999 5 4 
1980 PL.  FLOS I CALCAT 1 9999 4 4 
770 CAMÍ  FONDO 1 9999 4 4 
1985 C.  FONERIA 1 9999 5 5 
1915 C.  FONOLL 1 9999 7 7 
1320 C. DE 

LA 
FONT 1 9999 5 5 

922  C.  DE 
LA 

FONT DELS REIS 1 9999 7 7 

1990 PTGE.  FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 
1992 PL. DEL FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 
1991 C. LA FORNENCA 1 9999 7 7 
3960 C.  FORTUNY 1 9999 4 4 
2000 PL.  FOSSAR XIC 1 9999 4 4 
2620 C.  FRADERA I LLANES 1 9999 3 3 
1085 PTGE DE 

LA 
FRAGATA DE MATARO 1 9999 4 4 

2020 PL.  FRANÇA 1 9999 1 1 
2025 C.  FRANCESC DE BORJA 

MOLL 
1 9999 3 3 

2030 C.  FRANCESC LAYRET 1 9999 5 5 
2050 C.  FRANCESC MORAGAS 1 9999 4 4 
2891 PL. DE FRANCESC PI I 

MARAGALL 
1 9999 4 4 

5461 PL.  FRANCISCO TOMÁS Y 
VALIENTE 

1 9999 4 4 

2060 C.  FRANCK MARSHALL 1 9999 4 4 
2065 C.  FRANQUESA I SIVILLA 1 9999 4 4 
2010 C.  FRAY LUIS DE LEÓN 1 9999 4 4 
2070 PTGE.  FREDERIC MARÉS 1 9999 4 4 
2080 RONDA  FREDERIC MISTRAL 1 9999 3 3 
2090 C.  GALÍCIA 1 9999 5 5 
2095 C.  GARBÍ 1 9999 7 7 
2100 PTGE.  GARCIA I OLIVER 1 9999 4 4 
2120 C. DE 

LA 
GARROFEREDA 1 9999 5 5 

2130 C.  GARROTXA 1 9999 4 4 



1465 PL. DEL GAS 1 9999 2 2 
2140 C.  GATASSA 1 9999 3 3 
2150 AV.  GATASSA 1 50 2 2 
2150 AV.  GATASSA 51 63 2 2 
2150 AV.  GATASSA 64 93 2 2 
2150 AV.  GATASSA 94 9999 2 2 
2160 PL.  GATASSA 1 9999 4 4 
720 CAMÍ DE 

LA 
GEGANTA 1 9999 2 2 

2155 C.  GÈNERE DE PUNT 1 9999 5 5 
3530 MURAL

LA 
DELS GENOVESOS 1 9999 4 4 

2190 C.  GERMÀ DOROTEO 1 9999 3 3 
2200 C.  GERMÀ FRANCISCO 1 9999 4 4 
2210 C.  GERMÀ JOAQUIM 1 9999 6 6 
2220 C.  GERMANA VICENTA 

BERNY 
1 9999 4 4 

2230 C.  GERMANS CASTAÑER 1 9999 4 4 
2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 1 28 4 4 
2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 29 9999 4 4 
2250 C.  GIBRALTAR 1 9999 4 4 
2760 C. DE 

LA 
GINESTA 1 9999 6 6 

2260 C.  GIRONA 1 9999 4 4 
2270 C.  GOYA 1 43 4 4 
2270 C.  GOYA 44 56 4 4 
2270 C.  GOYA 57 9999 4 4 
2280 PL.  GRAN 1 9999 3 3 
2281 PL.  GRAN BRETANYA 1 9999 1 1 
2290 C.  GRANADA 1 9999 6 6 
2770 C. DE 

LA 
GRANJA 1 9999 4 4 

2300 PL.  GRANOLLERS 1 9999 2 2 
2310 C.  GRAVINA 1 9999 4 4 
2315 C.  GREGAL 1 9999 7 7 
2320   GRUP DE LES SANTES 1 9999 4 4 
2330 C.  GUARANÍS 1 9999 4 4 
2340 C.  GUIFRÉ EL PELÓS 1 9999 4 4 
1511 PL. DE 

LA 
HAVANA 1 9999 4 4 

2345 C.  HÈL·LADE 1 9999 3 3 
2350 C.  HERNÁN CORTÉS 1 9999 4 4 
2360 C.  HERRERA 1 27 4 4 
2360 C.  HERRERA 28 56 4 4 



2360 C.  HERRERA 57 9999 4 4 
1821 PL. D' HONORAT VILAMANYA I 

SERRAT 
1 9999 4 4 

2390   HORTES CARRETERA DE 
BARCELONA 

1 9999 7 7 

911 ROTON
DA 

DE 
LES 

HORTES DEL CAMI RAL 1 9999 5 5 

2400 C. DE L' HOSPITAL 1 9999 4 4 
2410 C.  ICTÍNEO 1 9999 4 4 
2420 C.  IGNASI MAYOL 1 9999 4 4 
3762 PARC DE 

LES 
ILLES 1 9999 3 3 

2430 C.  ILURO 1 9999 4 4 
1280 C.  IMMACULADA 1 9999 6 6 
2440 C.  INDÚSTRIA 1 9999 4 4 
1842 C.  IRLANDA 1 9999 3 3 
2450 C.  ISAAC PERAL 1 9999 4 4 
2460 C.  ISABEL II 1 9999 4 4 
2091 PL. DE L’ ISIDRO TELLO HUÉLAMO 1 9999 5 5 
2470 PL.  ISLA CRISTINA 1 9999 2 2 
2480 PL.  ITÀLIA 1 9999 2 2 
267 C.  JARDINS DE JOSEP M 

ROVIRA-BRULL 
1 9999 5 5 

2482 C.  JAUME ARENAS 1 9999 4 4 
2485 C.  JAUME ARENES 1 9999 4 4 
490 C.  JAUME BALMES 1 9999 4 4 
3465 C.  JAUME COMAS 1 9999 3 3 
2490 C.  JAUME I 1 9999 4 4 
1240 C.  JAUME IBRAN 1 9999 4 4 
2500 PTGE.  JAUME II EL JUST 1 9999 4 4 
3560 C.  JAUME ISERN 1 9999 2 2 
2510 AV.  JAUME RECODER 1 9999 2 2 
2515 C.  JERONI PUJADES 1 9999 3 3 
3457 PG.  JESÚS ILLA I PARÍS 1 9999 4 4 
1881 C. DE JOAN BALLESCÀ I PRAT 1 9999 7 7 
3970 C.  JOAN CARLES PANYÓ 1 9999 4 4 
2670 RONDA  JOAN D'ÀUSTRIA 1 9999 4 4 
2685 C.  JOAN FUSTER 1 9999 3 3 
2690 C.  JOAN LARREA 1 9999 3 3 
2520 C.  JOAN MARAGALL 1 9999 4 4 
3980 C.  JOAN MIRÓ 1 9999 4 4 
2525 C.  JOAN OLIVER (PERE 

QUART) 
1 9999 4 4 

2530 RONDA  JOAN PEIRÓ 1 9999 4 4 



3469 PTGE.  JOAN PRUNA 1 9999 3 3 
2535 C.  JOAN SALVAT PAPASSEIT 1 9999 3 3 
2540 C.  JOAN TUTÓ 1 9999 5 5 
2550 PL.  JOAN XXIII 1 9999 3 3 
2555 C.  JOANOT MARTORELL 1 9999 4 4 
2560 PL.  JOAQUIM BLUME 1 9999 4 4 
2565 C.  JOAQUIM CAPELL 1 9999 4 4 
3463 C.  JOAQUIM CASAS 1 9999 3 3 
5282 PL.  JOAQUIM GALÍ I VERGÉS, 

MESTRE 
1 9999 3 3 

2566 C.  JOAQUIM TORRES 
GARCÍA 

1 9999 4 4 

2570 C.  JOCS OLÍMPICS 1 9999 4 4 
2580 C.  JORDI JOAN 1 9999 4 4 
2701 PL. DE JOSÉ LÓPEZ MIRAVETE 1 9999 4 4 
1045 C.  JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 9999 4 4 
2590 C.  JOSEP CALVET 1 9999 5 5 
2600 C.  JOSEP CASTELLÀ 1 9999 4 4 
2610 C.  JOSEP FANECA 1 9999 4 4 
2625 C.  JOSEP M. DE SAGARRA 1 9999 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 1 24 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 25 27 4 4 
2380 C.  JOSEP M. PELLICER 28 9999 4 4 
467 JARDIN

S 
DE JOSEP M. ROVIRA-BRULL 1 9999 5 5 

2630 C.  JOSEP MONSERRAT 
CUADRADA 

1 9999 4 4 

2640 C.  JOSEP MÓRA I FONTANILS 1 9999 4 4 
251 PL. DE JOSEP MORGADES 

SOBREVIA 
1 9999 4 4 

2645 C.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 
2646 PTGE.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 
3458 ESPLAN

ADA 
DE JOSEP RENIU I CALVET 1 9999 4 4 

2650 C.  JOSEP SABATER I SUST 1 9999 4 4 
2651 C.  JOSEP TRUETA 1 9999 4 4 
2660 C.  JOSEP VICENÇ FOIX 1 9999 3 3 
2680 C.  JUAN DE LA CIERVA 1 9999 4 4 
2700 C.  JUAN SEBASTIÁN 

ELCANO 
1 9999 4 4 

3462 C.  JULIÀ GUAL 1 9999 3 3 
2855 PL.  LAIETANA 1 9999 3 3 
2850 C.  LAPIDARIO 1 9999 4 4 
6999 VIAL  LATERAL AUTOPISTA 1 9999 7 7 



SUD  
2860 C.  LEPANT 1 9999 4 4 
1370 C.  LES AGUDES 1 9999 4 4 
810 C.  LES CANTIGUES 1 9999 4 4 
2870 C.  LLAUDER 1 67 4 4 
2870 C.  LLAUDER 68 75 4 4 
2870 C.  LLAUDER 76 9999 4 4 
2771 PL. DE LLAVANERES 1 9999 4 4 
2875 C.  LLEBEIG 1 9999 7 7 
5265 TORRE

NT 
DE 
LA 

LLEBRETA 1 9999 7 7 

2880 C.  LLEIDA 1 9999 6 6 
727 CAMÍ DE LLEVANT 1 9999 7 7 
2885 C.  LLEVANT 1 9999 7 7 
2780 C.  LLEVANTINA 1 9999 6 6 
2890 C.  LLORET DE MAR 1 9999 6 6 
2910 C.  LLUÍS EL PIETÓS 1 9999 4 4 
2922 PTGE  LLUIS GALLIFA 1 9999 4 4 
3471 PSS  LLUÍS GALLIFA 1 9999 4 4 
2915 C.  LLUÍS MILLET 1 9999 4 4 
2920 C.  LLUÍS MORET 1 9999 4 4 
4001 PL.  LLUÍS TERRICABRAS 

"TERRI" 
1 9999 3 3 

2921 C.  LLUÍS VILADEVALL 1 9999 4 4 
2926 PTGE. DELS  LLUÏSOS 1 9999 4 4 
2925 C. DE 

LA 
LLUNA 1 9999 5 5 

5263 TORRE
NT 

DEL LLUSCÀ     

278 C.  LOLA ANGLADA 1 9999 4 4 
10002 CAMI DE LORITA 1 9999 7 7 
2935 C.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 
2940 PTGE.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 
2950 C.  LUTHER KING 1 9999 4 4 
1847 C.  LUXEMBURG 1 9999 3 3 
2960 C.  MAGÍ RAVENTOS 1 9999 4 4 
2970 C.  MAJOR 1 9999 3 3 
2980 C.  MÀLAGA 1 9999 6 6 
2990 C.  MALGRAT 1 9999 6 6 
2995 PG.  MALGRAT 1 9999 6 6 
3000 C.  MALLORCA 1 9999 4 4 
3010 C.  MALUQUER I VILADOT 1 9999 4 4 
2511 PL. DE MANUEL CUYÀS I DURÁN 1 9999 2 2 
10003 CAMÍ DE MANYANS 1 9999 7 7 



1470 C. DEL MAR 1 9999 4 4 
3832 PARC DE MAR 1 9999 4 4 
3030 C.  MARATHON 1 9999 4 4 
3040 C.  MARE ALFONSA CAVIN 1 9999 4 4 
3070 C.  MARE DE DÉU DE LA CISA 1 9999 4 4 
3100 C.  MARE DE DÉU DE LA 

SALUT 
1 9999 6 6 

3060 C.  MARE DE DÉU DE 
L'ESPERANCA 

1 9999 4 4 

9011 PL.  MARE DE DÉU DE 
L'ESPERANÇA 

1 9999 4 4 

3120 C.  MARE DE DEU DE NÚRIA 22 9999 4 4 
3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 1 18 4 4 
3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 19 21 4 4 
3130 C.  MARE DE DÉU DEL 

CORREDOR 
1 9999 4 4 

5530 C.  MARE DE DÉU DEL PILAR 1 9999 6 6 
3140 C.  MARE DE DÉU DELS 

ÀNGELS 
1 9999 4 4 

3150 AV. DEL MARESME 1 141 4 4 
3150 AV. DEL MARESME 142 142 4 2 
3150 AV. DEL MARESME 143 9999 2 2 
3990 C.  MARIÀ ANDREU 1 9999 3 3 
3991 PL.  MARIA AURÈLIA 

CAMPMANY 
1 9999 3 3 

3991 PL.  MARIA AURÈLIA 
CAPMANY 

    

3160 C.  MARIA AUXILIADORA 1 9999 4 4 
3467 C.  MARIÀ RIBAS 1 9999 4 4 
3830 PG.  MARINA 1 9999 4 4 
3170 PTGE.  MARINA DE LLEVANT 

(vid. 3150) 
1 9999 2 2 

90710 PG.  MARÍTIM 1 9999 4 4 
732 ROTON

DA 
DEL MAS COSTABELLA 1 9999 5 5 

3180 C.  MAS SANT JORDI 1 15 5 5 
3180 C.  MAS SANT JORDI 16 9999 5 5 
5905 PTGE.  MAS SANT JORDI 1 9999 5 5 
3190 C.  MASSEVÀ 1 9999 4 4 
3200 BDA. D'EN MASSOT 1 9999 4 4 
930 CTRA. DE MATA 1 44 4 4 
930 CTRA. DE MATA 45 76 4 3 
930 CTRA. DE MATA 77 87 7 3 
930 CTRA. DE MATA 88 9999 7 5 



1420 C. DE MATA 1 9999 4 4 
1472 C.  MATAGALLS 1 9999 7 7 
1422 RONDA DE MATARÓ 1 9999 7 7 
3210 PTGE. D'EN MATAS 1 9999 5 5 
1680 C.  MATHEU 1 47 4 4 
1680 C.  MATHEU 48 55 4 3 
1680 C.  MATHEU 56 9999 3 3 
3218 PL.  MEDITERRÀNIA 1 9999 4 4 
3215 C.  MELCIOR DE PALAU 1 9999 4 4 
3220 C.  MELÉNDEZ VALDÉS 1 9999 4 4 
3230 C.  MÉNDEZ NÚÑEZ 1 9999 4 4 
3240 C.  MENÉNDEZ PIDAL 1 9999 4 4 
3243 PTGE.  MERCAT PETIT 1 9999 4 4 
3244 C.  MERCÈ RODOREDA 1 9999 4 4 
3245 C.  MESTRAL 1 9999 7 7 
3260 C.  MÈXIC 1 9999 3 3 
730 CAMÍ DEL MIG 1 35 2 2 
730 CAMÍ DEL MIG 36 9999 3 4 
3265 C.  MIGJORN 1 9999 7 7 
3280 C.  MILANS 1 9999 4 4 
3270 C.  MIQUEL ALBA 1 9999 4 4 
3290 PL.  MIQUEL BIADA 1 9999 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 1 48 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 49 71 2 2 
3300 C.  MIQUEL BIADA 72 9999 2 2 
2872 PL  MIQUEL MARTÍ I POL 1 9999 4 4 
1829  EL MIRADOR   4 4 
1474 C. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 
1475 PTGE. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 
1473 PL. DE MIRADOR PONENT 1 9999 7 7 
1750 PTGE.  MIRÓ 1 9999 4 4 
3310 C.  MISERICÒRDIA 1 9999 6 6 
3320 C. DE MITJA GALTA 1 9999 4 4 
3325 C.  MOIANÈS 1 9999 7 7 
3330 C. D'EN MOLES 1 9999 4 4 
3340 C. DEL MOLÍ DE DALT 1 9999 5 5 
3350 C. DEL MOLÍ DE VENT 1 9999 4 4 
3360 C. DEL MOLÍ DEL MIG 1 9999 4 4 
1575 PL. DELS MOLINS 1 9999 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 1 11 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 12 16 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 17 47 4 4 
1580 PG. DELS MOLINS 48 51 4 4 



1580 PG. DELS MOLINS 52 9999 5 5 
1390 C. DE 

LES 
MONGES 1 9999 4 4 

3370 C.  MONTALT 1 9999 4 4 
3380 C.  MONTCADA 1 9999 4 4 
3385 PTGE.  MONTGRÍ 1 9999 4 4 
3390 C.  MONTJUÏC 1 9999 4 4 
1476 C.  MONTNEGRE 1 9999 7 7 
3400 C.  MONTSENY 1 9999 4 4 
3410 C.  MONTSERRAT 1 9999 2 2 
2631 PLAÇA  MONTSERRAT ROIG 1 9999 3 3 
3420 C.  MORATÍN 1 9999 4 4 
1330 PL. DE 

LA 
MORBERIA 1 9999 4 4 

3430 C.  MORETO 1 9999 4 4 
3440 C.  MOSSÈN ANDREU 1 9999 4 4 
3450 PL.  MOSSÈN BLANCH 1 9999 4 4 
3460 RONDA  MOSSÈN JACINT 

VERDAGUER 
1 9999 3 3 

3470 C.  MOSSÈN JAUME SALA 1 9999 3 3 
1828 PL.  MOSSÉN JOAN PAU PUJOL 1 9999 4 4 
1824 PG. DE MOSSÈN JOSEP DE 

PLANDOLIT I RIERA 
1 9999 4 4 

3480 C.  MOSSÈN MOLÉ 1 9999 4 4 
3490 C.  MOSSEN RAMON 

FORNELLS 
1 9999 4 4 

1340 C.  MUNTANYA 1 9999 6 6 
3550 C.  MÚRCIA 1 9999 6 6 
3456 PL. DE 

LA  
MUSICA 1 9999 4 4 

3570 C.  MUSICS CASSADÓ 1 9999 4 4 
937 CTRA.  NACIONAL II (vid. 1422) 1 9999 7 7 
3580 C.  NÀPOLS 1 9999 4 4 
3590 C.  NARCÍS MONTURIOL 1 9999 5 5 
3610 C.  NAUTILUS 1 9999 4 4 
3620 C.  NAVARRO 1 9999 4 4 
3645 C.  NEWTON 1 9999 4 4 
3630 C.  NICARAGUA 1 9999 5 5 
3640 C.  NICOLAU GUAÑABENS 1 9999 3 3 
3650 C.  NORD 1 9999 6 6 
3660 C.  NOU 1 9999 3 3 
3670 C.  NOU DE LA MERCÈ 1 9999 7 7 
3680 C.  NOU DE LES CAPUTXINES 1 9999 4 4 
3690 C.  NÚÑEZ DE BALBOA 1 9999 4 4 



3710 PL.  OCCITÀNIA 1 9999 3 3 
3700 RONDA  O'DONNELL 1 9999 2 2 
3720 PTGE.  OLOT 1 9999 4 4 
3730 C.  ONOFRE ARNAU 1 9999 4 4 
3735 PL.  ONZE DE SETEMBRE 1 9999 4 4 
1927 PG. L' ORFEÓ MATARONÍ 1 9999 4 4 
3740 PTGE.  ÒRRIUS 1 9999 4 4 
1534 C. DE OSONA 1 9999 7 7 
621 C. DE L’  OVERLOCAIRE 1 9999 5 5 
781   P.P. HORTES DEL CAMÍ 

RAL 
    

3473 C.  P.P. PARC CENTRAL     
3745 C.  PABLO IGLESIAS 1 9999 5 5 
3750 C.  PABLO PICASSO 1 9999 2 2 
3760 C.  PACHECO 1 9999 4 4 
931 C.  DE 

LA  
PAGESIA 1 9999 5 5 

3763 PARC DEL PAIS VALENCIÀ 1 9999 4 4 
1846 C.  PAÏSOS BAIXOS 1 9999 4 4 
1871 PTGE. DELS  PAÏSOS BÀLTICS 1 9999 5 5 
3761 RONDA DELS PAÏSOS CATALANS 1 9999 3 3 
1341 PLAÇA  DELS  PAÏSOS ESLAUS 1 9999 5 5 
1210 C.  PALAU 1 9999 3 3 
1250 PL. DEL PALAU 1 9999 4 4 
1251 PARC DEL PALAU 1 9999 4 4 
3765 C.  PALLARS 1 9999 7 7 
2790 C. DE 

LA 
PALMA 1 9999 4 4 

3770 C. D'EN PALMEROLA 1 9999 2 2 
3780 C.  PARAGUAY 1 9999 5 5 
1480 C. DEL PARC 1 9999 3 3 
1485 AV. DEL PARC FORESTAL 1 9999 7 7 
3800 PTGE.  PARE JOSEP RIUS 1 9999 4 4 
3810 C.  PASADENA 1 9999 4 4 
1660 PTGE.  PASCUAL I VILA 1 9999 4 4 
3820 C.  PASCUAL MADOZ 1 9999 4 4 
1215 C. D'EN PASSET 1 9999 7 7 
1350 C. DE 

NA 
PAU 1 9999 4 4 

3840 C.  PAU CASALS 1 9999 4 4 
3845 PTGE.  PAU CLARIS 1 9999 4 4 
3468 C.  PEATONAL 2 P.P. PARC 

CENTRAL 
1 9999   

1852 C.  PEATONAL VERD P.P.     



VALLS 
3841 C. DE 

LA 
PEDRA DEL GALL 1 9999 4 4 

3851 PL. DE 
LA  

PEDRA GENTIL 1 9999 6 6 

3850 C.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 
7762 PTGE.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 
1220 C. D'EN PEDRÓ 1 9999 4 4 
1221 PL. DE 

LA  
PEIXATERIA 1 9999 1 1 

3860 C.  PENEDÈS 1 9999 4 4 
4121 PLAÇA  DE 

LA 
PEPA MACA 1 9999 4 4 

3870 C.  PEPETA MOREU 1 9999 4 4 
3881 C.  PERE BOMBARDÓ 1 2 1 4 
3881 C.  PERE BOMBARDÓ 3 9999 4 4 
3880 C.  PERE III EL CERIMONIÓS 1 9999 4 4 
3531 C. DE  PERE MÀRTIR VIADA 1 9999 4 4 
1230 PL. D'EN PERIC 1 9999 3 3 
1490 C. DEL PERICÓ 1 9999 7 7 
3900 AV.  PERÚ 1 9999 3 3 
3920 PL.  PICÓ I SINOL 1 9999 4 4 
3930 C.  PIETAT 1 9999 6 6 
3940 C.  PINEDA 1 9999 6 6 
1590 C. DELS PINS 1 9999 6 6 
3950 PL.  PINTOR CUSACHS 1 9999 3 3 
726 C. DE 

LES 
PIQUES 1 9999 7 7 

5283 TORRE
NT 

DE 
LES 

PIQUES 1 9999 3 3 

3965 C.  PIRINEUS 1 9999 3 3 
4015 C.  PITÀGORES 1 9999 3 3 
4030 C.  PIZARRO 1 9999 4 4 
4040 PTGE.  PIZARRO 1 9999 4 4 
4060 C.  PLA DE BAGES 1 9999 4 4 
1495 C.  PLA DE FOGARS 1 9999 7 7 
2595 C.  PLA DEL CASTELL 1 9999 7 7 
4244   PLA PARCIAL EL RENGLE     
2800 C.  PLANA DE VIC 1 9999 4 4 
3831 PLATJA DE PONENT 1 9999 4 4 
4881   PLATJA DE SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
709   PLATJA DEL CALLAO 1 9999 4 4 
941   PLATJA DEL VARADOR 1 9999 4 4 
4065 C.  PLATÓ 1 9999 3 3 



4070 C.  POETA JOSEP PUNSOLA 1 9999 4 4 
5270 TORRE

NT 
DE 
LA 

PÓLVORA 1 88 7 7 

5270 TORRE
NT 

DE 
LA 

PÓLVORA 89 100 4 4 

5270 TORRE
NT 

DE 
LA 

PÓLVORA 101 9999 4 4 

4080 C.  POMPEU FABRA 1 9999 3 3 
4090 C.  POMPEU SERRA 1 9999 4 4 
5264 TORRE

NT 
DEL PONT DE LA VILA     

4095 AV. DEL PORT 1 9999 4 4 
4095 AVDA. DEL PORT 1 9999 4 4 
4100 C.  PORTAL DE VALLDEIX 1 9999 4 4 
4110 C.  PORTUGAL 1 9999 3 3 
1500 C. DEL POU 1 9999 6 6 
1510 C.  PRAT 1 9999 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 1 73 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 74 78 4 4 
4120 C.  PRAT DE LA RIBA 79 9999 4 4 
4125 TORRE

NT 
D'EN PREGÀRIA 1 9999 3 3 

4130 C.  PREMIÀ 1 9999 5 5 
2900 AV.  PRESIDENT COMPANYS 1 9999 4 3 
4140 RONDA  PRESIDENT IRLA 1 9999 4 4 
2040 RONDA  PRESIDENT MACIÀ 1 9999 3 3 
1880 RONDA  PRESIDENT 

TARRADELLAS 
1 9999 4 4 

3510 MURAL
LA 

DE 
LA 

PRESÓ 1 9999 3 3 

2170 RONDA  PRIM 1 9999 3 3 
4144 PL. DEL  PRIMER DE MAIG 1 9999 4 4 
4145 C.  PRIORAT 1 9999 7 7 
4150 C.  PROVENÇA 1 34 4 4 
4150 C.  PROVENÇA 35 9999 4 4 
4160 PL.  PUERTO RICO 1 9999 4 4 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 1 140 3 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 141 147 2 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 148 205 2 2 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 206 267 2 3 
4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 268 9999 3 3 
4180 C.  PUIG I PIDEMUNT 1 9999 5 5 
4181 C.  PUIGMAL 1 9999 4 4 
4190 C.  PUJOL 1 9999 3 3 



4200 C.  QUERALBS 1 9999 4 4 
4210 C.  QUINTANA 1 9999 4 4 
932 C. DELS RABASSAIRES 1 9999 5 5 
4215 C.  RACÓ DE SANT PERE (vid. 

3150) 
1 9999 2 2 

1839 PARC DE  RAFAEL ALBERTI 1 9999 4 4 
4220 PL.  RAFAEL CASANOVA 1 9999 4 4 
4000 RONDA  RAFAEL ESTRANY 1 9999 3 3 
780 CAMÍ  RAL 1 283 4 4 
780 CAMÍ  RAL 284 286 4 4 
780 CAMÍ  RAL 287 341 4 4 
780 CAMÍ  RAL 342 350 4 2 
780 CAMÍ  RAL 351 384 2 2 
780 CAMÍ  RAL 385 423 2 1 
780 CAMÍ  RAL 424 550 2 2 
780 CAMÍ  RAL 551 9999 3 4 
2810  LA RAMBLA 1 9999 1 1 
4230 PG.  RAMON BERENGUER III 1 9999 3 3 
4240 C.  RAMON LLULL 1 9999 4 4 
624 C. DE 

LA  
REMALLAIRE 1 9999 5 5 

933 C. DELS  REMENCES 1 9999 5 5 
4245 PG. DEL RENGLE 1 9999 4 4 
4246 RTDA. DEL RENGLE 1 9999 4 4 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 1 11 5 5 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 12 33 5 4 
4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 34 9999 4 4 
4251 C.  REPÚBLICA ARGENTINA     
4260 C.  REPÚBLICA DOMINICANA 1 9999 4 4 
625 C DE 

LA 
REPUNTADORA 1 9999 5 5 

622 C. DE 
LA 

RESSEGUIDORA 1 9999 5 5 

2820  LA RIERA 1 48 1 1 
2820  LA RIERA 49 55 1 1 
2820  LA RIERA 56 108 1 1 
2820  LA RIERA 109 115 2 1 
2820  LA RIERA 116 9999 2 2 
1421   RIERA DE MATA     
4290  EL RIEROT 1 9999 4 4 
4291 C.  RIU CARDONER 1 9999 7 7 
1533 C. DEL RIPOLLES 1 9999 7 7 
5264 C. DEL RIU BESOS 1 9999 7 7 
4292 C.  RIU CONGOST 1 9999 7 7 



4293 C.  RIU EBRE 1 9999 7 7 
4294 C.  RIU FLUVIÀ 1 9999 7 7 
4295 C.  RIU FRANCOLÍ 1 9999 7 7 
4296 C.  RIU FRESER 1 9999 7 7 
4297 C.  RIU LLOBREGAT 1 9999 7 7 
4298 C.  RIU MOGENT 1 9999 7 7 
4299 C.  RIU MUGA 1 9999 7 7 
4305 C.  RIU NOGUERA 1 9999 7 7 
4301 C.  RIU ONYAR 1 9999 7 7 
4302 C.  RIU SEGRE 1 9999 7 7 
4303 C.  RIU TER 1 9999 7 7 
4304 C.  RIU VALIRA 1 9999 7 7 
4300 RONDA  ROCA BLANCA 1 31 3 3 
4300 RONDA  ROCA BLANCA 32 9999 3 3 
4320 C.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 
4330 PG.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 
4331 PL. DE ROCAFONDA 1 9999 3 3 
3475 PL. DE 

LA 
RODA D'ANDALUSIA 1 9999 4 4 

4340 C.  ROGER DE FLOR 1 9999 4 4 
4350 C.  ROGER DE LLÚRIA 1 9999 4 4 
4360 C.  ROJAS 1 9999 4 4 
4370 C.  ROMA 1 9999 4 4 
4379 C.  ROMANÍ 1 9999 7 7 
1851 C.  ROMANIA 1 9999 4 4 
4389 PL.  ROSA SABATER 1 9999 4 4 
4390 C.  ROSA SENSAT 1 9999 4 4 
4400 C.  ROSSELLÓ 1 9999 3 3 
1520 PTGE. DEL SAC 1 9999 4 4 
4420 C.  S'AGARÓ 1 9999 5 5 
4430 C.  SAGRADA FAMÍLIA 1 9999 4 4 
4440 C.  SALESIANS 1 9999 4 4 
3466 C.  SALVADOR CRUXENT 1 9999 4 4 
4445 C.  SALVADOR ESPRIU 1 9999 4 4 
4450 C.  SALVADOR LLANAS 1 9999 4 4 
4460 C.  SANCHO PANZA 1 9999 5 5 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 1 19 4 4 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 20 26 4 4 
4470 C.  SANT AGUSTÍ 27 9999 4 4 
4480 C.  SANT ANTONI 1 9999 4 4 
4490 C.  SANT ANTONI MARIA 

CLARET 
1 9999 4 4 

4500 C.  SANT BENET 1 9999 1 1 



4510 PTGE.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 
4520 C.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 
4530 C.  SANT BRU 1 9999 4 4 
740 CAMÍ DEL SANT CRIST 1 9999 5 5 
4540 C.  SANT CRISTÒFOR 1 9999 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 1 21 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 21 26 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 26 54 3 3 
4550 C.  SANT CUGAT 55 61 3 4 
4550 C.  SANT CUGAT 62 9999 4 4 
4560 C.  SANT DANIEL 1 9999 4 4 
4570 C.  SANT DESIDERI 1 9999 4 4 
4580 C.  SANT DOMÈNEC 1 9999 6 6 
4590 C.  SANT DOMENICO SAVIO 1 9999 4 4 
4600 C.  SANT ELIES 1 9999 4 4 
4605 C.  SANT FELICIÀ (vid. 3150) 1 9999 2 2 
4610 C.  SANT FERRAN 1 9999 6 6 
4620 C.  SANT FRANCESC D'ASSÍS 1 9999 3 3 
4630 C.  SANT FRANCESC DE 

PAULA 
1 9999 4 4 

4650 C.  SANT IGNASI DE LOIOLA 1 9999 4 4 
4660 C.  SANT ISIDOR 1 9999 4 4 
4670 C.  SANT JOAN 1 9999 4 4 
4671 PL. DE SANT JOAN 1 9999 4 4 
4680 C.  SANT JOAN BOSCO 1 9999 4 4 
4690 C.  SANT JOAQUIM 1 41 3 3 
4690 C.  SANT JOAQUIM 42 61 3 2 
4690 C.  SANT JOAQUIM 62 9999 3 3 
4700 C.  SANT JORDI 1 9999 4 4 
4710 C.  SANT JOSEP 1 9999 1 1 
4720 C.  SANT JOSEP DE 

CALASSANÇ 
1 27 6 6 

4720 C.  SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ 

28 9999 5 5 

4730 C.  SANT JOSEP ORIOL 1 9999 4 4 
3540 MURAL

LA 
DE SANT LLORENÇ 1 9999 2 2 

4740 C.  SANT MARTÍ 1 9999 4 4 
719 CAMÍ DE SANT MARTÍ DE MATA     
4750 C.  SANT MIQUEL 1 9999 4 4 
5491 CAMÍ DE SANT MIQUEL DE MATA     
4760 RONDA  SANT OLEGUER 1 74 2 2 
4760 RONDA  SANT OLEGUER 75 9999 4 4 
4780 C.  SANT PAU 1 9999 4 4 



4790 C.  SANT PELEGRÍ 1 9999 4 4 
4800 C.  SANT PERE 1 9999 4 4 
4810 C.  SANT PERE MÉS ALT 1 9999 4 4 
4820 C.  SANT POL 1 23 6 6 
4820 C.  SANT POL 24 9999 6 6 
4830 C.  SANT RAMON 1 9999 4 4 
4840 C.  SANT ROC 1 9999 4 4 
4850 C.  SANT SADURNÍ 1 9999 4 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 1 8 4 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 9 10 6 4 
4870 C.  SANT SEBASTIÀ 11 9999 6 6 
4880 C.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
4885 PL.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
4890 C.  SANT VALENTÍ 1 9999 4 4 
440 BDA. DE SANTA ANNA 1 9999 2 2 
4900 PL.  SANTA ANNA 1 9999 1 1 
4910 C.  SANTA CATERINA 1 9999 6 6 
936 PTGE DE SANTA CECÍLIA 1 9999 5 5 
4920 C.  SANTA JULIANA 1 9999 4 4 
4930 PTGE.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 
4940 C.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 
4950 PTGE.  SANTA MAGDALENA 1 9999 4 4 
4960 C.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 
4970 PL.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 
4980 C.  SANTA MARTA 1 9999 4 4 
729 CAMÍ DE SANTA RITA 1 9999 7 7 
4990 C.  SANTA RITA 1 9999 4 4 
4990 C. DE  SANTA RITA 1 9999 4 4 
5000 C.  SANTA SEMPRONIANA 1 9999 4 4 
5010 C.  SANTA TERESA 1 9999 1 1 
5020 C.  SANTIAGO RUSIÑOL 1 9999 4 4 
1595 C. DELS SAUMELLS 1 9999 7 7 
5030 C.  SEGURA 1 9999 6 6 
1538 PL. DE  

LA  
SELVA 1 9999 7 7 

724 VIA  SÈRGIA 1 9999 5 5 
722 CAMÍ DE 

LA 
SERRA     

5040 C.  SERRA I MORET 1 9999 5 5 
5050 C.  SERRA I RÀFOLS 1 9999 5 5 
5060 C.  SEVILLA 1 9999 6 6 
5070 C.  SICÍLIA 1 9999 4 4 
5080 C.  SIETE PARTIDAS 1 9999 4 4 



5090 PTGE.  SISTERNES 1 9999 4 4 
4266 C.  SÒCRATES 1 9999 4 4 
1530 C. DEL SOL 1 9999 4 4 
5100 C.  SOLÍS 1 12 4 4 
5100 C.  SOLÍS 13 49 4 4 
5100 C.  SOLÍS 50 9999 4 4 
5105 C.  SOLSONÈS 1 9999 7 7 
5110 C.  SOR LUCIL·LA 1 9999 4 4 
5111 PP EL SORRALL 1 9999 4 4 
923 C. DEL SOT DE L’HOSPITAL 1 9999 7 7 
1841 C.  SUÈCIA 1 9999 4 4 
5120 C.  TARRAGONA 1 9999 4 4 
1030 C.  TÀRREGA 1 9999 5 5 
5130 C.  TEIÀ 1 9999 6 6 
623 C. DE 

LA 
TEIXIDORA 1 9999 5 5 

1535 C. DEL TENIS 1 9999 7 7 
1540 PTGE.  TER 1 9999 4 4 
1410 PL. DE 

LES 
TERESES 1 9999 1 1 

1415 C. DE 
LA 

TERRA 1 9999 5 5 

5140 C.  TERRASSA 1 9999 6 6 
5150 C.  TETUAN 1 9999 4 4 
5160 C.  TIANA 1 9999 6 6 
3520 MURAL

LA 
DEL TIGRE 1 9999 4 4 

5170 C.  TIMBALER DEL BRUC 1 9999 4 4 
5291 PL.  TIRANT LO BLANC 1 9999   
3500 MURAL

LA 
D'EN TITUS 1 9999 4 4 

5180 C.  TOBOSO 1 9999 5 5 
5190 C.  TOLEDO 1 9999 6 6 
5200 PTGE.  TOLEDO 1 9999 6 6 
5210 C.  TOLÓ 1 9999 4 4 
5220 PL.  TOMÀS RIBAS I JULIÀ 1 9999 3 3 
5230 C.  TOMÀS VIÑAS 1 9999 4 4 
912 C. DE TORDERA 1 9999 5 5 
5240 AV.  TORNER 1 9999 4 4 
5250 PTGE.  TORRE PALAUET 1 9999 3 3 
1770  EL TORRENT 1 9999 2 2 
5280 PTGE.  TORRENT DE LA 

PÓLVORA 
1 9999 4 4 

5287   TORRENT FORCAT 1 9999 7 7 



5288   TORRENT VALLVERIC 1 9999 7 7 
2180 C.  TORRIJOS 1 48 4 4 
2180 C.  TORRIJOS 49 52 4 4 
2180 C.  TORRIJOS 53 9999 4 4 
2181 PTGE.  TORRIJOS 1 9999 4 4 
5300 C.  TOSSA 1 9999 6 6 
5305 C.  TRAMUNTANA 1 9999 7 7 
5310 C.  TRANSVERSAL 1 9999 6 6 
5320 C.  TRES ROQUES 1 9999 4 4 
5330 C.  TRES TOMBS 1 9999 4 4 
5340 C.  TRINITAT 1 9999 4 4 
613 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 
5349 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 
5350 C.  TURÓ DE MONTGAT 1 9999 4 4 
5360 C.  ÚMBRIA 1 9999 4 4 
2830 C.  UNIÓ 1 19 3 3 
2830 C.  UNIÓ 20 59 4 4 
2830 C.  UNIÓ 60 9999 4 4 
5370   URB. CAN MARQUÈS 1 9999 6 6 
5380   URB. CAN QUIRZE 1 9999 6 6 
5390   URB. LA CORNISA 1 9999 6 6 
5400   URB. LA FORNENCA 1 9999 6 6 
5420   URB. SANT SALVADOR 1 9999 6 6 
5410   URB. SANTA MARIA DE 

CIRERA 
1 9999 6 6 

5430   URB. VILARDELL 1 9999 6 6 
5440 PTGE.  URGELL 1 9999 4 4 
5450 C.  URUGUAI 1 9999 4 4 
5460 C.  VALÈNCIA 1 9999 4 4 
728 CAMÍ DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
935 CTRA. DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
1550 C.  VALLÈS 1 9999 4 4 
1537 C. DEL VALLESPIR 1 9999 7 7 
5465 C.  VALLGIRÓ 1 9999 7 7 
10006 TORRE

NT 
DE VALLGIRÓ 1 9999 7 7 

5285 TORRE
NT 

DE 
LES 

VALLS 1 9999 7 7 

5289 TORRE
NT 

DE VALLVERDERA     

934 C. DE VALLVERICH 1 9999 5 5 
5466 C.  VAPOR GORDILS 1 9999 5 5 
938 CTRA.  VARIANT N-II (vid. 1422)     
5470   VEÏNAT DE CERDANYOLA 1 9999 7 7 



5480   VEÏNAT DE CIRERA 1 9999 7 7 
5490   VEÏNAT DE MATA 1 9999 7 7 
5500   VEÏNAT DE VALLDEIX 1 9999 7 7 
5510 C.  VELÁZQUEZ 1 24 4 4 
5510 C.  VELÁZQUEZ 25 29 4 4 
5510 C.  VELÁZQUEZ 30 9999 4 4 
5520 AV.  VELÒDROM 1 28 4 4 
5520 AV.  VELÒDROM 29 9999 4 4 
0991 PLAÇA DE  VENTURA AMETLLER 1 9999 4 4 
939 PL. DE 

LA  
VEREMA 1 9999 5 5 

3050 C.  VERGE DE GUADALUPE 1 9999 6 6 
3080 C.  VERGE DE LA 

FUENSANTA 
1 9999 4 4 

3090 C.  VERGE DE LA PALOMA 1 9999 4 4 
3110 C.  VERGE DE LAS 

MARAVILLAS 
1 9999 4 4 

1551 PL. DE  VICENÇ FONT SASTRE 1 9999 4 4 
4010 C.  VICENÇ PUIG 1 9999 5 5 
5286 TORRE

NT 
DELS VIDALS 1 9999 7 7 

2835 C.  VILASSAR 1 9999 5 5 
2840 C. DE 

LA 
VINYA 1 9999 6 6 

790 CAMÍNE
T 

DE 
LES 

VINYES 1 9999 3 3 

792 CAMÍ DE 
LES 

VINYES D'EN SUMELLS 1 9999 7 7 

5550 C.  VISTA ALEGRE 1 9999 6 6 
5555 PL.  VISTA ALEGRE 1 9999 5 5 
5560 C.  VITÒRIA 1 9999 4 4 
1132 PL. DEL VOLUNTARIAT 1 9999 4 4 
5565 C.  XALOC 1 9999 7 7 
1236 C. D'EN XAMMAR 1 9999 3 3 
5566 PL.  XERELLA     
5556 PL. DE XERELLA 1 9999 4 4 
5570 PL.  XICA 1 9999 3 3 
 

 

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: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya. 

Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

24   - APROVACIÓ PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 

DE LA FIRA DE PESSEBRES 
 

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

presenta la proposta següent :  

 
“Atès que l’ IMPEM organitzarà  la Fira de Pessebres 
 
L’article 47 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  estableix que les entitats podran atribuir als seus 
Organismes Autònoms la fixació dels preus públics, per ella establerts, corresponents als 
serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu 
cost. 
 
De l’estudi econòmic de costos de la Fira de Pessebres es desprèn que el preu públic 
proposat per la prestació de serveis no cobreix els costos previstos.  
 
Qui subscriu, la Presidenta de l’ Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, 
proposa al Ple l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- Aprovar  el preu públic per prestació de serveis de la Fira de Pessebres per 
import de 103,07 €/m lineal.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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



municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

25 -  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA 

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, 

DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS 

DOMÈSTICS ABANDONATS, I CONVOCAR LICITACIÓ.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Mitjançant informe de data 20/10/2009 el cap del Servei de Salut Pública i Consum 
sol·licita la tramitació de la contractació de la gestió, en règim de concessió, del servei 
públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, mitjançant procediment 
obert, amb una durada inicial de sis anys, prorrogable tres anys més, i amb un preu fixat 
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 840.000,00 euros, IVA no inclòs, 
pels sis anys de durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment 
aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga per tres anys addicionals, el valor 
estimat del contracte és de 1.260.000,00 euros. 
 
Consta a l’expedient informe del secretari general i de l’interventor de Fons municipals, 
ambdós de data 23/10/2009, respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius 
i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la 
legislació vigent sobre contractació del sector públic, així com respecte a l’existència de 
crèdit adequat i suficient a la partida 60220/413110/22707 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació, i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als 
exercicis 2010 a 2015.  
 
Atès el disposat als arts. 8, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
En virtut de les competències delegades per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny de 
2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm. 
Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de la gestió, en règim de concessió, del 
servei públic de de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, amb una durada 
inicial de sis anys, prorrogable tres anys més, i amb un preu fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 840.000,00 euros, IVA no inclòs, pels sis anys de 
durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint 



en compte la possibilitat de pròrroga per tres anys addicionals, el valor estimat del 
contracte és de 1.260.000,00 euros. 
 
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars 
que regirà la contractació del servei públic expressat en l’apartat anterior, mitjançant 
tramitació ordinària i procediment obert. 
 
TERCER: Atendre la despesa de fins a 840.000,00 euros, més 134.000,00 euros en 
concepte d’IVA, a càrrec de la partida 60220/413110/22707 d’acord amb els següents 
imports i anualitats: 
 
Exercici 2009: 7.563,83 euros (operació A núm. 50683) 
Exercicis 2010 a 2015: 966.836,17 euros (operació APOS núm. 50684) 
 
D’acord amb el previst a l’art. 94 de la Llei de contractes del sector públic, es condicionen els 
efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 
60220/413110/22707 dels pressuposts municipals que s’aprovin per als  exercicis del 2010 
a 2015, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació 
durant les esmentades anualitats. 
 
QUART: Convocar licitació, per procediment obert, per a l’adjudicació del contracte a què 
fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats 
a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 

de Convergència i Unió (7). 

Vots en contra: Cap.   

Abstencions: 5,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

 

 
 
 
 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 

-Servei d’Obres- 

 



26  -  APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE  EXECUTIU D’ESCOLA 

MARTA MATA, 2 LÍNIES” A LA CARRETERA DE CIRERA. 
 

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

 

“El  6 de juliol de 2007 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general 
del  sector “ Riera de Cirera –Rocafonda”. Aquest planejament qualifica  les finques 
emplaçades en els números 30, 44 i 50 de la Carretera de Cirera i la núm. 62 de la ronda 
de  Rafael Estrany, com a Sistema d’Equipaments comunitaris, clau E, i en preveu la 
seva cessió per a la ubicació de nous centres escolars. 
A la reunió de la Taula Mixta de Planificació entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Mataró, que va tenir lloc durant el mes d’octubre de 2007, es va acordar 
d’incloure en la planificació escolar de la ciutat de Mataró el projecte i l’execució de la 
nova escola  Marta Mata.  En aquest sentit  la Direcció General de Centres Docents del 
Departament d’Educació de la Generalitat ha sol·licitat la cessió del sol de la finca 
emplaçada  en la carretera de Cirera núm.  44. 
A tal efecte  i amb la finalitat d’obtenir sol públic avançadament a tot el procés d’iniciativa 
privada, abans de la tramitació del corresponent projecte de reparcel·lació, el servei 
d’Urbanisme en data 2 de desembre de 2008 formalitza amb la propietat de les  finques 
esmentades  l’Acta d’ocupació directa  de les  mateixes, segons consta en el procediment 
GE-001/090. 
Per tal  que l’inici  del funcionament de centre escolar sigui  al mes de setembre de 2011, 
els serveis tècnics municipals  han procedit a la redacció del corresponent projecte 
executiu. 
Examinat el "Projecte executiu d’escola Marta Mata, 2 línies", redactat per l'arquitecte 
municipal Marc de la Parra Álvaro, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, que  té 
per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres de construcció d'un 
equipament educatiu, consistent en l'execució d'una escola de 2 línies, entre el carrer 
d’Aristòtil i la carretera de Cirera. 
 
El pressupost d'execució per contracte és de                       6.699.832,21 € IVA inclòs actual. 
El pressupost per  coneixement de l’Administració és de   6.784.832,21 € IVA inclòs actual.  
 
El centre educatiu constarà de dues línies, tindrà capacitat per a 450 places escolars, i 
comptarà amb una cuina i un menjador com a espais complementaris. 
El solar, de 7.869,19 m2, i  amb una superfície sensiblement regular, amb façana a la 
carretera de Cirera, presenta una orientació nord-est pel que fa a l’edifici principal i sud-
est pel que fa a l’aulari d’infantil. 
El desnivell topogràfic permet accedir a l’escola des de la carretera de Cirera, per 
l’extrem superior, a la planta primera i, coincidint amb el carrer de Sant Ferran, a la planta 
baixa. 
L’accés de serveis es fa des d’una cota inferior del carrer d’Aristòtil. 
L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el 
projectes municipals d'obres.  
L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, estableix que correspon al Ple Municipal aprovar 
els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal. 
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple municipal, si s’escau 
l’aprovació dels següents acords: 
                                                     



Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu d’escola Marta Mata, 2 línies", redactat 
per l'arquitecte municipal Marc de la Parra Álvaro, amb el suport dels tècnics del Servei 
d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres de 
construcció d'un equipament educatiu, consistent en l'execució d'una escola de 2 línies, 
entre el carrer d’Aristòtil i la carretera de Cirera. 
El pressupost d'execució per contracte és de                      6.699.832,21 € IVA inclòs actual. 
El pressupost per coneixement de l’Administració és de     6.784.832,21 € IVA inclòs actual.  
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 
d’abril, de règim local de Catalunya, i l’article 37 del ROAS, durant el qual es podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per 
aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.- Comunicar els anteriors acords a la Direcció General de Centres Docents del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Municipal d'Educació, 
i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i Urbanisme, als 
seus efectes.” 
 

 

 

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

manifesta que el seu grup es congratula per la construcció d’aquesta nova escola. La 

planificació d’aquesta construcció porta un endarreriment de, al menys, un any. Això 

portarà problemes en l’escolarització dels alumnes.  

 

 

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

Popular, també posa de relleu la manca de previsió que hi ha hagut. El fet que l’escola 

Marta Mata hagi hagut de passar per l’Antonio Machado ha comportat tot un seguit 

d’inconvenients per als alumnes, per al professorat i per a tots plegats. Celebrar que per fi 

l’escola Marta Mata pugui tenir un edifici per ells, en exclusiva. El nostra vot serà 

l’abstenció. 

 

 

La senyora Conxita Calvo insisteix en què no hi ha hagut falta de previsió. Des del primer 

dia la comunitat educativa Marta Mata sap perfectament que l’escola estaria a punt per al 

gener de 2011. Som conscients que tenim un termini ajustat per fer l’obra, però de 

moment no s’ha produït cap endarreriment. 

 

 

 



VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 
 

-Servei d’Urbanisme- 

 

27  - APROVAR TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOM 

RELATIVA A LA REORDENACIÓ DE L’ÀREA D’EQUIPAMENTS I 

DOTACIONS D’HABITATGE PÚBLIC “CARRER JOAN MARAGALL-

RONDA RAMON TURRÓ. 

 

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

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 2 d’abril de 2009, va aprovar provisionalment  la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de reordenació de l’àrea d’equipaments i 
dotació d’habitatge públic en el carrer Joan Maragall – Ronda Rafael Turró, redactada  
pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà.  
Recordem que l’objecte principal d’aquesta Modificació puntual del Pla General és la 
reordenació de la zona d’equipaments esmentada, amb la finalitat d’assolir els  objectius 
que, pel es refereix als nou usos, es poden resumir en els següents: a) Establir la 
qualificació de sistema de dotació d’habitatge públic (DHp), el complementari 
d’aparcament (Ca), i assignació de l’ús educatiu a l’equipament previst en planta baixa 
per aquest sistema, als sòls situats a la banda del carrer Joan Maragall, definint uns 
criteris i paràmetres d’ordenació amb l’objectiu d’implantar una escola bressol,  habitatges 
dotacionals i aparcament; b) Assignar l’ús docent (clau Eed) als sòls de sistema 
d’equipaments de titularitat municipal situats entre la Ronda Ramon Turró i l’escola dels 
Salesians; i c) assignar l’ús complementari d’aparcament, clau Ca, als sols d’equipaments 
docents privats Eed corresponents al camp de futbol per permetre la creació d’un 
aparcament soterrat pel servei del barri. 
Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona , en sessió de 18 de juny 
de 2009, acordà la suspensió de la modificació fins que, mitjançant un text refós, 
s’incorporessin una sèrie de prescripcions. 



 
En aquest sentit, el document objecte de la present proposta, a través d’un Text Refós, 
incorpora les prescripcions sol·licitades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona amb la introducció d’esmenes a l’expedient, el trets fonamentals de les quals 
es resumeixen  a continuació: 
 
� Atenent a la primera de les prescripcions segons la qual s’ha de completar la memòria 

social i sol·licitar informe a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, a 
l’expedient s’incorpora l’informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge de 
data 30 de juny de 2009 que, com a conclusió, valora positivament la iniciativa de 
l’Ajuntament de qualificar sòls per al sistema d’habitatges dotacionals públics del 
municipi. 

 
Per altra banda, tal com el propi informe de la Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge especifica, el document incorpora una memòria social que remet al Pla Local 
de l’Habitatge 2005-2015 quant a l’anàlisi de les necessitats d’habitatge. Així mateix, el 
document justifica que els sòls d’equipaments requalificats com la clau DHp no superen el 
5% del total dels sòls d’equipaments del municipi.  
  
� A requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 14 de 

juliol de 2009, l’Ajuntament ha sol·licitat informes al Departament d’Educació i al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació sense que, a data d’avui i fora del 
termini reglamentari, s’hagi obtingut resposta. Tot i així, qualsevol actuació que 
requereixi autorització prèvia dels Departaments esmentats, òbviament es sol·licitarà 
en el moment que legalment procedeixi. 

� Seguint també les prescripcions de l’acord de la Comissió, s’ incorpora normativament 
la regulació de la doble qualificació de sistema d’equipaments educatius i aparcament 
soterrat (clau Eed/Ca) amb l’obligació de mantenir en superfície les activitats pròpies 
d’un equipament docent. 

� Amb la finalitat de mantenir la superfície i funcionalitat dels sòls qualificats de sistema 
d’espais lliures, s’han incrementat els sòls destinats a aquest sistema d’espais lliures i 
també s’ha aclarit que la plaça de nova creació prevista a l’entorn del carrer Molí de 
Vent no quedarà afectada pels aparcaments de nova creació, ja que la rampa d’accés 
queda incorporada en la franja d’ampliació de vial prevista al carrer Maragall. 

� Amb la finalitat de donar resposta a la prescripció de l’apartat 1.5 de l’acord de la 
Comissió, això és, donar compliment a l’article 96 del PG en relació a la implantació 
dels blocs d’habitatges dotacionals i reduir-ne la seva longitud o fragmentar-los per 
millorar la seva adaptació topogràfica, s’ha revisat la implantació dels habitatges 
dotacionals i s’ha considerat la reducció de la longitud del segon bloc per tal de 
millorar les condicions del solar de l’equipament escolar veí. Aquesta reducció del 
segon bloc ha comportat la disminució del nombre d’habitatges dotacionals que 
queden en 31. 

� La prescripció 1.6 de l’acord de la Comissió indica que cal donar compliment al DBSI 
del Codi tècnic de l’Edificació en relació als accessos als equipaments i sol·licitar 
informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

 
En data 18 de setembre de 2009 s’ha rebut informe de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments que s’adjunta a l’expedient, i que determina un seguit de 
determinacions normatives a complir que, juntament amb el compliment del DBSI del 
Codi Tècnic de l’Edificació, s’hauran de preveure en la redacció dels projectes 
d’urbanització i/o edificació que derivin d’aquesta modificació i que hauran de ser 
sotmesos a  l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament i/o informe de la Secció de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament.  
 



� A la Memòria d’Ordenació s’incorpora  l’ informe de sostenibilitat econòmica, on es fa 
constar que les obres a realitzar,  vinculades en la totalitat a equipaments  i serveis 
d’ús públic dins d’un sòl urbà consolidat, tindran  naturalesa o caràcter ordinari i 
atenent, a més que el sòl és propietat municipal, és preveuen assumibles per les 
administracions responsables de la implantació i manteniment de les infraestructures i 
de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

� A la Memòria d’Ordenació s’incorpora  l’ informe de sostenibilitat econòmica, on es fa 
constar que les obres a realitzar,  vinculades en la totalitat a equipaments  i serveis 
d’ús públic dins d’un sòl urbà consolidat, no esta previst que tinguin un caràcter 
extraordinari i atenent que, a més, el sòl és propietat municipal, són assumibles per 
les administracions responsables de la implantació i manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

� Finalment, s’han corregit les errades detectades a la normativa que determinava la 
part expositiva de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona . 

 
Per tot el que s’acaba d’exposar, i en virtut el que disposen els arts. 21 i 22 de la  Llei de 
Bases de Règim Local pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que ha d’aprovar 
aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
Primer:- Aprovar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 
reordenació de l’àrea d’equipaments i dotació d’habitatge públic en el carrer Joan 
Maragall – Ronda Rafael Turró, redactada  pel Servei municipal de Desenvolupament 
Urbà, el qual incorpora les prescripcions requerides a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de 18 de juny de 2009. 
 
Segon.- Trametre tres exemplars i suport informàtic del Text Refós de la  Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de reordenació de l’àrea d’equipaments i dotació 
d’habitatge públic en el carrer Joan Maragall – Ronda Rafael Turró, juntament amb la 
fotocòpia de l’expedient administratiu, perquè es procedeixi a la seva aprovació.” 
 

 

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

Popular, anuncia el seu vot contrari. Tenim una zona d’equipaments que es reordena, a 

través d’una modificació del Pla General, i passa a ser un terreny on s’hi podran construir 

habitatges i un aparcament. Això va en detriment de la qualitat dels serveis. Disposàvem 

d’uns metres quadrats d’equipament que es veuran limitats en un futur. Pensem que és 

anar enrere. Hi ha d’haver habitatges dotacionals però s’han de fer en zones pensades 

per fer-hi habitatges. No és just que es vagin incorporant habitatges a través de 

modificacions del Pla General en espais destinats inicialment a zona d’equipaments. 

Lamentar que una masia anirà a terra i que també perdrem zona verda. 

Aquest text refós ve condicionat per un informe de la Generalitat on es dictamina que 

l’Ajuntament de Mataró pretenia construir més del que era legítim. L’Ajuntament sempre 

intenta edificar el màxim que pot, i crec que és una mala política anar sempre als topes 

de l’edificabilitat. S’ha de valorar més la qualitat del servei, la qualitat de l’espai i la 

qualitat de vida que pugui oferir aquell entorn. Ha estat la Generalitat qui ha hagut de 

posar límits quan l’Ajuntament pretenia construir inicialment 40 habitatges i al final, per 



l’informe de la Generalitat, s’ha hagut de transformar en 31 pisos. A través d’aquest 

informe, la zona verda també s’haurà de rectificar i haurà d’ampliar els seus metres 

quadrats. 

 

El senyor Ramon Bassas manifesta que no són certes moltes de les coses que ha dit el 

Sr. Safont-Tria. La ciutat de Mataró ha de ser una ciutat compacta. Quan fem debats 

sobre l’urbanisme i els seus límits extensius, vostès són els primers que diuen que no 

hem de créixer. Per tant, mentre no creixem, els que estem a dins ens hem d’organitzar 

d’alguna manera. Ens podem organitzar sent molt extensius o sent molt intensius, o 

ocupant molt de sòl o sent capaços d’ajuntar aquests usos en diferents estadis. En aquell 

sòl és possible fer aquesta compactació. No s’està construint més del compte. S’està 

construint pel que estava pensat aquell espai, que era per a equipament, i es fa per donar 

sortida als problemes que té el barri de necessitat d’habitatge protegit. El barri té 

problemes, o els pot tenir, d’escolarització, d’ubicació d’escoles bressol i d’aparcament. 

Això resol aquestes necessitats.  

D’altra banda, no es perd ni un metre de zona verda. Ni tant sols se’ns obliga a què n’hi 

hagi més, perquè no se n’havia perdut. Senzillament, es fan alguns aclariments perquè la 

Generalitat no s’acabava de creure que tota la modificació que es planteja en aquest 

expedient està feta íntegrament en sòl públic, excepte en la part dels Salesians, que se’ls 

permet fer un aparcament. Per a tota la resta s’obté sòl públic per a ús públic. 

Vostè diu que hi ha una masia que va a terra. Vagi-la a visitar. Això no és una masia, és 

una altra cosa. Finalment, la Generalitat no ens ha dit que estem fent més del que és 

legítim. Ens han demanat més informes i els hem atorgat, i tots els informes han estat 

positius. 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria lamenta que el Sr. Bassas, per defensar-se, utilitzi 

retòricament que els demés estan mentint. Aquí ho diu molt clar: “la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de juny de 2009, acordà la suspensió de la 

modificació.” Per tant, això no és un aclariment, és una suspensió de la modificació del 

Pla General que vostès presentaven.  

Nosaltres defensem la ciutat compacta, però no pot ser que sigui a costa d’aquelles 

zones reservades per a equipaments, tal com estava dissenyat al Pla General del 1996. 

Volem una ciutat compacta amb els seus equipaments. Ara vostès es troben que no hi ha 

espai per a equipaments perquè s’han menjat tot el territori amb habitatges. Han fet una 

mala gestió i ara en paguem les conseqüències. Nosaltres lamentem que a la llarga 



augmentin els problemes de manca d’equipaments i acabin utilitzant els espais agraris i 

forestals.  

 

 

El senyor Ramon Bassas respon al Sr. Safont.Tria que si no ha mentit és que es deu 

haver equivocat. Vostè ha dit que es perdia espai verd i que la Generalitat ha fet un 

informe que deia que no era legítima aquesta aprovació. Això no és cert.  

La suspensió de la qual parla és l’element administratiu que fa falta per poder incorporar 

als informes que ens estan demanant. Informes i aclariments respecte a quins són els 

usos que s’estan determinant en aquest pla. És el que s’ha fet amb un text refós que serà 

aprovat sense modificar res més del que, en aquest moment, s’està plantejant. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon al Sr. Safont.Tria que no perquè 

ell digui moltes vegades que el Govern edificarà a les Cinc Sènies s’edificarà a les Cinc 

Sènies. Aquest Govern municipal no edificarà a les Cinc Sènies. Hem fet tots els passos 

legals que s’havien de fer per evitar que es pogués edificar a les Cinc Sènies. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 

de Convergència i Unió (7).  

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

d’Unitat Popular. 

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

Popular de Catalunya. 

 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carolina Soler, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 



28  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DE LES 

UNITATS D’ACTUACIÓ UA-53  I UA-58 EL VERDET. 

 

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

 
“En sessió de 20 de juliol de 2009, la Junta de Govern Local acordà l’aprovació inicial de 
l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica i materials de façana de l’edifici objecte d’Unitat 
Mínima de Projecte en les Unitats d’actuació UA-53 i UA-58, redactat per Moliner Office 
Architects, S.L.P, amb una prescripció que hauria de ser resolta pels interessats de forma 
prèvia a la seva aprovació definitiva. 
 
L’Estudi de Detall ha estat exposat a informació pública. Durant aquest període 
d'informació pública, s'ha presentat un escrit d’al·legacions per part de MARESME PARK 
2000, SL relatiu als acabats, i en concret amb el suggeriment de:  
 

� Modificar les baranes de vidres per un element opac que permeti més privacitat. 
� Substituir el color blanc de la façana d’obra vista per una tonalitat de color gris 

clar. 
� Especificar el color gris clar de la part interior dels balcons. 

 
Aquestes al·legacions van ser informades per part de l’arquitecte del Servei d’Urbanisme 
amb les següents indicacions: 
 
 “Referent a les baranes de vidre que proposta de l’Estudi de Detall, per tal d’evitar que la 
transparència del vidre provoqui distorsions en la imatge externa del volum arquitectònic i 
alhora millorar la privacitat dels habitatges, el vidre de les baranes haurà de ser translúcid 
o opac. 
Referent a la façana d’obra vista en color blanc, atès que l’edifici s’ubica en un 
emplaçament que no té gaires problemes de contaminació ambiental que pugui provocar 
un ràpid embrutiment de la façana, es proposa no modificar el color blanc de l’obra vista. 
Però  tenint en compte el protagonisme que adquireix tant el morter com les juntures en 
una obra vista en color blanc, l’Estudi de Detall haurà de definir la composició del morter 
(de color blanc) i el tipus de juntura (gruix i fons). 
Pel que fa al color gris clar del fons dels balcons, l’Estudi de Detall haurà de definir el 
número RAL del color de l’arrebossat que s’haurà de correspondre amb el color de la 
fusteria (persianes incloses), amb les reixes del garatge i amb els suport dels rètols.” 
 
 



Mitjançant decret de 2 d’octubre de 2009 del Conseller Delegat d’Urbanisme va 
suspendre la tramitació de l’estudi de detall fins la incorporació al document de les 
prescripcions indicades per l’arquitecte en el seu informe.  
 
A més, durant aquest període també s’ha detectat algunes discordances en el document 
consistents bàsicament en corregir la numeració dels plànols als apartats 3, 4 i 5 de la 
Memòria perquè es corresponguin amb els plànols que realment conté el document. 
 
Per aquest motiu els promotors han presentat un nou document de l’Estudi de Detall que 
incorpora  les prescripcions esmentades als punts anteriors i que ha estat informat 
favorablement per l’arquitecte del servei d’urbanisme.  
 
Els esmentats canvis introduïts no suposen canvis substancials, de conformitat amb el 
disposat a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. Això implica que no serà 
necessària l’obertura d’un nou període d’informació pública.  
                       
Per tot el que s’acaba d’exposar, vistos els informes tècnic i jurídic precedents emesos 
pel Servei municipal d’Urbanisme i atès el que disposen la Disposició Transitòria Novena 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol i d’acord amb els articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova la refosa de Textos Legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, i 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim local, 
PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar definitivament l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica i materials de façana de 
l’edifici objecte d’Unitat Mínima de Projecte en les Unitats d’actuació UA-53 i UA-58, 
redactat per Moliner Office Architects, S.L.P, 
 
SEGON: 
Publicar l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques de l’estudi de Detall en 
el Butlletí Oficial de la Província.  
 
TERCER:  
Notificar els presents acords als serveis municipals que correspongui i a tots els 
interessats en l’expedient. 
 
QUART: 
Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la Direcció 
General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pel tràmit d’assabentament.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CMI DE SERVEIS PERSONALS 

 

-Institut Municipal d’Educació- 

 



29  -  DESIGNACIÓ DE VOCALS DEL CONSELL PLENARI DE L’IME, 

EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA I EN 

REPRESENTACIÓ DE LES FAMÍLIES A PROPOSTA DEL CONSELL 

ESCOLAR MUNICIPAL 

 

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, entre els vocals que formen part del 
Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament: 
“Un vocal en representació de les famílies proposat pel Consell Escolar 
Municipal.” 

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 25 de setembre de 2009, la Federació d’associacions de Mares i Pares 
d’alumnes de Catalunya (FaPaC) va presentar a l’IME (registre núm, 3710), un 
escrit notificant la substitució de la representant de la FaPaC en el Consell Plenari 
de l’IME, nomenant la Sra. Georgina Sallés Domènech en substitució de  la Sra. 
Coral Majem Beulas. 

 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
1. Designar la Sra. Georgina Sallés Domènech com a vocal del Consell Plenari de l’IME 

en representació de les famílies, a proposta del Consell Escolar Municipal, en 
substitució de la Sra. Coral Majem Beulas. 

2. Agrair els serveis prestats a la Sra. Coral Majem Beulas com a membre del Consell 
Plenari de l’IME. 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 

“Relació de fets 
 



7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, entre els vocals que formen part del 
Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament: 
“Representants a proposta de cada un dels grups municipals amb representació al 
Consistori i en el mateix nombre que estiguin a les Comissions Informatives.” 

11. 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. 

12. El 24 de setembre de 2009, el Grup municipal d’ICV-EUiA va presentar a l’IME 
(registre núm, 3681), un escrit notificant la substitució del representant del Grup 
als òrgans de participació de l’IME, nomenant el Sr. Arnau Vilardell Fradera en 
substitució del Sr. Esteban Martínez Ruiz.  

 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
1. Designar el Sr. Arnau Vilardell Fradera com a vocal del Consell Plenari de l’IME en 

representació del Grup polític municipal ICV-EUiA, en substitució del Sr. Esteban 
Martínez Ruiz. 

2. Agrair els serveis prestats al Sr. Esteban Martínez Ruiz com a membre del Consell 
Plenari de l’IME. 

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

30  - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 8116/2009, 

DE 6 D’OCTUBRE, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA A CORPORACIONS LOCALS 

TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 2008-2009 

 



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

 

“Per Decret  8116/2009, de 6 d’octubre,  el senyor Alcalde va resoldre l’acceptació de la 
subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per la 
qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 
2008-2009.  
Per poder fer el pagament d’aquesta subvenció la Generalitat de Catalunya sol·licita que 
abans del 15 d’octubre de 2009, s’enviï l’acord de Ple pel qual s’accepta la subvenció. La 
propera sessió del Ple municipal serà el 5 de novembre de 2009, per tant, era necessària 
l’acceptació a través de decret d’Alcaldia.  
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret  d'Alcaldia 8116/2009, de 6 d’octubre, que en la seva part 
dispositiva deia el següent: 
 
“Primer. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per Resolució de data 15 de setembre de 2009, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2008-2009 pels 
següents imports i centres: 
 
• EB pública Els Menuts. Subvenció per import total de 198.000,00 €. 
• LLI pública Cerdanyola. Subvenció per import total de 171.000,00 €. 
• LLI pública La Llàntia. Subvenció per import total de 122.400,00 €. 
• LLI pública La Riereta. Subvenció per import total de 198.000,00 €. 
• LLI pública Les Figueretes. Subvenció per import total de 190.800,00 €. 
• LLI pública Rocafonda. Subvenció per import total de 198.000,00 €. 
• LLI pública Tabalet. Subvenció per import total de 210.600,00 €. 
• EB pública Elna. Subvenció per import total de 198.000,00 €. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord en el proper Consell Plenari de l’Institut Municipal 
d’Educació.”  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Carolina Soler, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 

 

-Servei de Salut Pública i Consum- 

 



31 -  MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I CANVI DE DENOMINACIÓ DEL 

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
La certificació emesa pel Secretari de l’Ajuntament de Mataró, en que es fa constar que 
en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, celebrada en data 1 de novembre de 1981, 
es va adoptar l’acord d’aprovació dels Estatuts del Consorci Hospitalari de Catalunya.  
La certificació emesa per la secretària del Consorci Hospitalari de Catalunya en data 10 
de juliol de 2009, amb el vist-i-plau del seu president, que comprèn els acords adoptats 
per la Junta General Ordinària de l’entitat de data 3 d’abril de 2009 i de la Junta general 
Extraordinària de la mateixa de data 8 de juliol de 2009 relatius a la modificació dels 
estatuts de la referida entitat per tal d’ampliar les seves finalitats a l’àmbit dels serveis 
socials, reconèixer la condició de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte 
dels seus associats i al canvi de denominació del consorci, d’acord amb el text refós dels 
estatuts resultants de dites modificacions que consten a la citada certificació. 
 
Fonaments de Dret 
Articles 312 i ss, del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny), quan el règim jurídic dels consorcis. 
Article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en virtut del qual 
la modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de 
govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i 
acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
Article. 52.2b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril). 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Ratificar íntegrament els acords de la Junta General del Consorci Hospitalari de 
Catalunya de data 3 d’abril de 2009 i 8 de juliol de 2009 relatius a la modificació dels 
estatuts de la referida entitat per tal d’ampliar les serves finalitats a l’àmbit dels serveis 
socials, reconèixer la condició de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte 
dels seus associats i al canvi de denominació de l’entitat que a partir de la darrera Junta 
General Extraordinària passa a denominar-se Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya, així com el text refós del Estatuts del Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya (abans Consorci Hospitalari de Catalunya) resultant de les esmentades 
modificacions, amb efectes des de la data d’adopció de cadascun dels acords que es 
ratifiquen.  
 
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb els estatuts modificats, 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 la modificació d’estatuts esdevindran definitius si dins el 
termini esmentat no es presenten al·legacions. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord al Consorci Hospitalari de Catalunya, que en endavant es 
denominarà Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya. “ 



 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

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

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA. 

 

 

CMI DE VIA PÚBLICA 

-Servei de Protecció Civil- 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 32, 33, 34 i 

35  per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

32  - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

PER A TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Pública,  presenta la proposta següent: 

El Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró, va ser aprovat el dia 18/07/1996 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. El Ple de 
l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2001 aprovà la revisió del Pla, que va ser homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 12/07/2001. Posteriorment l’any 



2007 va ser homologat novament la revisió d’aquest Pla Bàsic d’Emergències Municipals 
de Mataró.  

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, aquest Pla 
Bàsic d’Emergències Municipal, s’articula com a peça clau en l'estructuració de tot el 
sistema de planificació en matèria de protecció civil. En concret l’art. 16 de la Llei 4/1997 
estableix que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar el diversos plans 
territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure 
sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de 
recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a 
més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat. 

D’acord amb les disposicions recollides a l’esmentada Llei 4/1997, de Protecció civil de 
Catalunya i amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació del plans de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant, actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com procedirà a l’elaboració dels plans específics 
necessaris en funció dels riscos que existeixin al municipi.  

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Transports de mercaderies Perilloses de Mataró 
va ser homologat l’any 2004. 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències per Transports de Mercaderies 
Perilloses de Catalunya (pla TRANSCAT), en relació a l’establiment dels mecanismes de 
revisió i manteniment dels plans d’actuació municipal en aquesta matèria, es fa necessari 
revisar el PAM per a Transport de Mercaderies Perilloses de Mataró amb la finalitat de 
donar degut compliment a la normativa vigent i assolir els objectius que en ella s’hi 
contenen.  

Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que 
els plans bàsics d'emergència municipal. Cal revisar-lo cada 4 anys a fi d’adaptar-lo als 
canvis de circumstàncies i mantenir-ne, així, la seva capacitat operativa, segons el Decret 
161/1995, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), i el 
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de Catalunya. 

Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 23 d’octubre de 2009. 

D’acord amb el que disposa l’art. 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de 
Catalunya, en quant les actualitzacions i adaptacions d’aquests plans s’han d’aprovar per 
les corporacions municipals amb el mateix procediment de l’aprovació inicial. 

 D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997 i DOGC 
2401 de 29.05.1997) en relació a la capacitat general d'actuació i de planificació que 
aquesta Llei atribueix als municipis, i en quant a la facultat d’exercir les funcions que tal 
norma els atribueix així com qualsevol altra que, sense contravenir - la, resulti necessària 
en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi 
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques 

D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels 
plans d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 
en quant a l’homologació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal 
per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Per aquestes raons, 



El Conseller Delegat de Via Pública, en exercici de les funcions delegades per Decret 
d’Alcaldia de 20 de febrer de 2009, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Transports de 

Mercaderies Perilloses de l’Ajuntament de Mataró. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la 

revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Transports de Mercaderies 
Perilloses de l’Ajuntament de Mataró per part de la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya.” 

 
 
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 (1),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

33  - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

PER INUNDACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Pública,  presenta la proposta següent: 

“El Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró, va ser aprovat el dia 18/07/1996 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. El Ple de 
l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2001 aprovà la revisió del Pla, que va ser homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 12/07/2001. Posteriorment l’any 
2007 va ser homologat novament la revisió d’aquest Pla Bàsic d’Emergències Municipals 
de Mataró.  

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, aquest Pla 
Bàsic d’Emergències Municipal, s’articula com a peça clau en l'estructuració de tot el 
sistema de planificació en matèria de protecció civil. En concret l’art. 16 de la Llei 4/1997 
estableix que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar el diversos plans 
territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure 
sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de 
recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a 
més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat. 



D’acord amb les disposicions recollides a l’esmentada Llei 4/1997, de Protecció civil de 
Catalunya i amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació del plans de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant, actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com procedirà a l’elaboració dels plans específics 
necessaris en funció dels riscos que existeixin al municipi.  

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Inundacions a Mataró va ser homologat l’any 
2003. 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències d’inundacions de Catalunya 
(INUNCAT), en relació a l’establiment dels mecanismes de revisió i manteniment dels 
plans d’actuació municipal en aquesta matèria, es fa necessari revisar el PAM per 
inundacions de Mataró amb la finalitat de donar degut compliment a la normativa vigent i 
assolir els objectius que en ella s’hi contenen.  

Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que 
els plans bàsics d'emergència municipal. Cal revisar-lo cada 4 anys a fi d’adaptar-lo als 
canvis de circumstàncies i mantenir-ne, així, la seva capacitat operativa, segons el Decret 
161/1995, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), i el 
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de Catalunya. 

Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 23 d’octubre de 2009. 

D’acord amb el que disposa l’art. 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de 
Catalunya, en quant les actualitzacions i adaptacions d’aquests plans s’han d’aprovar per 
les corporacions municipals amb el mateix procediment de l’aprovació inicial. 

 D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997 i DOGC 
2401 de 29.05.1997) en relació a la capacitat general d'actuació i de planificació que 
aquesta Llei atribueix als municipis, i en quant a la facultat d’exercir les funcions que tal 
norma els atribueix així com qualsevol altra que, sense contravenir - la, resulti necessària 
en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi 
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques 

D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels 
plans d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 
en quant a l’homologació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal 
per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Per aquestes raons, 
El Conseller Delegat de Via Pública, en exercici de les funcions delegades per Decret 
d’Alcaldia de 20 de febrer de 2009, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per inundacions de 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la 

revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per Inundacions de l’Ajuntament 
de Mataró per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.” 

 
 

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 (1),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

 

34   -  APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

PER A SISMES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Pública,  presenta la proposta següent: 

“El Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró, va ser aprovat el dia 18/07/1996 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. El Ple de 
l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2001 aprovà la revisió del Pla, que va ser homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 12/07/2001. Posteriorment l’any 
2007 va ser homologat novament la revisió d’aquest Pla Bàsic d’Emergències Municipals 
de Mataró.  

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, aquest Pla 
Bàsic d’Emergències Municipal, s’articula com a peça clau en l'estructuració de tot el 
sistema de planificació en matèria de protecció civil. En concret l’art. 16 de la Llei 4/1997 
estableix que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar el diversos plans 
territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure 
sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de 
recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a 
més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat. 

D’acord amb les disposicions recollides a l’esmentada Llei 4/1997, de Protecció civil de 
Catalunya i amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació del plans de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant, actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com procedirà a l’elaboració dels plans específics 
necessaris en funció dels riscos que existeixin al municipi.  

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a sismes de Mataró va ser homologat l’any 2005. 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències per Sismes de Catalunya (pla 
SISMICAT), en relació a l’establiment dels mecanismes de revisió i manteniment dels 
plans d’actuació municipal en aquesta matèria, es fa necessari revisar el PAM per a 



sismes de Mataró amb la finalitat de donar degut compliment a la normativa vigent i 
assolir els objectius que en ella s’hi contenen.  

Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que 
els plans bàsics d'emergència municipal. Cal revisar-lo cada 4 anys a fi d’adaptar-lo als 
canvis de circumstàncies i mantenir-ne, així, la seva capacitat operativa, segons el Decret 
161/1995, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), i el 
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de Catalunya. 

Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 23 d’octubre de 2009. 

D’acord amb el que disposa l’art. 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de 
Catalunya, en quant les actualitzacions i adaptacions d’aquests plans s’han d’aprovar per 
les corporacions municipals amb el mateix procediment de l’aprovació inicial. 

 D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997 i DOGC 
2401 de 29.05.1997) en relació a la capacitat general d'actuació i de planificació que 
aquesta Llei atribueix als municipis, i en quant a la facultat d’exercir les funcions que tal 
norma els atribueix així com qualsevol altra que, sense contravenir - la, resulti necessària 
en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi 
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques 

D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels 
plans d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 
en quant a l’homologació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal 
per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Per aquestes raons, 
El Conseller Delegat de Via Pública, en exercici de les funcions delegades per Decret 
d’Alcaldia de 20 de febrer de 2009, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a sismes de 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la 

revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a sismes de l’Ajuntament de 
Mataró per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.” 

 

 

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 (1),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  



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

d’Unitat Popular. 

 

 

35  - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

DE NEVADES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Pública,  presenta la proposta següent: 

“El Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró, va ser aprovat el dia 18/07/1996 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. El Ple de 
l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2001 aprovà la revisió del Pla, que va ser homologat 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 12/07/2001. Posteriorment l’any 
2007 va ser homologat novament la revisió d’aquest Pla Bàsic d’Emergències Municipals 
de Mataró.  

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, aquest Pla 
Bàsic d’Emergències Municipal, s’articula com a peça clau en l'estructuració de tot el 
sistema de planificació en matèria de protecció civil. En concret l’art. 16 de la Llei 4/1997 
estableix que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar el diversos plans 
territorials i especials, i ha de contenir la previsió d'emergències a què es pot veure 
sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg de 
recursos humans i materials disponibles i els protocols d'actuació per a afrontar-les, a 
més de les directrius bàsiques per a restablir els serveis i recuperar la normalitat. 

D’acord amb les disposicions recollides a l’esmentada Llei 4/1997, de Protecció civil de 
Catalunya i amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació del plans de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament de Mataró anirà disposant, actualitzant i revisant tots els Plans d’Actuació 
obligatoris i recomanats, així com procedirà a l’elaboració dels plans específics 
necessaris en funció dels riscos que existeixin al municipi.  

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Nevades a Mataró va ser homologat l’any 2005. 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències per Nevades de Catalunya 
(NEUCAT), en relació a l’establiment dels mecanismes de revisió i manteniment dels 
plans d’actuació municipal en aquesta matèria, es fa necessari revisar el PAM de 
Nevades de Mataró amb la finalitat de donar degut compliment a la normativa vigent i 
assolir els objectius que en ella s’hi contenen.  

Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que 
els plans bàsics d'emergència municipal. Cal revisar-lo cada 4 anys a fi d’adaptar-lo als 
canvis de circumstàncies i mantenir-ne, així, la seva capacitat operativa, segons el Decret 
161/1995, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), i el 
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de Catalunya. 

Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 23 d’octubre de 2009. 

D’acord amb el que disposa l’art. 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil de 



Catalunya, en quant les actualitzacions i adaptacions d’aquests plans s’han d’aprovar per 
les corporacions municipals amb el mateix procediment de l’aprovació inicial. 

 D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997 i DOGC 
2401 de 29.05.1997) en relació a la capacitat general d'actuació i de planificació que 
aquesta Llei atribueix als municipis, i en quant a la facultat d’exercir les funcions que tal 
norma els atribueix així com qualsevol altra que, sense contravenir - la, resulti necessària 
en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi 
ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques 

D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació dels 
plans d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons estableix el seu art. 46 
en quant a l’homologació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal 
per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Per aquestes raons, 
El Conseller Delegat de Via Pública, en exercici de les funcions delegades per Decret 
d’Alcaldia de 20 de febrer de 2009, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Nevades de 

l’Ajuntament de Mataró. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la 

revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Nevades de l’Ajuntament de 
Mataró per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.” 

 
 
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 (1),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).   

Vots en contra: Cap.  

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

d’Unitat Popular. 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA. 

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 



 

36  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ 

D’UN SERVEI D’INFORMACIÓ A TRAVÉS DE SMS A LA POLICIA 

LOCAL. 

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

proposta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

 

37  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  PER LA 

CREACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ 

I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE. 

 

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

indica que després d’haver mantingut converses amb la Sra. Carme Esteban, regidora de 

Benestar Social, Salut i Consum, i a l’espera que per Comissió Informativa li donin les 

explicacions o argumentacions pertinents demana que aquesta proposta quedi sobre la 

taula. 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 38 i 45 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

38  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  SOBRE 

L’EXPULSIÓ DEL REPRESENTANT DE LA JUNTA DE PERSONAL 

DE TOT EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR DUES 

PLACES D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 

 



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

Popular, presenta la proposta següent consensuada amb el grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya: 

 

“Els dies 26 de maig i 14 de setembre d’enguany es van reunir els òrgans de selecció per 
seleccionar les persones que havien de cobrir la plaça d’Intendent Major i dues places 
d’Inspector a la policia local de Mataró. 
 
Tal com es fa habitualment, i tal com consta a les bases generals de selecció aprovades 
per aquest Ple Municipal, es va citar amb temps i forma el president de la Junta de 
Personal per assistir en aquest procés de selecció. 
 
En el moment de constituir-se el tribunal de selecció per cobrir dues places de personal 
funcionari Inspector de la Policia Local de Mataró, el Sr. Mateo Sánchez Reyes, Intendent 
Major Cap de Policia Local, i president del tribunal de selecció,  va proposar que 
s’expulsés el representant de la Junta de Personal de la constitució del tribunal i de totes 
les fases del procés selectiu, tal com consta a l’acta d’aquest procés. Tanmateix, i durant 
el procés de selecció de la plaça d’Intendent Major, el representant de la Junta de 
Personal va ser expulsat durant les deliberacions. 
 
Les Bases Generals 2008 són les normes generals que regulen tots els processos 
selectius inclosos en l’oferta pública d’ocupació, per accedir a places de plantilla de 
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Mataró. Aquestes bases generals, i les 
específiques, són de compliment obligatori per l’Ajuntament de Mataró i per totes les 
persones que, d’una manera o altra, intervenen en els processos selectius. 
 
Aquestes bases foren negociades amb els representants dels treballadors i treballadores i 
aprovades per aquest Ple Municipal després que s’aprovés l’EBEP (Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic), i diuen textualment al punt 7 sobre l’actuació de l’òrgan tècnic de 
selecció que: “No serà membre, però estarà present als processos de selecció, amb veu 
però sense vot, el/la President/a de la Junta de Personal o bé del Comitè de Laborals o 
membres d’aquests en qui deleguin, segons es convoquin places de personal funcionari o 
laboral”. 
 
Davant d’aquest fet constatem que: 
 
Primer. Els membres dels òrgans de selecció no tenen la capacitat de modificar el 
contingut de les dites bases. Això és competència d’aquest Ple Municipal. 
 
Segon. La mesa de negociació entre sindicats i Ajuntament no ha pres cap acord sobre 
variar la interpretació que fins a aquest procés selectiu ha fet l’ajuntament dels acords 
relatius a la presència de la junta de personal en els processos de selecció. 
 
Tercer. En cap altre procés de selecció realitzat fins ara a l’Ajuntament de Mataró, no s’ha 
expulsat mai el representant de la Junta de Personal, ni cap òrgan de selecció ha 
plantejat durant aquests anys la il·legalitat de la presència del representant de la Junta. 
 
Quart. La presència amb veu i sense vot del representant de la Junta de Personal aporta 
a l’òrgan de selecció garanties d’imparcialitat i transparència. 
 
Cinquè. Recursos Humans no devia tenir constància de la voluntat d’excloure de la reunió 
el representant de la Junta de Personal, ja que el va convocar a la reunió, tal com està 



establert que es faci. Hem d’entendre, doncs, que la iniciativa d’expulsar-lo va sorgir de 
l’Intendent Major Cap de Policia Local. 
 
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i el Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Els òrgans de selecció respectaran sempre el punt 7 de les Bases Generals 2008 
aprovades pel Ple Municipal, on diu textualment: “No serà membre, però estarà present 
als processos de selecció, amb veu però sense vot, el/la President/a de la Junta de 
Personal o bé del Comitè de Laborals o membres d’aquests en qui deleguin, segons es 
convoquin places de personal funcionari o laboral”. 
 
Segon. Donar per no realitzada i anul·lar la reunió del procés selectiu per accedir a dues 
places d’Inspector de la Policia Local de Mataró que va tenir lloc el dia 14 de setembre de 
2009,  de la qual va ser expulsat el representant de la Junta de Personal, així com la 
corresponent al procés selectiu per cobrir la plaça d’Intendent Major de la Policia Local de 
Mataró que va tenir lloc el dia 26 de maig de 2009, en la qual el representant de la Junta 
de Personal va ser expulsat durant les deliberacions, amb la qual cosa es van portar a 
terme sense les garanties d’imparcialitat i transparència que regulen les Bases Generals 
2008. 
 
Tercer. Tornar a convocar la reunió de l’òrgan de selecció per iniciar de nou el procés 
selectiu per accedir a la plaça d’Intendent Major i a les dues places d’Inspector de la 
Policia Local de Mataró.” 
 
 
 
45  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR PLACES D’ALTS COMANDAMENTS DE 

LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup ha estat coneixedor de l’expulsió del representant de la Junta de Personal 
present en els processos de selecció d’una plaça d’intendent major i dues d’inspector a la 
Policia Local de Mataró.  
Aquest fet, es va produir els dies 26 de maig i 14 de setembre, respectivament. En tots 
dos casos, el representant de la Junta de personal va ser expulsat de la sala on es 
realitzaven les deliberacions, sense cap explicació ni justificació al respecte. 
Segons un escrit de la Junta de personal de l’ajuntament on demana que “l’Alcalde es 
manifesti sobre quest tema i posi les mesures necessàries per a esmenar el succeït a 
aquests dos processos de selecció i que aquests situacions no es tornin a produir...”  ha 
estat la única vegada que es produeix un fet com aquest a l’Ajuntament de Mataró des de 
l’entrada de la democràcia. 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 



1. Quin és el motiu pel qual es va expulsar sense justificació el representant de la 
Junta de Personal en els dos processos, contravenint el què diu en el seu Article 
12 l’Acord de Determinació de les Condicions de Treball del Personal Funcionari 
de l’Ajuntament? 

 
 

2. S’ha produït alguna altra vegada alguna circumstància semblant en qualsevol altre 
procés de selecció?” 

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

que hi ha coses a la proposta amb les que no estan d’acord. Nosaltres vam fer la feina a 

la Comissió de Serveis Centrals, que és on cal fer-la. Es va informar una mica per 

contrastar les informacions que havien sortit per altres mitjans. La mateixa directora de 

Recursos Humans va explicar la versió dels fets i nosaltres, per poder-nos posicionar, si 

aquests processos selectius s’havien fet correctament, i aquesta decisió que no 

formessin part els delegats de la Junta de Personal d’aquests tribunals era correcta 

conforme a la llei. L’EBEP es va aprovar el 2007, això ens passa en processos selectius 

del 2009. Això vol dir que alguna cosa no s’ha fet bé. S’hauria de millorar via negociació 

col·lectiva, o bé modificar aquestes bases generals que regulen els processos selectius 

de l’Ajuntament. A banda d’això, nosaltres encara no hem rebut les actes en què consti 

exactament què és el que ha succeït en aquests dos processos selectius. Igual que les 

notificacions que la directora de Recursos Humans ens va comentar que s’havien requerit 

als representants de la Junta de Personal per comunicar-los que en aquelles parts del 

procés selectiu no podien estar presents perquè el tribunal era un col·legiat i, tal com 

estableix l’EBEP, no era possible. Com que no tenim aquesta informació, nosaltres no 

ens podem posicionar. Per tant, ens hi abstindrem. 

 

 

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, explica que 

L’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) és un text legal que ha estat negociat en tot el 

seu articulat amb sindicats, partits polítics, administracions autonòmiques, locals i altres 

agents socials, després aprovat, i tot seguit convertit en llei d’obligat compliment (abril 

2007). A partir de la seva aprovació, aquest és un text normatiu que configura el sistema 

de relacions col·lectives al que s’ha de cenyir tota administració pública, també 

òbviament, la nostra. 

Què estableix aquesta llei respecte als òrgans de selecció?: 



• Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se 

als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i tendirà així 

mateix, a la paritat entre home i dona. 

• El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el 

personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. 

• La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent 

ostentar-se aquesta, en representació o per compte de ningú. 

 

És cert, que en tota norma hi cap una interpretació, però aquesta no pot ser subjectiva, 

sempre s’ha d’interpretar d’acord amb els criteris de qui va dictar la norma i de qui la pot 

jutjar. 

 

Els òrgans de selecció que deriven de l’EBEP han de garantir: 

1. Que tots els seus membres siguin experts d’una o vàries de les matèries que han 

d’avaluar: temari general: funcionament de l’Administració; temari específic i 

experts en selecció 

2. Cap membre pot tenir vinculacions personals amb els candidats. 

3. Tots els membres han de ser funcionaris de carrera o personal laboral fix.  

4. La totalitat dels membres han de posseir un nivell de titulació igual o superior a 

l’exigit. 

5. Cap membre pot estar en nom de ningú: ni de l’Escola d’administració pública, ni 

de sindicats, ni del govern, .. 

6. Cas que l’òrgan no compleixi amb aquests trets pot ser impugnat pels participants. 

7. Han de ser el màxim possible de paritaris. 

 

• Què ha passat amb els processos d’intendent major i d’inspectors:  

A l’Ajuntament  de Mataró apliquem aquesta normativa, també en els 2 casos que avui 

ens ocupen, que tractant-se de l’àmbit de policia local venen regulats també per un decret 

específic  que amplia aquesta composició amb la incorporació d’experts del Departament 

d’Interior, entre els quals estableix que hi haurà com a mínim una persona de l’Institut de 

Seguretat pública de Catalunya i una de la Direcció General de Seguretat Ciutadana. 

Pel que fa al procés d’Intendent Major, van formar l’òrgan de selecció, professionals com 

ara: 

- President: el Cap de la Guàrdia Urbana de Badalona,  

- Vocals:  

o Comissari del cos de Mossos d’Esquadra,  

o Cap de la Divisió del Pla Informàtic de Mossos d’Esquadra,  



o Cap de la Policia Local de Santa Coloma de Gramanet,  

o Responsable de projectes i organització de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya,  

 

Cal tenir present que els òrgans de selecció són òrgans col·legiats, i com a tals s’han 

d’entendre les decisions que prenguin col·legiadament.  

Analitzant la documentació que consta als expedients dels dos casos que ens ocupen.  

 

Pel que fa al procés de selecció d’intendent major, i en concret de l’acta de constitució i 

desenvolupament  de l’òrgan de selecció del dia 26 maig, es desprèn que: 

a) amb caràcter previ a la realització de les proves, va tenir lloc la constitució de 

l’òrgan de selecció  per cobrir aquesta plaça, mitjançant concurs oposició lliure i 

nomenament com a funcionari de carrera, essent present un representant de la 

Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró, igualment,  

b) l’acta reflecteix que  el president de l’òrgan de selecció va demanar al 

representant de la junta de personal que abandonés la sessió durant la deliberació  

del primer exercici de la prova pràctica i que el representant de la junta de 

personal va manifestar que no volia ser present en la defensa del projecte si no 

podia estar en la deliberació i va abandonar la sessió. 

 

Per tant, en relació a aquest procés no es pot desprendre que va haver una expulsió del 

representant dels treballadors, sinó que l’òrgan de selecció va invitar al membre de la 

junta de personal a abandonar  el procés en el moment de les deliberacions, i va ser el 

propi representant qui va optar per abandonar la totalitat del procés. 

Pel que fa al procés d’inspectors, formaren l’òrgan de selecció, per exemple 

professionals com: 

President: intendent Major, Cap de la Policia Local de Mataró, 

Vocals: 

o Cap de la Policia Local de Santa Coloma de Gramanet, ,  

o Inspector en Cap de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres,  

o Coordinador d’àrea de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

o Subdirector General de la Coordinació General de la Policia de Catalunya, 

 

En aquest procés, quan l’òrgan es va reunir per constituir-se va constatar que hi havia un 

representant de la Junta de Personal,  va decidir demanar-li que sortís de la sala per 

discutir la seva presència en el procès. Per unanimitat (consta així a l’acta) van decidir 

que no podia formar part de l’òrgan i, per tant, no podia estar en cap dels moments en 



que l’òrgan deliberés o treballés com a tal. Un cop presa aquesta decissió se li va 

demanar que abandonés el procès.   

Ens trobem doncs, amb dos processos de selecció independents en el temps  i en la 

composició del membres dels  òrgans de selecció, el quals provenien  de diferents 

administracions públiques. Cada òrgan de selecció va actuar segons la seva 

discrecionalitat tècnica i el seu criteri, i com a òrgan col·legiat, i  sota els principis 

d’imparcialitat i professionalitat,  tenien la potestat de decidir si la presència dels 

representants dels treballadors era procedent o pel contrari en compliment de la legalitat 

no procedia la seva admissió. 

Per tant, el principal motiu que va justificar que el representant de la junta de personal no 

fos present en el moment de les deliberacions respecte el procés de selecció d’intendent 

major, i en el procés de selecció dels dos inspectors  esmentats, és la pròpia  decisió dels 

òrgans col·legiats, els quals per unanimitat dels seus membres van  acordar que la seva 

presència no s’ajustava a la normativa, com es va fer constar en acta.   

Res d’obscur, ni d’amagat, sinó amb tota la transparència i independència dels 

professionals que composaven el tribunal. 

 

Respecte a la proposta de resolució: 

El govern només pot desestimar la proposta de resolució presentada pels grups 

municipals de la CUP i el PP i per tant votar en contra donat que: 

1- L’EBEP és una norma bàsica i per tant és una norma de rang superior la qual 

no pot ser modificada, distorsionada, millorada o obviada per molt que les bases generals 

s’hagin  aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, que en aquest  cas és a Junta de 

Govern, no el Ple.  Ara el ple no pot prendre un acord en sentit contrari al que diu 

l’EBEP,perquè quedaria derogat automàticament pel mateix EBEP, que deroga tot el que 

se li oposi o contradigui. 

2- L’òrgan de selecció és també un òrgan col·legiat i ha d’actuar ajustant-se a 

dret, en aquest sentit si hi ha una norma de rang superior que estableix que en els 

tribunals de selecció no poden haver-hi representants sindicals han de complir aquesta 

norma per sobre del que diuen les bases.  

La transparència ja existeix:  el procediment que es segueix és el que marca la 

llei, les fases del procés que poden ser públiques ho són, les actes són públiques i com 

els decrets d’admesos i exclosos.  Als sindicats se’ls informa de tot el procés: aprovació 

de les bases, publicació, admesos i exclosos,  calendari de proves, actes del procés, 

etc...  

És totalment inadequat dir  que la presència dels representats de la Junta de 

Personal aportin a l’òrgan de selecció garanties d’imparcialitat i transparència. 



Precisament el legislador els ha tret d’aquests òrgans perquè per la seva naturalesa 

representativa no són imparcials. 

 Recordem el que diu el Manual d’instruccions per a l’actuació dels membres dels òrgans 

de selecció de personal dels ens locals d l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

del mes d’abril de 2008, ens diu: 

1. Cap norma de caràcter general preveu la possibilitat que membres aliens a l’òrgan 

selectiu i als principis d’imparcialitat i professionalitat puguin intervenir en les 

sessions d’aquests òrgans encara que sigui sense dret a vot. 

2. La finalitat del procés selectiu és l’obtenció d’un judici tècnic sobre els mèrits i les 

capacitats dels aspirants que estigui lliure de tota interferència política, sindical o 

similar. I així ho ha consagrat la LEBEP excloent expressament aquest personal 

de la composició dels òrgans selectius.  

3. Atès que l’òrgan selectiu està dotat de capacitat tècnica suficient per resoldre el 

procediment i per la seva composició està lliure de tota “sospita”, no té cap sentit 

que altres organitzacions, ja sigui polítiques o sindicals, hi concorrin per vetllar pel 

compliment dels principis d’imparcialitat i de legalitat,  cosa que precisament  

correspon al tribunal de selecció. És més, l’efecte podria ser just el contrari, és a 

dir, la introducció d’un factor de pressió, coartació o incomoditat sobre l’actuació 

dels membres de l’òrgan selectiu que podrien allunyar-lo de l’emissió d’una 

decisió basada en criteris estrictament tècnics.” 

 

3- Tota llei que s’aprova i s’ha d’aplicar tot seguit, pot ser susceptible  de ser 

interpretada en algun dels seus articles. Des del 2007 hem estat fent diverses consultes 

al respecte de com devíem interpretar aquest article al Ministeri d’Administracions 

públiques, experts en la matèria i d’altres administracions. Des de llavors la qüestió s’ha 

anat clarificant paulatinament, inclús ara ja hi ha dues sentències claríssimes al respecte, 

i des de principis d’aquest any, estem intentat aplicar correctament l’EBEP en aquest 

aspecte de manera consensuada amb els nostres representants sindicals.  

4- Totes les bases específiques aprovades a partir del mes de març  d’aquest 

any no incorporen aquesta possibilitat. Estem en tràmit per redactar unes noves bases 

generals. Una norma bàsica com l’EBEP és d’aplicació directa, no és negociable. 

5- La decisió d’anul·lar una part del procés no és competència del ple sinó de 

l’òrgan de selecció. On cop constituït un tribunal aquest és l’únic òrgan legitimat per 

prendre decisions al respecte. Qualsevol raonament o suggeriment al mateix, fet per qui 

no en formi part, encara més per l’àmbit polític, seria susceptible de ser interpretat com 

una ingerència a aquesta tasca. 

Correspon als interessats impugnar el procés si així ho consideren oportú. 



És per tot això que no podem donar suport. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria explica que en cap cas l’EBEP diu que els representants de 

la Junta de Personal poden ser presents en els actes de selecció. El que diu és que no 

seran membres d’aquesta organització de selecció. En cap cas diu que no hi puguin ser 

presents, tal com contemplen les bases generals.  

L’EBEP diu: “Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración 

que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las organizaciones 

sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos”. Per tant, deixa clar que 

l’Ajuntament també té un marge de maniobra per negociar amb els representants 

sindicals la seva presència de la forma que estipulin l’Ajuntament i aquests representants 

en aquests processos de selecció. En cap cas es pot dir que l’EBEP no permet que els 

representants de la Junta de Personal participin dels processos de selecció.  

Les bases generals aprovades a posteriori de l’EBEP i aprovades per aquest ple 

municipal diuen: “ No serà membre però estarà present en els processos de selecció amb 

veu però sense vot el President de la Junta de Personal”. A mi em sembla que és un 

acord positiu pel conjunt dels treballadors, pel conjunt del funcionament intern de 

l’Ajuntament. Això també ho diu el conjunt dels representants sindicals d’aquest 

Ajuntament, la UGT, la CATAC i CCOO.  

En un informe fet recentment, la mateixa CCOO diu, textualment: “L’EBEP permet que 

els representants dels treballadors negociem el paper de les organitzacions sindicals en 

els processos selectius” i afegeixen: “L’afirmació que la Llei 7/2007 impedeix que els 

representants dels treballadors formin part i participin en els òrgans de selecció no és 

certa pel que fa referència a la participació a diferència del que ha informat l’Ajuntament. 

L’Ajuntament està vulnerant un dret dels treballadors en un àmbit que diu poc a favor de 

la transparència”.  

Vostè, Sra. López afegia que els representants sindicals no són imparcials. La millor 

garantia que no són parcials és que no poden votar. La seva presència no afecta a la 

parcialitat i sí que contribueix a la transparència del procés selectiu.  

S’han mostrat contradiccions. En un primer moment de les negociacions entre sindicats i 

l’Ajuntament, el propi Ajuntament va deixar clar que els representants dels treballadors 

podrien continuar en aquests processos de selecció, tal com s’havia fet sempre, amb veu 

i sense vot. No és cert que en tots els processos administratius que s’estan fent ara 

s’estan excloent els representants sindicals. La mateixa CCOO ha enviat un seguit de 

processos selectius celebrats aquest any, en els quals els representants sindicals hi són 

presents. Si vostès tenen clar que l’EBEP no permet la presència dels representants 



sindicals, per què no ho havien fet en el seu moment? Per què no havien informat els 

sindicats d’aquesta suposada contradicció entre les bases generals i l’EBEP? Em sembla 

que vostès s’han trobat amb la patata calenta i ara ho miren de solucionar com poden.  

Crec que, com a Ajuntament, ens interessa mantenir la presència dels representants 

sindicals com a la garantia que deia i, a més, ens interessa mantenir els acords que hem 

pres en aquest ple a través de les bases generals. Si vostès creuen que no és així, 

convoquin, en un ple municipal, una reforma d’aquestes bases generals. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano contesta a la Sra. López que no hi ha cap contradicció. El 

representant de la Junta no és membre del tribunal. Per tant, no s’incompleix l’EBEP que 

el que diu és que el personal d’elecció o designació política, els funcionaris interins i el 

personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. No poden ser 

membres, però, enlloc diu que no hi puguin ser presents. En cap cas, des de l’aprovació 

de l’EBEP fins a aquest moment, s’havia produït l’expulsió del representant de la Junta 

de Personal. Hi ha casos en d’altres administracions, com la de l’Ajuntament de 

Barcelona, en la que el representant dels treballadors hi és present. Crec que vostès han 

comès un error. 

 

 

 

La senyora Montserrat López recorda que abans els ha llegit el redactat exacte de 

l’EBEP i també els ha llegit el manual d’instruccions per a l’actuació dels membres dels 

òrgans de selecció de personal de l’ens local de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya que diu, textualment: “Cap norma de caràcter general preveu la possibilitat que 

membres aliens a l’òrgan selectiu i als principis d’imparcialitat i professionalitat puguin 

intervenir en les sessions d’aquests òrgans encara que sigui sense dret a vot”, per tant, si 

estan allà, encara que sigui amb veu però sense vot, si poden intervenir, poden influir en 

el tribunal.  

Hi ha una sentència de setembre del 2009 que diu: “No pueden aceptarse propuestas ni 

actuaciones de órganos unitarios de representación del personal, organizaciones 

sindicales, colegios profesionales o cualquier entidad representativa de intereses. Lo que 

no excluye que miembros de las referidas entidades puedan participar en los órganos de 

selección a título individual por su capacidad y profesionalidad y no en razón a la 

pertenencia a tales grupos”- Ara aquesta norma ja no és interpretable perquè hi ha una 

sentència. Igual que vam treure als polítics des del primer moment quan l’EBEP ho deia, 



en aquest cas, en ares d’aquest consens no ho vam fer justament perquè aquesta norma 

era interpretable. Per tant, a les bases del 2008 vam optar per mantenir això, tot i que ja 

vam iniciar els debats en sentit contrari. Ara ja està definit  i hem d’aplicar aquesta norma 

perquè altrament seria incomplir la llei. Qualsevol candidat, pel fet que hi hagi un 

representant sindical amb veu durant el procés, pot impugnar el procés amb la pèrdua de 

temps i recursos que això provocaria.  

El Cap de la Guàrdia Urbana de Badalona no és independent? No és professional? I el 

Comissari dels Mossos d’Esquadra? I el Cap de la Policia Local de Santa Coloma de 

Gramenet? Són totalment imparcials i grans professionals.  

Aquest any s’han celebrat 18 processos i els representants sindicals només han assistit 

en 5 ocasions. És que quan el representant sindical no hi és aquest procés no és vàlid? 

No és transparent? L’hem de tornar a fer? Si és tan important, perquè no venen a totes? 

  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria pensa que potser s’estan llegint coses diferents. L’article 60 

de l’EBEP diu: “El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el 

personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció”. En cap moment diu 

que no podran participar-hi. Diu que no podran formar part. Vostè parlava de la 

imparcialitat i no serè jo qui la qüestioni, però també és veritat que dels 8 components 

d’aquest comité, 6 havien estat policies locals de l’Ajuntament de Mataró.  

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, pregunta al Sr. Safont.Tria si ha 

d’entendre de les seves paraules que els policies locals de Mataró no són imparcials. Li 

demano que ho expliqui, si us plau. 

 

El senyor Xavier Safont-Tria respon que no ha fet cap interpretació. Només he deixat 

constància que 6 dels 8 membres havien format part de la Policia Local de l’Ajuntament 

de Mataró.  

 

La senyora Montserrat López puntualitza que el President de la Junta de Personal també 

és un policia local. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 



Vots favorables: 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) . 

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.  

 

 

 

39  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  SOBRE 

LA PLANTA D’ESCÒRIES DE LA INCINERADORA DE MATARÓ. 

 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“L’actual tractament de residus a la comarca i al país genera una sèrie d’externalitats 
ambientals i econòmiques sovint obviades en les informacions institucionals i en les 
notícies dels mitjans de comunicació. 
  
La manca d’una política ambiciosa de minimització en origen de residus que limiti 
progressivament la fabricació i introducció en el mercat de productes, envasos i 
embolcalls de difícil o impossible reciclatge i reutilització genera forts impactes 
ambientals. 
La problemàtica dels abocadors és abastament coneguda. Però també la incineració i els 
residus que genera comporta riscos destacables. Els processos lligats a la incineració 
poden implicar contaminació de l’aire a través del fum i la pols expulsats en les diverses 
operacions. Poden afectar les aigües subterrànies, a través de les aigües residuals de les 
instal·lacions i de la lixiviació produïda en certs abocaments o aplicacions al medi 
d’escòries i cendres. Alhora, la incineració sota l’eufemisme de la recuperació energètica 
incrementa l’emissió de gasos que propicien l’efecte hivernacle i suposa un 
malbaratament d’importants recursos finits del planeta.  
El tractament de les escòries, en el nostre cas ha comportat una llarga problemàtica de 
tothom coneguda, especialment quan l’empresa Pedreres Rusc va gestionar durant 7 (?) 
anys aquest residu davant l’Hospital de Mataró incomplint de manera reiterativa la 
normativa de l’Ordre de valorització i el més elemental sentit comú per la proximitat a 
l’Hospital i el veïnat. Així, la planta tractava els residus a cel obert, damunt un sòl no 
impermeabilitzat, en un espai urbanístic no destinat a usos industrials, amb sorolls, pols i 



sobretot amb els riscos de contaminació de les aigües subterrànies i de dispersió de 
tòxics a l’atmosfera. 
 
Posteriorment, la planta es traslladà a Les Franqueses dins un polígon industrial on 
sembla complir la normativa. Malgrat això, el cost dels lloguers i el transport han suposat 
l’inici d’un procés per instal·lar la planta a la Pedrera d’en Busqué, als termes d’Argentona 
i Dosrius, propietat de l’empresa. Es tracta d’una pedrera en restauració, en sòl forestal 
no urbanitzable, a 50 metres del PEIN i que forma part d’un corredor biològic segons 
informes del Pla Territorial i de Departament de Medi Ambient. La instal·lació de la planta 
en aquest espai suposaria una ubicació inadequada urbanísticament i ambientalment, 
amb difícil control popular i tècnic, i hipotecaria la restauració integral del corredor biològic 
i del paisatge de la conca prou malmès ja per les pedreres. I suposaria un retorn a la 
situació d’irregularitats que Pedreres Rusc va protagonitzar a Mataró. 
 
Davant de tot això, les alternatives són la ubicació de la Planta dins polígons industrials 
propers a la Incineradora o bé l’opció de gestionar les escòries dins els recintes de la 
incineradora o en zones molt pròximes, tal com s’ha fet a Girona recentment. Aquestes 
solucions tindrien importants avantatges ambientals que internalitzarien i reduirien alguns 
efectes. Així, amb la proximitat es reduiria el consum d’energia i del cost econòmic 
generat pel transport i es limitaria el trànsit de camions de gran tonatge. I, per altra banda, 
s’impedirien els nous efectes ambientals que comporta la ubicació en un espai inadequat 
que es troba en fase de restauració ambiental i paisatgística.  
 
Malgrat el caràcter insostenible de la incineració de residus i fins que no s'implanti una 
política de gestió alternativa, considerem que cal minimitzar els efectes ambientals en la 
gestió dels residus generats pel procés d’incineració. En el cas de les escòries que es 
generen a la incineradora de Mataró, pensem que és important estudiar i impulsar el seu 
tractament en un espai proper, reduint el consum d’energia i el cost econòmic generat pel 
transport i limitant el trànsit de camions de gran tonatge. En qualsevol ubicació que es 
decideixi, s’han de minimitzar els efectes ambientals i paisatgístics. 
   
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) proposa al Ple 
de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels acords següents: 
 
1.- L'Ajuntament de Mataró rebutja la possible ubicació de la planta d'escòries de la 
incineradora de Mataró a la pedrera d'en Busqué (Dosrius), per tal d'evitar els efectes 
ambientals i paisatgístics que comportaria aquesta opció. 
 
2.- L'Ajuntament de Mataró instarà el Consorci de Tractament Residus Sòlids Urbans del 
Maresme a estudiar i planificar una ubicació alternativa de la planta de tractament 
d’escòries perquè se situï dins d'un polígon industrial, que compleixi amb els requisits 
urbanístics, ambientals i de proximitat a la Incineradora. 
 
3.- L'Ajuntament de Mataró traslladarà els acords d'aquesta resolució al  Consorci de 
Tractament Residus Sòlids Urbans del Maresme, al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, al Departament de Política Territorial i Urbanisme i al Consell Comarcal del 
Maresme.” 
 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, anuncia que el seu grup no acceptarà 

aquesta proposta. Nosaltres no li direm a l’Ajuntament de Dosrius què ha de fer amb el 

seu terme municipal.  



Vostè parla de les escòries de Mataró, però parli de les escòries del Maresme, perquè les 

brosses que van a la planta Mataró són de tots els maresmencs, també dels de Dosrius. 

Quant al tema de les aigües residuals, val a dir que la planta de tractament de residus 

sòlids urbans de Mataró no té aigües residuals. Té una estació pròpia de depuració i les 

aigües són reciclades i reutilitzades a la pròpia planta.  

Respecte a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, cal explicar que hi ha un aprofitament 

energètic i aquesta energia que produïm cremant brossa s’hauria de produir cremant 

combustibles fòssils. Si aquestes brosses anessin a un abocador hi hauria emissions de 

gas metà, que és bastant més difícil de tractar que el CO2. Per cada tona de brossa que 

s’incinera s’estalvien 150 kg de CO2. I, per cert, les cendres són un residu especial que 

s’ha de tractar de manera especial i van a un abocador especial. 

D’altra banda, el Consorci paga, per cada tona que s’endu l’empresa contractada, 23,84 

euros. Hi ha un total d’unes 40.000 tones que es produeixen a la planta com a escòries, 

però si aquestes escòries anessin a abocador ens costaria 85,25 euros la tona, amb el 

cànon de penalització que l’Agència de Residus de Catalunya ens cobraria. Això 

representa un estalvi anual d’uns 2,4 milions d’euros.  

Per tots aquests motius i perquè no són certes algunes de les afirmacions que ha dit, no 

acceptarem la seva proposta. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria expressa que per a la gran majoria de la ciutadania l’efecte 

de les incineradores és negatiu per al medi ambient. No podem fer una valoració 

econòmica del que ens costa perquè hem de prioritzar allò que ens garanteix la 

subsistència com a éssers vius, però nosaltres tenim el dret de rebutjar que unes 

escòries generades pel conjunt del Maresme vagin a un lloc que crec que és d’interès per 

als ciutadans de Dosrius i per al conjunt de la comarca. Demanàvem la possibilitat que 

s’anés a parar a un espai industrial o al mateix recinte de la incineradora, tal com es fa 

amb d’altres incineradores del país i de la resta d’Europa. 

 

 

 

El senyor alcalde manifesta que no és possible instal·lar aquesta planta a l’interior del 

Consorci, per dos motius: el primer és que el Consorci no tracta aquestes escòries i, el 



segon, perquè no hi ha espai físic. Hi ha normatives i es compleixen a l’hora d’utilitzar 

aquestes escòries com a sub-base per carretes i paviments.  

Jo dic que davant de l’abocament, és més favorable la incineració. Aquesta és una bona 

opció i és la que estan adoptant la majoria de països europeus. Són països més avançats 

que nosaltres amb normatives més rígides. D’aquí a pocs dies vaig a París a visitar una 

planta d’incineració que està al costat del Sena.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria es mostra convençut que aquesta vora del Sena no està 

catalogada com a zona forestal, sinó que segur que deu ser industrial, per poder-hi fer 

aquesta activitat. És el que estem reclamant. 

 

 

El senyor alcalde contesta que segurament no deu ser residencial però que està a tocar 

de les cases.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

d’Unitat Popular. 

Vots en contra: 26, corresponents als membres del grup municipal Socialista 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als 

membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).  

Abstencions: Cap.  

 
 
 
40  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  SOBRE 

LA VENDA DE LA FINCA DE CAN FÀBREGAS I DE CARALT A 

PUMSA. 

 



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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“El dia 10 de gener de 2008, el Ple Municipal de Mataró va acordar la venda a PUMSA de 
la part indivisa d’una finca de l’àmbit PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt 
amb els vots a favor dels regidors que  integren el govern municipal, l’abstenció de CiU i 
el PP, i el vot en contra del regidor de la CUP. 
 
Aquesta finca no és altra que la que conté la nau de can Fàbregas, on és previst, situar el 
Centre Comercial El Corte Inglés. 
 
El punt cinquè d’aquest acord condiciona  la venda a PUMSA de la dita finca a “la 
superació del tràmit d’obtenció d’informe previ del Departament de Governació i 
Administracions Públiques”. 
 
Doncs bé, la Direcció General d’Administració Local, ha emès dos informes negatius 
sobre aquest afer. 
 
En l’un, amb data de 12 de març de 2008, es dictamina desfavorablement aquesta venda, 
ja que s’hauria d’haver realitzat a través de subhasta pública, tal com havia denunciat la 
CUP. 
 
El l’altre, el darrer, amb data 19 de febrer de 2009, la Direcció General d’Administració 
Local es ratifica en l’informe desfavorable emès el 12 de març de 2008. 
 
Per tant, podem afirmar que aquesta venda s’ha consumat sense l’informe previ favorable 
de la Generalitat de Catalunya i contradient l’acord d’aquest Ple Municipal. 
 
Tampoc no s’ha donat compte d’aquest fet en el Ple Municipal, com calia que es fes. 
És per això, que la Candidatura d’unitat Popular (CUP) proposa l’acord següent: 
 
Instar el govern municipal a iniciar l’anul·lació de l’acord del 10 de gener de 2008 pel qual 
s’acordà la venda a PUMSA de la part indivisa d’una finca de l’àmbit PMU-01d Ronda 
Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt.” 
 
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, anuncia que el 

Govern municipal no donarà suport a aquesta proposta de resolució.  

A l’acord del ple que vostè feia referència del mes de gener de l’any 2008, es va 

incorporar que es condicionava l’efectivitat de l’acord a la prèvia superació del tràmit 

d’obtenció d’informe previ del Departament de Governació. En aquesta operació el tràmit 

que legalment es requereix és el de donar compte. Això vol dir, comunicar l’operació i 

prou. Però, en disposar-se aquesta condició en el ple, es va esperar a tenir l’informe de la 

Direcció General. L’acord de ple no deia que l’informe hagués de ser favorable. És 

preceptiu però, en cap cas, vinculant.  

La normativa aplicable és el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

i el Reglament del Patrimoni ni tan sols demana informe, donat que estem davant d’una 

operació d’alienació per un import no superior al 25% dels recursos ordinaris, que és el 



límit que la normativa estableix per exigir l’informe. Per tant, aquest requeriment el vam 

posar nosaltres conscientment. Quan es va executar l’acord de venda ja es disposava de 

l’informe de la Direcció General amb data 18 de març del 2008. Així, l’acord de ple es va 

executar el dia 23 de desembre de l’any 2008 signant l’escriptura de transmissió de 

l’aprofitament.  

Pel que fa a la hipotètica opció de venda en pública subhasta, el Reglament del Patrimoni 

preveu l’excepció d’aquest sistema de venda que és quan ho requereixin les peculiaritats 

dels béns, les necessitats dels serveis a satisfer o les limitacions del mercat.   

És veritat que la Direcció General considera que no concorren circumstàncies 

excepcionals. És molt restrictiva en la interpretació d’aquests conceptes. Només està fent 

la seva interpretació que no és vinculant. A criteri de l’Ajuntament, avalat pels informes 

propis i externs (de la Cap de Secció de Patrimonis, subscrit també per l’Interventor i el 

Secretari Municipal, i informes jurídics que tenim de l’assessora jurídica de la societat 

municipal PUMSA i d’un assessor jurídic extern). Per tant, veiem que aquí sí que 

concorren les circumstàncies que justifiquen la venda directa. És a dir, per les 

peculiaritats de l’objecte de venda, perquè la venda es feia al propietari proindivís de la 

finca que seria la resultant al projecte de reparcel·lació. I, alhora, per les necessitats del 

servei a satisfer, que era la previsió de compliment del POEC, projecte impulsat per a la 

instal·lació del Corte Inglés.  

Nosaltres no vam donar compte al ple municipal d’aquest informe ni del segon tampoc 

perquè no hi ha cap precepte normatiu que així ho disposi. Per tant, no calia donar-ne 

compte en aquest ple.  

 

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

alternativa “in voce” que seria igual que la presentada pel grup municipal de la CUP, però amb una 

petita modificació a l’acord en el sentit de substituir l’anul·lació dels acords per l’elaboració d’un 

expedient informatiu sobre l’acord de 10 de gener de 2008. 

 
Aquesta seria la proposta alternativa : 
 
“El dia 10 de gener de 2008, el Ple Municipal de Mataró va acordar la venda a PUMSA de 
la part indivisa d’una finca de l’àmbit PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt 
amb els vots a favor dels regidors que  integren el govern municipal, l’abstenció de CiU i 
el PP, i el vot en contra del regidor de la CUP. 
 
Aquesta finca no és altra que la que conté la nau de can Fàbregas, on és previst, situar el 
Centre Comercial El Corte Inglés. 
 
El punt cinquè d’aquest acord condiciona  la venda a PUMSA de la dita finca a “la 
superació del tràmit d’obtenció d’informe previ del Departament de Governació i 
Administracions Públiques”. 



 
Doncs bé, la Direcció General d’Administració Local, ha emès dos informes negatius 
sobre aquest afer. 
 
En l’un, amb data de 12 de març de 2008, es dictamina desfavorablement aquesta venda, 
ja que s’hauria d’haver realitzat a través de subhasta pública, tal com havia denunciat la 
CUP. 
 
El l’altre, el darrer, amb data 19 de febrer de 2009, la Direcció General d’Administració 
Local es ratifica en l’informe desfavorable emès el 12 de març de 2008. 
 
Per tant, podem afirmar que aquesta venda s’ha consumat sense l’informe previ favorable 
de la Generalitat de Catalunya i contradient l’acord d’aquest Ple Municipal. 
 
Tampoc no s’ha donat compte d’aquest fet en el Ple Municipal, com calia que es fes. 
 
És per això, que el Grup Municipal de CiU proposa el següent: 
 
ACORD: 
 
Instar al govern municipal a elaborar un expedient informatiu sobre l’acord del 10 de 
gener de 2008 pel qual s’acordà la venda a PUMSA de la part indivisa d’una finca de 
l’àmbit PMU-01d Ronda Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt.” 
 
 

 

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

recorda el que textualment va dir temps enrere: “Si hi ha un tema que expressa de forma 

gràfica les característiques que adornen l’actual Govern municipal, aquest és el de Can 

Fàbregas. En efecte, no podem trobar en els darrers anys un fet en què es reuneixin de 

forma tan clara i simultània la poca qualitat d’un govern, la manca de sentit comú, 

l’absència absoluta de visió de ciutat, la voluntat d’utilització partidista de les estructures 

municipals i el menyspreu a l’oposició i als ciutadans en general. És impossible fer-ho 

pitjor.”  

Si no fos perquè els grups de l’oposició estem imbuïts d’una gran responsabilitat, perquè 

aquest cas té altres implicacions per a la ciutat, com la vinguda del Corte Inglés, la nostra 

línia d’actuació hagués estat una altra bastant més contundent. És el que vostès es 

mereixerien en un cas com aquest perquè hi ha tantes incerteses, tants dubtes a la seva 

actuació, hi ha tanta informació amagada, hi ha una forma barroera d’actuar en alguns 

moments que... tot això es mereixeria un càstig.  

Trobo assenyada la proposta que fa el Sr. Mora d’intentar garantir que s’obri un expedient 

que pugui assegurar la legalitat d’aquesta operació.  

 



 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, lamenta que el Sr. Mojedano apel·li sovint 

a aquesta nebulosa tan estranya. El Sr. Safont-Tria ha pogut fer aquesta pregunta perquè 

ha pogut consultar l’expedient, per tant, a l’expedient hi és tot, els informes de la Direcció 

General i els que han fet els serveis jurídics de la casa. L’expedient diu el que s’ha fet, les 

decisions que s’han pres a cada moment, en base a què s’han pres. L’objectiu és clar i el 

compartim i és que vingui El Corte Inglés. Però sense cometre il·legalitats. Errors potser 

n’hem comès. També n’han comès vostès.  

Aquí no hi ha res a amagar. Els informes jurídics estan a l’expedient i en ells ens 

refermem i ens orientem per poder prendre les decisions corresponents. Que puguin ser, 

des del punt de vista polític, equivocades... bé, aquesta és la seva interpretació.  

 

 

La senyora Montserrat López, remarca que l’expedient hi és, que està complet i a 

disposició dels consellers delegats. 
 

 

El senyor Xavier Safont-Tria confirma que es va mirar els informes i els expedients.  

Sra. López, a mi no em val que digui que l’informe no és vinculant, i que és una 

interpretació, com tampoc no em val que diguin que són tan bons que demanen aquest 

informe que no és ni obligatori. El que vostè em diu no és cert. Ja a la Llei Municipal del 

Regim Local de Catalunya, en el seu article 209, es parla de l’alienació i el gravamen, i 

en l’apartat 209.1, diu:  

 

“a) En el cas de béns immobles cal l’informe previ del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals” 

L’informe que ha enviat la Generalitat diu textualment:  

“Aquesta Direcció General informa desfavorablement l’alienació directa per part de 

l’Ajuntament de Mataró a favor de Promocions Urbanístiques Mataró, S.A. (PUMSA) del 

59% indivís de la parcel·la resultant 6 del PMU Ronda Barceló illa Fàbregas i de Caralt.” 

 

Si continuem llegint ens trobarem sorpreses. I continua dient: 

“Si l’informe no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord d’alienació o de gravamen amb 

els requisits que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985 de les Bases de Règim Local.” 

Anem a veure què diu aquest article:  



“Requereix l’adopció d’un acord de ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 

membres de la Corporació .”  

 

Això vol dir que, un cop la Generalitat fa l’informe desfavorable, el Govern ha d’informar 

als grups municipals i tornar a fer aquesta aprovació per majoria absoluta.  

 

L’article 209.3 de la Llei Municipal del Règim Local diu més:  

“L’alienació de béns patrimonials s’ha de fer per subhasta pública.”  

 

Això és el que aquí estem denunciant. El Govern utilitza una trampa. L’Ajuntament vol 

vendre directament un solar que té a una empresa privada. Si això ho volgués fer 

directament no podria perquè hauria de passar per subhasta pública i utilitza una 

empresa municipal, com és PUMSA, per fer-la servir d’intermediària i colar-li el fet de no 

haver d’utilitzar la subhasta pública. Feta la llei, feta la trampa. Vostès utilitzen 

mecanismes que no són legals per tal d’atorgar al  Corte Inglés un solar que era de 

l’Ajuntament. 

 

 

El senyor Joan Mora manifesta que els integrants d’aquesta sala han de demostrar als 

ciutadans sentit comú. Si aquest informe és tan clar, penso que no els faria res, si 

tornessin a escoltar aquesta proposta que els feia, votar-la a favor i que tinguéssim 

aquest informe del Sr. Secretari. És a dir, que el Sr. Secretari ens passés una còpia 

d’aquest expedient que vostès diuen que ja està fet. Nosaltres volem saber, amb la suma 

al final de 4 informes jurídics, si aquella venda va ser legal o no. Això és el que volem que 

ens dictamini el Secretari.  

 

El senyor Pau Mojedano es referma en el que ha dit abans escoltant-los parlar.  

Jo li he dit a vostè que dubtava que hi haguessin els expedients i que tot estés en ordre? 

No ho he dit pas. Jo el que he dit és que vostès han de pagar un preu polític per tot això. 

Apel·lo a la ciutadania perquè els castigui. 

Vostès fan, en primer lloc, una votació en el Consell del Patrimoni que després resulta 

que és nul·la de ple dret perquè s’ha produït de manera irregular.  

En segon lloc, es produeix un canvi, no gaire argumentat, d’ubicació del Corte Inglés.  

En tercer lloc, es produeix una ocultació d’informació rellevant per part del Tinent 

d’Alcalde, el Sr. Bassas, regidor d’Urbanisme, que tenia una vinculació familiar amb els 

propietaris de la nau.  



En quart lloc, es produeix la proposta, abans de les eleccions, de fer un nou estudi sobre 

el possible trasllat de la nau. Òbviament, no se’ns diu quin és el resultat d’aquest informe 

fins després de les eleccions.  

I ara estem veient que hi ha hagut un incompliment d’acord del ple i, a més a més, 

tampoc s’ha informat ni al ple ni al Consell d’Administració de PUMSA d’uns informes 

desfavorables de la Generalitat que, a l’acord de ple anterior, vinculava aquesta operació 

a l’existència d’informes favorables. 

 

 

 

El senyor alcalde recrimina al Sr. Mojedano que explica les coses tal com li convé.  

És cert que hi va haver una votació del Consell del Patrimoni, a instància de CIU, que 

després és va haver d’anul·lar perquè no es podia fer secreta. Però la voluntat del regidor 

era que tothom pogués expressar la seva voluntat de manera secreta. És va equivocar i 

es va rectificar, i punt.  

Els informes del Consell del Patrimoni no són vinculants. Podríem haver adoptat els 

mateixos acords amb l’informe en contra del Consell del Patrimoni i no ho hem volgut fer. 

S’han gastat moltes hores per anar trobant solucions als problemes, que anaven sorgint 

un darrera l’altre, per garantir que aquesta superfície comercial es pogués instal·lar a 

Mataró. Perquè creiem que pot ser una bona cosa per a la ciutat.  

Si hem de pagar un preu polític ja ho determinaran els ciutadans.  Els ciutadans ens 

reconeixeran si ens hem equivocat o no. Diran si ha estat un encert, o no, apostar fins al 

final perquè vingui el Corte Inglés, perquè creï 1.000 llocs de treball, perquè generi més 

de 30 milions d’euros de rendes del treball a la ciutat de Mataró.  

A l’expedient hi és tot, Sr. Mora. Tot això que vostè demana ja hi és. No me l’he llegit 

perquè confio plenament en el meu regidor d’Urbanisme i en la meva regidora de Serveis 

Centrals. I, pel que em diuen, a l’expedient hi és tot. Si l’ha consultat el Sr. Safont-Tria, 

vostès també el poden consultar. 

La senyora Montserrat López, puntualitza que l’acord que es va aprovar al ple al mes de 

gener condicionava l’execució del mateix a tenir l’informe de la Direcció General. No vam 

executar aquest acord fins que vam tenir aquest informe. Per tant, com que ja teníem 

aquest acord, no calia que tornés a venir al ple. Posteriorment, vostè va presentar un 

recurs que també es va debatre aquí. Em comprometo a passar-li aquests informes 

jurídics perquè vostès els puguin estudiar. 

 

 



El senyor Joan Mora agraeix que li facin arribar aquests informes jurídics. Els anuncio 

que si en aquest informe no hi ha el Sr. Secretari dient que ell ha emès aquest informe, 

els demanarem que, si no ho diu, això es produeixi.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria opina que el Govern és molt legítim de tirar a terra la nau de 

Can Fàbregas, de portar el Corte Inglés i de defensar-ho políticament. El que sí que no 

és legítim és que ho facin saltant-se les pròpies normes que té l’Ajuntament, com la del 

Patrimoni Arquitectònic, o les normes que dictamina la Llei Municipal del Règim Local, 

entre moltes d’altres.  

He llegit aquí uns articles que ho deixen molt clar. I no és una interpretació meva, ho diu 

molt clar: “Si l’informe no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord d’alienació o de 

gravamen amb els requisits que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985 de les Bases de 

Règim Local”, que és amb la majoria absoluta dels membres de la Corporació. No s’ha 

informat els grups municipals que aquest informe és desfavorable, ni ens han proposat 

tornar a fer aquesta votació.  

Si un ajuntament vol vendre un espai a una empresa pública, com pot ser PUMSA, 

perquè aquesta empresa el desenvolupi amb l’objectiu d’oferir un servei, això té la seva 

lògica que no necessiti la subhasta pública. Però, en aquest cas, PUMSA fa 

d’intermediari perquè acabi en una empresa privada. És inadmissible que s’utilitzi aquest 

mecanisme per saltar-se la llei. 

 

 

 

El senyor alcalde respon al Sr. Safont-Tria que obvia que després va haver-hi un 

concurs. PUMSA treu aquest solar a concurs públic, al qual es podien haver presentat 

totes les empreses que haguessin volgut. No l’adjudica directament perquè no podria fer-

ho. La legalitat s’ha complert, els informes són a l’expedient.  

Sr. Mora, haig d’entendre que la seva proposta in voce no la vol votar? O sí? 

El senyor Joan Mora contesta que voldria que el Sr. Safont.Tria digués si accepta 

aquesta modificació. Si l’accepta, entenc que quedaria resumida en una. Si no, la 

mantindria. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria diu que accepta que demani els informes que ell vulgui però 

que mantindrà la seva proposta. En tot cas, si volen, ho afegim com un punt més i el 

votem a part, però crec que són coses diferents. Vostès poden demanar l’informe, 



nosaltres ens afegirem a tenir-lo i creiem que és oportú presentar aquesta proposta de 

resolució. 

 

 

El senyor alcalde posa a votació la proposta presentada pel grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular : 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

d’Unitat Popular. 

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: 11,  corresponents als membres del grup municipal del Partit 

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

municipal de Convergència i Unió (7). 

 

 

A continuació el senyor Alcalde posa a votació la proposta alternativa “in voce” 

presentada pel grup municipal de Convergència i Unió : 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 8, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

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.   

 

 



PRECS I PREGUNTES 

 

41  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS  ROBATORIS 

OCORREGUTS AL BARRI DE ROCAFONDA LA MATINADA DE L’U 

AL DOS D’OCTUBRE DE 2009.  

 

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

presenta la pregunta següent : 

“Aquest Grup municipal ha estat informat per diferents veïns del Barri de Rocafonda que 
durant la matinada de l’u al dos d’octubre d’enguany es van produir nombrosos furts a 
vehicles que estaven estacionats a l’aparcament de la Ronda de Pintor Estrany i a 
diferents carrers del barri. En concret se’ns ha facilitat la dada de que van ser vehicles 
que estaven aparcats al Carrer Mèxic. 

Som conscients de que aquest tipus de robatoris, per les seves característiques, són 
difícils de prevenir i de que han augmentat d’una manera important en els últims temps a 
Mataró, però es dóna la circumstància de que l’aparcament de la Ronda de Pintor Estrany 
es troba just al costat d’unes dependències municipals en les quals hi ha presència 
policial, cosa que sota el nostre punt de vista, hauria de fer dissuadir als delinqüents. 

Volem remarcar, així mateix, que en el moment en que es va aprovar al Ple Municipal la 
construcció d’aquest aparcament aquest Regidor, tot i donar suport a la iniciativa, va 
manifestar les seves reserves pel que feia a la seguretat dels vehicles que aparcarien allà 
donat que el pàrquing quedava molt separat de la via. 

És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Ens pot facilitar el nombre de vehicles que van patir furts en el seu interior 
l’esmentada nit en aquella zona de la ciutat? 

 
 

2. Ens pot informar el Govern Municipal sobre si s’ha detingut als autors dels furts? 
 
 

3. S’ha muntat algun tipus de dispositiu a la zona per tal de detenir a aquests 
delinqüents? Quedi clar que no volem saber dades sobre el mateix ja que 
entenem que és una matèria que per la seva naturalesa ha de ser reservada, ja 
que segons ens han informat els mateixos veïns es tracta d’un grup que és 
conegut al barri.” 

 
 
 

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

Pública,  passa a donar resposta a les preguntes: 



En resposta a la primera pregunta, s’ha de dir que els vehicles van ser 13. 

Pel que fa a la segona, la unitat d’investigació del cos de Mossos d’Esquadra és la que 

porta les investigacions. Ens han informat que encara no s’han produït detencions. 

Finalment, el Sr. López esmenta que el delicte de robatori a l’interior de vehicles és el 

que actualment més preocupa tant a la Policia Local com als Mossos d’Esquadra pel fet 

que presenta un major nombre de denúncies ciutadanes. Per aquest motiu, aquests 

cossos policials, a més de la vigilància ordinària, vénen desenvolupant un seguit 

d’operatius específics tant a aquesta banda de la ciutat, com a la resta de punts 

conflictius que presenten aquests tipus de delictes, per tal de prevenir-los i per detenir-ne 

els autors, si és possible. Donarem compte dels resultats a la propera Junta Local de 

Seguretat. Els puc avançar que, de gener a setembre d’aquest any, fruit d’aquestes 

tasques policials, hi ha hagut una reducció del 41% d’aquest tipus de delictes.  

 

 

El senyor José Manuel López no posa en dubte el que diu el Sr. Melero.  

Sí que vull comentar-los, però, que amb posterioritat a haver presentat aquesta pregunta, 

se m’ha tornat a comentar que aquests fets s’han tornat a produir. I en el mateix lloc. La 

gent té consciència de qui fa aquest tipus de delictes. Fins i tot, alguns són coneguts al 

barri. Hi ha un cert “recochineo” entre els veïns perquè, a més de trencar els vidres del 

cotxe, s’ha passat a fer alguna “gamberrada” a l’interior d’algun cotxe.  

 

 

El senyor Francesc Melero manifesta que s’interessaran per aquests fets que s’han tornat 

a produir i que n’informaran a la propera Comissió Informativa. 

 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 42 i 43 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

42  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE 

OBLIGA A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A FER DESINSTAL·LAR 

UNA ANTENA DE TELEFONIA SITUADA AL CAMÍ DEL MIG. 

 



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

la pregunta següent : 

“Aquest Grup Municipal s’ha assabentat per la premsa de l’existència d’una sentència 
ferma i executable dictada pel TSJC que ordena de forma immediata a l’Ajuntament de 
Mataró fer desinstal·lar l’antena de telefonia mòbil situada al Camí del Mig 18. 
 
Així mateix, la sentència esmentada obliga també a l’Ajuntament de Mataró a  multar amb 
més severitat a l’empresa “Telefónica Móviles” tota vegada que aquesta, va incomplir 
més d’una vegada amb la legalitat vigent en el seu moment, fent cas omís de la sanció 
imposada derivada del corresponent expedient sancionador obert pel propi Ajuntament, i 
per tant es considera –dictamina la resolució judicial- que el propi Ajuntament hauria 
d’haver fet complir, atesos aquests incompliments reiterats de l’empresa de telefonia, 
amb molta més contundència les resolucions emeses pel propi consistori. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió realitza les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Per què entre els anys 2005 i 2007 aproximadament, el govern municipal no va 
adoptar cap mesura coercitiva més efectiva i contundent contra l’empresa “Telefónica 
Móviles” per fer complir la legalitat urbanística en relació a l’antena instal·lada en el Camí 
del Mig 18 ? 

Segona.- Considera el govern municipal que en el cas de l’antena del Camí del Mig 18  
s’han utilitzat les mateixes mesures coercitives de protecció de la legalitat que 
l’Ajuntament utilitza en els supòsits de vulneració de la legalitat urbanística en el cas de 
particulars ? 

Tercera.- Per quina raó el govern municipal no va donar compliment al mandat d’efectuar 
successius requeriments i anar imposant les preceptives multes coercitives tot i que 
l’incompliment va durar pràcticament dos anys ? 

Quarta.- Per què entre el 2005 i el 2007 l’única mesura coercitiva que s’adopta és una 
única multa de 600 € ? 

Cinquena.- Per quina raó, després que l’empresa “Telefónica Móviles” posés en 
funcionament, sense la llicència pertinent, el sistema UMTS, l’any 2006, no es procedí per 
part del govern municipal no només a precintar la instal·lació sinó també a desmuntar-la? 
 
 
 
43 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ANTENA DE 

TELEFONIA MÒBIL SITUADA AL CAMÍ DEL MIG. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup municipal ja feia temps que disposava de la informació del contenciós obert 
per una associació de la ciutat en referència a l’antena de telefonia mòbil instal·lada al 
Camí del Mig. Ara, tant a través dels interessats com de la premsa, hem sabut que el 



Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha posat fi a un contenciós que ha durat tres 
anys i s’ha acabat donant la raó a la part demandant, en segona instància. 
 
El passat mes de febrer vam presentar una pregunta per escrit que feia referència a 
diversos temes relacionats amb una sèrie d’incidències en la estació telefònica del Camí 
del Mig. En la pregunta a la que es feia referència a l’antena, concretament al pes que la 
teulada de l’edifici havia de suportar, vostès van respondre donant els números 
d’expedient de les llicències d’obres i activitats i ens comentaven que s’havia procedit a la 
retirada d’alguns elements per minimitzar l’impacte visual i la reducció de pes a la teulada 
de l’edifici. També els vam preguntar si tenien coneixement de les denúncies que havia 
realitzat l’associació ambiental i que què hi pensaven fer al respecte. Ens van respondre 
amb un llistat de les actuacions que s’havien fet cada vegada que s’havia malmès algun 
element però no ens van dir res més. 
 
Des del PP hem intentat ser prudents en tot aquest assumpte, precisament perquè estava 
en mans de la justícia. Ara, un cop s’ha acabat, i sabent que en el seu dia tampoc ens 
van dir tot el que nosaltres demanàvem, no ens podem estar de preguntar-los una sèrie 
d’aspectes relacionats amb aquest cas. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. Com és que no es va procedir a la retirada de l’antena l’any 2005, malgrat se 
sabia que no disposava dels permisos corresponents? 

 
 

2. Com és que es va permetre que l’antena continués de manera il·legal fins els 
2007, any en que es va procedir a la seva regularització? 

 
 

3. Com és que l’Ajuntament va permetre que, el 2006 es posés en funcionament un 
sistema UMTS, necessari per la telefonia de tercera generació, sense permís?” 

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula a la Sra. Patricia 

Montserrat Ferrer, presidenta de l’Associació Oikos Ambiental, qui manifesta la seva 

inquietud per l’alarmant augment de la contaminació electromagnètica i per l’actuació del 

Govern municipal en tot aquest assumpte. Lamenta que el seu Govern no els hagin fet 

costat com ells esperaven. 

 

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

en primer lloc que s’ha anat informant personalment als grups municipals, explicant-los 

com s’anaven desenvolupant els esdeveniments. Passa a contestar les preguntes que li 

formulen els grups municipals de CIU i del PP. 

Respecte a la primera pregunta de CIU, l’antena de telefonia mòbil del Camí del Mig, 18, 

tenia llicència d’activitat des de l’any 1995, que abans es deia “llicència d’obres”. Quan 



arriba el Decret de la Generalitat que estableix una ordenació ambiental per les 

instal·lacions de telefonia mòbil, s’han d’adequar les antenes antigues. Aquesta es va 

adequar i va aconseguir la llicència l’any 2005. Tot i així, al 2002, un any després del 

Decret, complia límits de referència i les distàncies de protecció que marcava el Decret. 

El que va passar des del 2006 al 2007, és que va aconseguir la llicència segons la nova 

normativa, però fins al 2007 no va lliurar la documentació de posada en marxa. Al 2006, 

nosaltres vam posar una multa coercitiva a Telefònica Mòbils  per estar aquest temps tan 

llarg sense presentar la documentació definitiva de la posada en marxa, però, en tot cas, 

des de l’any 2005, ja tenia la nostra llicència. 

Respecte a la segona pregunta, val a dir que sí. En altres supòsits de disciplina 

urbanística també s’utilitzen aquestes mesures coercitives.  

En referència a la tercera pregunta, l’incompliment no va durar dos anys. Aquesta antena 

tenia llicència i es va haver d’adequar. Un cop es va adequar i va obtenir la nova llicència, 

segons el Decret de l’any 2001, va tardar 2 anys en lliurar la documentació. Nosaltres els 

vam fer molts requeriments com, per exemple, d’impactes visuals, etc.  

Respecte a la quarta pregunta, tenim alguna sentència que ens ha fet reduir la multa que 

nosaltres havíem imposat. És a dir que, hi ha una certa inseguretat jurídica en aquest 

tema per motius d’interpretació de la llei.  

Quant a la cinquena pregunta, l’empresa de telefonia mòbil el 2006 amplia l’UMTS 

d’aquesta antena sense informar l’Ajuntament. Quan l’Ajuntament n’és conscient per una 

denúncia ciutadana, fa un Decret de tancament per precintar aquesta ampliació. 

L’empresa va posar, al cap de poc, un recurs a aquest Decret. El que es fa en aquests 

casos és esperar a què es resolgui el recurs per a actuar. Això és el que la sentència diu 

que no hauríem d’haver fet. Hauríem d’haver executat directament sense esperar-nos. El 

Tribunal ens deia que l’havíem de desmantellar i nosaltres així ho vam fer el 2 de 

novembre. A mi em sembla que quan estem parlant d’una antena que és legalitzable, 

amb precintar-la ja n’hi ha prou.  

El PP fa preguntes molt similars. La primera ja l’he respost. Respecte a la segona 

pregunta, ja he dit que l’antena no era il·legal, perquè tenia llicència. Tampoc és que 

permetéssim l’ampliació d’UMTS sense llicència, nosaltres no ho sabíem. De vegades les 

operadores ho fan. Van instal·lar l’ampliació sense que ens n’assabentéssim. Ara l’antena 

està desinstal·lada i ja hem obert expedients sancionadors, com establia la sentència. 

 

 

 

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

no és una qüestió que hagi quedat antiquat o no el tema. És una qüestió que 



l’Ajuntament hauria d’haver complert des d’un començament, des de l’any 2005, la 

legislació vigent en aquell moment. Si l’Ajuntament no hagués exercit aquesta inactivitat 

o omissió en relació al respecte de la legislació en el tema de les telefonies mòbils i en el 

tema d’antenes no haguéssim arribat aquí i ens haguéssim estalviat tots els mals de cap 

que l’execució d’aquesta sentència porta.  

Jo no sé si realment s’ha executat tal com especifica la sentència de forma molt clara i 

molt concreta. La inseguretat jurídica no es crea pel fet que li puguin rebaixar una sanció 

de 3.000 euros a 600 euros, o a l’inrevés, la inseguretat jurídica la creen vostès mateixos 

als ciutadans en el moment que no compleixen el que la legislació vigent diu.  

 

 

 

La senyora Alicia Romero garanteix que el Govern compleix la legalitat. Aquí hi ha hagut 

una diferència de criteri. Nosaltres fem un Decret de tancament d’una antena de telefonia 

mòbil, ens posen un recurs, i el que hem fet és no executar aquest Decret fins la 

resolució del contenciós. El contenciós ens dóna la raó i acabem tancant i desmantellant 

aquesta antena. Potser si la justícia fos una mica més ràpida no haguessin passat 2 

anys. Nosaltres fem el que diu la normativa. Després hi ha temes d’interpretació, i és aquí 

on diem que hi ha certa inseguretat, perquè de vegades utilitzen un criteri i de vegades 

un altre. Aquest matí el Sr. Teixidor em deia que això és el que fan ells amb les obres 

perquè si haguéssim de tirar l’últim edifici, cada vegada que tenim un Decret, i després el 

tribunal no ens dóna la raó, hauríem tirat aquella planta. Per una antena sembla més fàcil 

però, al final, això és una activitat econòmica que pot tenir uns danys i perjudicis. Amb 

això l’Ajuntament ha de ser caut. Aquest és el criteri que hem seguit. Quan una empresa 

de telefonia mòbil vol instal·lar una antena i ho fa amb el tràmit correcte i compleix la 

normativa, nosaltres donem la llicència d’activitat. Ara bé, si ho fa sense llicència, 

nosaltres la tanquem amb un Decret de tancament. Si interposa algun recurs, nosaltres 

som prudents i esperem. Vagin i mirin els informes del Secretari, l’advocat de llicències 

d’activitat i allà veuran si estem complint la legalitat.  

 

 

44  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS INCIDENTS QUE 

HAN TINGUT LLOC DURANT L’ÚLTIM MES A LA COSTA 

MATARONINA. 



 

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

informa que el regidor José Manuel López ha tingut de marxar per motius de salut, i per 

tant demana que les preguntes 44, 46 i 58 li puguin ser contestades per escrit.  

 

El senyor Alcalde accepta la seva petició.  

 

 

45  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR PLACES D’ALTS COMANDAMENTS DE 

LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 

 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 38 de l’ordre del dia. 

 

 

46  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES REPARACIONS 

DE COTXES A DIFERENTS INDRETS INADEQUATS DE LA 

NOSTRA CIUTAT. 

 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

47  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA CAVALCADA DE 

REIS. 

 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent : 



 
“Alguns patrocinadors de la cavalcada de Reis ens han traslladat la seva inquietud a 
causa d’una nova normativa de la Generalitat de Catalunya, que prohibeix el repartiment 
de caramels amb gluten durant la cavalcada.  
 
Malauradament és prou conegut que els productes sense gluten són molt més cars que 
els seus homònims que sí contenen aquesta proteïna, per tant, és raonable pensar que 
aquest fet provocarà un encariment substancial de la inversió en caramels durant la 
passejada reial. En una època com la que estem vivint, això es pot traduir en dues coses: 
una despesa més grossa de la prevista, o bé que es retalli la compra de caramels que es 
repartiran entre els nens i nenes que vagin a veure la cavalcada i que, per tant, es 
desllueixi una mica l’acte (tots sabem que en la recollida de caramels hi participen petits i 
no tan petits) 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. És coneixedor el Govern Municipal d’aquesta situació? 
 

2. En cas afirmatiu, ha parlat amb els patrocinadors de la cavalcada sobre aquesta 
qüestió? 

 
3. Què pensa fer el Govern Municipal per solucionar aquesta qüestió i ajudar a que 

l’acte no quedi deslluït?” 
 

 

 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comença aclarint que no hi ha cap 

nova normativa de la Generalitat de Catalunya. Davant d’aquesta pregunta, hem trucat 

l’Agència Catalana de Consum, a diferents llocs de la Generalitat... perquè desconeixem 

que hi hagi cap normativa nova.  

Des del 2008, per part d'aquest Govern municipal i d’aquest regidor de Cultura, es va 

decidir que a la cavalcada els caramels fossin sense gluten, però no és cap normativa. 

No hi ha cap prohibició enlloc, sinó unes demandes ciutadanes i d’associacions de 

celíacs que ens demanaven això.  I altres municipis també van tirar endavant aquesta 

iniciativa. 

També vostè parla de patrocinadors, però interpreto que es refereix a les entitats. A la 

cavalcada hi ha dues parts: l’oficial —que són 15 carrosses comptant els Reis— i les 

entitats. En tot cas, a les entitats des del 2008 els hi estem dient que convindria que els 

caramels fossin sense gluten i en part algunes ho fan i d’altres no. Aquest any, a les 

entitats els hi hem demanat com a requisit que els caramels siguin tots sense gluten. 

Com que des del 2008 ja ho estem fent a la part oficial, doncs amb el pressupost ja està 

previst, per tant, no està previst disminuir la inversió. 



No tenim aprovat el pressupost pel 2010 i està sent dura la negociació, però crec que ens 

en sortirem amb els caramels de la cavalcada. A part del pressupost municipal, en la 

inversió col·laboren tres caixes: La Caixa de Pensions, la Caixa Laietana i la Caixa de 

Terrassa. Les tres caixes ho estan passant malament, però també poden assumir aquest 

increment dels caramels sense gluten. 

Agafant com a referència l’any passat, l’any passat vam llançar 2.830 kg de caramels, 

1.500 de l’IMAC, 1.330 de les tres caixes. L’increment que suposa 1 kg de caramels de 

gluten són 4 cèntims/kg x 1.500 kg = 60 € per a l'IMAC i 53 € per a les tres caixes. Penso 

que tant nosaltres com les caixes podem assumir-ho. 

 

 

El senyor Juan Carlos Ferrando desitja uns Reis bonics a tothom, donat que no cal patir 

pels caramels. 

 

 

48  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTUDI ELABORAT 

PER L’IMAC SOBRE L’EQUIPACIÓ CULTURAL DE MATARÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup Municipal ha conegut a través dels mitjans que l’IMAC, altres entitats i 
agents culturals mataronins han començat un projecte per poder-se beneficiar del Pla 
d’Equipaments Culturals de la Generalitat 2009-2010, que preveu una subvenció del 50% 
del cost que suposin les obres encaminades a resoldre les mancances prioritàries pel que 
fa als equipaments culturals de municipis d’arreu de Catalunya. 
 
Tot i no ser obligatori, per determinar aquestes prioritats s’ha elaborat un estudi que 
ascendeix a 11.400€, també subvencionat al 50% per la Generalitat. Pel que hem pogut 
saber, i en paraules del President de l’IMAC, Sergi Penedès, aquest diagnòstic s’ha tirat 
endavant aprofitant aquesta subvenció i així tenir “els deures fets” quan la Generalitat 
comenci a atorgar aquest finançament. 
 
Des del PPC no deixa de sorprendre’ns l’elaboració d’aquest estudi, ja que l’any 2004-
2005, aquest Consistori va tirar endavant un Pla d’Equipaments Culturals específic per 
Mataró, on teòricament ja es fixaven una sèrie de prioritats en aquest mateix sentit, tot i 
que lamentem dir que molts dels objectius que es van fixar aleshores, com el tema 
d’equipaments museístics, ha quedat en no res. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 



PREGUNTES 
 

1. Per què no s’ha tingut en compte el Pla d’Equipaments Culturals de 2005 a l’hora 
de determinar prioritats? No havia de ser el referent d’actuació en el seu àmbit? 
 

2. Per què aquest cop el Govern Municipal no ha volgut comptar amb l’opinió dels 
grups de l’oposició, ja que és un tema clarament de ciutat i ens afecta a tots?” 

 

 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, es mostra sorprès per la pregunta, 

ja que durant l’estona que ha durat el Ple el Sr. Mojedano ha fet diverses afirmacions 

sobre aquest Govern, com ara "que és una gestoria cara", "que aquest Govern és 

barroer", "que aquest Govern és de baixa qualitat" i que "el diàleg amb l'oposició és per a 

aquest Govern pura retòrica". Clar, davant d’aquesta pregunta que em formula, totes 

aquestes afirmacions tenen un efecte bumerang. Molt sovint, vostè comença les seves 

afirmacions dient "Hem pogut saber per la premsa...". Doncs, és una llàstima perquè això 

és una democràcia de molt baixa qualitat que l'oposició s'assabenti de les coses només 

per la premsa. Clar, aquest tema que vostè em demana l'hem parlat en el consell rector 

de l'IMAC del mes de setembre, hem fet un consell rector extraordinari a l'octubre i n'hem 

parlat en comissió informativa. Per tant, si vostè se n'ha assabentat per la premsa, em 

penso que l'oposició disposa de mitjans i recursos suficients, sinó caldrà parlar-ne, 

perquè se'n puguin assabentar d'una altra manera i no per la premsa. Aquest retret i 

aquestes insinuacions sobre el fet que no hi ha diàleg, quan són veritat, són veritat; però 

quan no ho són, no ho són.  

Finalment, com ja vaig explicar als dos consells rectors i a la comissió informativa —on el 

seu grup hi té representants—, el Pla d'equipaments culturals del 2005 es té en compte. 

 

 

El senyor Pau Mojedano demana al Sr. Mojedano que no li doni consells sobre com ha 

de fer oposició. El que he fet no són insinuacions, són afirmacions sobre aquest Govern, i 

em ratifico absolutament en el que he dit anteriorment.  

Tinc aquí una nota que em va passar el Sr. Roca Cuadrada ja fa temps, abans que això 

sortís als mitjans. Li he de dir que probablement l’errada meva ha estat no fixar-me en la 

literalitat del redactat. Jo dicto les preguntes, no les redacto personalment, i 

probablement efectivament aquí té raó vostè perquè aquest tema es va tractar al consell 

de l’IMAC. Jo el coneixia no només verbalment, sinó per escrit, pel meu representant allà, 

amb el qual sobre això he discrepat. 

Dit això, contestant el que vostè ha dit, li diré que segueixo sense entendre per què s’ha 

de contractar un estudi quan hi ha tot un pla d’equipaments culturals —és veritat que ve 



d’un altre mandat, però els partits són exactament els mateixos— que va costar molt de 

temps i diners i que es va elaborar, tot i que amb la discrepància final dels partits de 

l'oposició, a través d'un procés de diàleg. Teòricament allò marcava no només la prioritat 

en equipaments culturals, sinó que, a més, “calanderitzava” aquestes actuacions.  

Per tant, he d'entendre que el discurs que se’ns ven en aquell mandat, que es renova en 

l’Acord de Govern de l’actual mandat i que ens diu que hi ha una aposta queda desmentit 

per la pràctica, tal com s’ha vist en aquest mandat. És a dir, el seu discurs inicial, sobre el 

fet que el concepte de cultura passava a tenir una dimensió econòmica fins i tot diferent a 

la que s'havia portat fins ara, es veu desmentit per la posterioritat. Els nous estatuts, el 

nou organisme que es crea no solament no suposa cap novetat sinó que el petit avenç 

que s’havia produït anteriorment amb la modificació dels estatuts del Patronat de Cultura 

no s'ha portat a terme. Allò que es va fer amb un esperit d'intentar que fos un òrgan 

operatiu no s'ha complert a la pràctica, i això sí que li puc dir que el meu representant 

m'ho ha transmès de manera fefaent. Per tant, el que ens indica tot això és que no hi ha 

capacitat en aquest Govern, i ara ho lligo amb les afirmacions que he fet abans, que 

vostès no tenen cap capacitat, concretament el Govern que dirigeix el Sr. Baron, de tirar 

endavant projectes culturals estratègics, ni tan sols a mig termini, la qual cosa és molt 

greu. Moltes vegades penso que la gran transformació pendent que té aquesta ciutat és 

la transformació cultural, és el que farà que Mataró tingui una dimensió de ciutat 

competitiva i referent, cosa que ara no té. Per tant, és molt greu que en un aspecte tan 

important com és la cultura, vostès —no concretament vostè que no era el responsable 

llavors, malgrat ara sí que ho és— ara s’hagin de gastar, en una situació com l’actual, 

6.000 i escaig d’euros en un nou estudi no sé per què. Em sembla que constantment 

estem alimentant empreses que es dediquen a fer informes, sinó no ho entenc. Perquè 

no té cap sentit.  

No estic discutint amb això el rigor en el mètode que hagin tingut vostès de consultar, 

dialogar, debatre amb les entitats de la ciutat. Estic discutint el fons de la qüestió, que és 

la incapacitat d'elaborar un projecte estratègic per part del Govern tripartit d'aquesta 

ciutat, que teòricament havia de tenir vida per 15 o 20 anys, i que ara, teòricament, pel 

que vostès estan dient, han fet un estudi que replanteja tota aquesta qüestió.   

 

 

El senyor Sergi Penedès li recorda que el que ell ha fet ha estat llegir les afirmacions que 

el Sr. Mojedano ha fet al llarg de la nit. He dit insinuacions quan vostè diu que se n'ha 

assabentat pels mitjans. Vostè està insinuant que no hi ha diàleg, i això no és veritat, com 

a mínim en aquest cas. No només és que hi ha diàleg, sinó que al PP se li està demanant 



que participi en aquesta elaboració. Està insinuant que no hi ha participació, i això no és 

veritat. A aquestes hores de la nit, quan ja se n'ha parlat a dos consells rectors i una 

comissió informativa, encetar aquest debat em sembla... Li enviaré el Power Point que 

vam passar als dos consells rectors i entendrà per què es fa aquest estudi, que no és una 

decisió nostra només, sinó que és un requeriment que ens demana la Generalitat. De fet, 

aquesta pregunta que vostè ens fa la va fer a la comissió informativa el Sr. Masriera de 

CiU i la Sra. Corominas del seu grup, i els hi vaig respondre. Hem de repetir això ara?   

 

 

 

49  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA INSEGURETAT AL 

BARRI DEL PALAU.  

 

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

presenta la pregunta següent: 

“Alguns veïns del barri del Palau ens han reiterat el seu malestar per la inseguretat que 
es viu al barri, sobretot en els seus espais públics. El problema s’agreuja durant la 
temporada estival, quan la presència de persones és més gran als carrers: nenes jugant i 
fent xivarri en hores nocturnes que molesten el descans dels veïns, baralles entre joves, 
moviments de drogues...etc. 
 
Els habitants d’aquesta zona ens han comentat que no hi ha prou presència policial al 
barri, malgrat la seva demanda de que hi hagi més rotació de patrulles per la zona, i que 
només els agents locals hi fan presència de manera esporàdica, quan se’ls ha trucat per 
un fet en concret, cosa que els provoca una constant sensació d’inseguretat i 
desemparament. 
 
Aquest Grup Municipal, també de manera reiterada, demana molt sovint al Govern que 
augmenti la presència policial als carrers de la nostra ciutat, davant la creixent onada de 
vandalisme i problemes d’inseguretat ciutadana que pateix Mataró. Lamentablement, 
però, mai se’ns fa el cas que esperem. 
 
És per aquests motius que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 

1. És conscient el Govern d’aquesta situació que pateixen els veïns del Palau? 
 

2. Té previst el Govern tirar endavant alguna actuació per solucionar-ho? 
 

3. Podria dir-nos el Govern quantes queixes s’han rebut i quantes denúncies o 
requeriments telefònics s’han fet a la Policia Local sobre aquest tema?” 

 



 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, intervé per explicar que en aquest punt 

de l’ordre del dia l’Alcalde ha hagut de prendre una decisió, perquè si bé és cert que el 

dia 2 de novembre va entrar una demanda de la Sra. Rosa María Casellas Palencia, en 

nom de l’Associació de Veïns del Palau que diu concretament “Nos gustaría acudir al 

pleno del próximo día 5 de noviembre de 2009 para informar en nombre de la Asociación 

de Vecinos de los problemas que tiene nuestro barrio El Palau”, també és cert que avui 

mateix, dia 5, ha entrat una carta de María Rosario Ramírez Orta, membre de la 

Coordinadora de l’Associació de Veïns del Palau, que diu: 

 

“Ahir dimecres 4 de novembre a les 19.30 hores, al local de la seu de l’Associació de 
Veïns del Palau, al c/Siete Partidas, es va dur a terme una reunió extraordinària de la 
Coordinadora de l’Associació de Veïns amb un únic punt de l'ordre del dia a tractar: 
 

- Proposta d’intervenció com a entitat al Ple de l’Ajuntament de Mataró al punt 49: 
 
Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 
inseguretat al barri del Palau. 
 
Amb l’assistència de deu persones membres de la Coordinadora, es procedeix a debatre 
el tema. 
 
Del mateix en surt resultant una votació de la qual li faig saber. 
 

- 5 vots a favor d’intervenir al Ple. 
- 5 vots en contra d’intervenir al Ple. 

 
En aquests moments, la nostra entitat es troba sense President/a, és per això que li 
comunico que: 
 

1. Aquesta entitat no ha arribat a cap acord al respecte. 
 
Per tot això, us demanem la no validesa de la demanda del passat dilluns 2 de novembre 
feta per un membre de la Coordinadora sense el coneixement ni el consentiment de la 
resta.” 
 

Jo no vull entrar en temes de legalitat, il·legalitat, en tot cas, com que no tenim 

absolutament res a amagar, no tinc cap inconvenient a acceptar la sol·licitud de la Sra. 

Rosa María Casellas, en nom de la qual intervindrà el Sr. Jiménez Bermejo. 

 

 

El senyor Alcalde cedeix la paraula al Sr. Manuel Jimenez Bermejo qui, en qualitat de 

portaveu de l’Associació de Veïns del Palau, comença deixant clar que l’associació no 



està representant cap força política. I, per tant, les seves paraules no han estat 

recomanades ni influenciades per cap partit. 

A continuació exposa la situació en la que es troba el barri del Palau, de deixadesa i 

d’inseguretat ciutadana, i que qualifica de “gueto”. Esperen que la Llei de barris realment 

suposi una millora radical del barri a tots els nivells, esperen un canvi integral. 

 

 

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

Pública, en resposta a la primera pregunta, diu que efectivament. En som conscients, i 

per aquest motiu, al novembre del 2008 l'Ajuntament va establir un sistema de 

coordinació transversal per poder donar resposta a situacions de conflictivitat veïnal que 

es produïen en aquest barri, i específicament i exclusivament per al barri del Palau. 

Pel que fa a la segona pregunta, convé explicar que d'una banda s'hi intervé en matèria 

de seguretat ciutadana, coordinant les actuacions de la Policia Local amb el cos dels 

Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional. Des que es va iniciar el Pla d'Actuació al 

novembre del 2008, s'han establert 16 ordres de servei de Policia Local adreçades a 

actuar sobre diverses problemàtiques, com ara estrangeria, prevenció de robatoris a 

l’interior de vehicles, incivisme a l’espai públic, consum i venda de drogues, que ha donat 

com a resultat més d’un centenar d’intervencions. 

D’altra banda, entre els mesos d'abril i juny de 2009, s'han desenvolupat campanyes 

d'informació als comerciants per augmentar les mesures d'autoprotecció. S'han realitzat 

un total de 2.379 visites a comerços i indústries de tota la ciutat, i concretament al 

districte policial que inclou els barris del Palau i L'Havana es van realitzar 110 visites. 

Dir que estem treballant per garantir la seguretat en aquest barri, tant amb mesures 

preventives com reactives, detenint o sancionant els presumptes autors de delictes o 

faltes. Però, a més de les actuacions policials i dins del Pla d’Actuació Transversal abans 

esmentat, l’Ajuntament ha executat el Pla de Millora de Civisme, amb visites a 572 

habitatges del Palau amb l’objectiu de millorar les convivències a les comunitats de veïns. 

També s’han fet nombroses actuacions de mediació comunitària i de mediació 

intercultural, i s’ha fet un seguiment acurat de diversos aspectes vinculats amb 

l’ensenyament, com l’absentisme escolar, ús dels espais oberts de les escoles, activitats 

del Pla de l’Entorn i d’altres. 

 

Hem d’assenyalar, així mateix, l’actuació del Servei de Llicències en la inspecció de 

locals que causaven molèsties als veïns. Totes aquestes actuacions han estat 

coordinades a través d’un grup de treball presidit per mi mateix; bé, durant el 2008 hi 



havia l’Oriol Batista, i a partir d’aquest any, jo me n’he encarregat. Ens hem reunit vàries 

vegades amb els representants dels veïns del barri, tant per a escoltar les seves 

inquietuds com per exposar les tasques realitzades per l’Ajuntament. En concret, a la 

reunió celebrada el dia 30 d’octubre es van adquirir els següents compromisos: 

- Adoptar les mesures policials complementàries que calgui. 

- Seguir lluitant contra els problemes detectats: tràfic de drogues, actituds incíviques a la 

pl. del Parc del Palau i davant la seu de l'Associació de Veïns. 

- Campanya per a la retirada de bicicletes abandonades. 

- Efectuar un nou Pla d’Inspecció de Locals. 

- Impulsar els projectes de mediació que estan en treball. 

- Assistència a la propera reunió de representants del Servei de Nova Ciutadania. 

- Continuar a mitjan novembre amb el projecte de patis oberts a les escoles. 

- Seguiment de l’absentisme. 

- Modificar la gestió de la pista poliesportiva. 

- Gestionar amb la parròquia la millora de la reixa que l'envolta. 

Finalment, es va acordar convocar una nova reunió de seguiment amb l’Associació de 

Veïns abans de les vacances de Nadal per avaluar la situació i decidir noves actuacions. 

Respecte a la tercera pregunta, des de l’1 de gener fins al 31 d'octubre de 2009 no 

consta cap escrit de cap ciutadà en matèria d’incivisme o molèsties. Pel que fa al 

requeriment ciutadà, sobre molèsties de persones, baralles, discussions, robatoris o 

similars, en el mateix període de temps consten un total de 150 trucades telefòniques. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano manifesta que hem tingut debats molt intensos, i amb l’Alcalde 

específicament, debats durs, parlant d’aquest tema. Ja saben que no els hi tenim 

confiança, perquè pensem que l’han perdut i penso que sobrarien les paraules, perquè la 

intervenció del Sr. Manuel Jimenez és prou explicativa de la situació. Hi ha veïns que 

creuen que les polítiques que han dut a terme no funcionen, perquè al final l’important 

són els resultats.  

Vostè, Sr. Melero, ha fet una enumeració d’accions que ha dut a terme el Govern, però la 

veritat és que els resultats que vostès volien obtenir no els han obtingut. Els demano de 

nou que si us plau revisin la seva política de seguretat, que escoltin els veïns, 

especialment els d’aquells sectors de la ciutat que es veuen més afectats per aquesta 

sensació d’inseguretat, i que prenguin mesures més contundents, amb més presència de 

policia al carrer i que aquesta actuï amb el mateix rigor amb el que sancionen les 



infraccions de trànsit. La sensació que tenim a la ciutat és aquesta, aquí es prima la 

sanció per damunt de la seguretat. 

 

 

El senyor Francesc Melero respon al Sr. Mojedano, amb tot el respecte sobretot per la 

situació que viuen els veïns i les persones amb dificultats, que el concepte de seguretat 

és un concepte molt més ampli que el que vostè sempre posa sobre la taula. El seu 

model de seguretat és un model caduc, i no soluciona res. El model de seguretat que 

hem de procurar és un model transversal en el qual no només és la seguretat ciutadana, 

en primer terme, que està a disposició dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, sinó 

que n’hi ha d’altres d’inseguretats, perquè estem en una societat de riscos. Això suposo 

que vostè, que és tan aficionat als llibres, deu tenir una cita preparada al respecte. 

La seguretat ciutadana, en tot cas, forma part d’una complexitat que en alguns dels 

nostres barris, ciutats i país es manifesta de manera important i contundent. Davant 

d’això, el que no cal és fer demagògia o encendre focs. El que cal és treballar, és l'únic 

que sé fer, treballar. Vostè diu que jo no aconsegueixo resultats immediats, i jo li dic: "No 

senyor, no els aconsegueixo i tampoc els dic als veïns que els aconseguirem”. Als veïns 

els dic que costa molt, que hi ha elements que són de conducta, d’ensenyament, 

d'educació i, per tant, tot això i la transversalitat i tot aquest grup de gent —que m’he 

compromès a ampliar—, el que hem de fer entre tots és treballar i superar situacions que 

no seran fàcils ni immediates, però hem de posar el treball per poder donar la volta a la 

situació, sobretot des de la responsabilitat. No voldria que ara entréssim en un debat de 

"jo ara més que tu", perquè els ciutadans en general, i en concret els habitants del Palau, 

no es mereixen la subhasta política, es mereixen el treball. Jo convido a qualsevol que 

vulgui a venir a treball, estic a la seva disposició. 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano afirma que té molt de respecte, personal i polític, envers el Sr. 

Melero. Ja sé que vostè treballa i que treballa força, però no li tolero que vostè titlli de 

caduc el meu model de seguretat, que no coneix perquè tampoc s'ha preocupat de 

conèixer-lo. I en segon lloc, tampoc que vostè parli de transversalitat —que queda molt 

bé com a retòrica i davant de tècnics...— davant de gent que està patint diàriament la 

vulneració del dret més elemental que té una persona i que és la de viure tranquil en una 

democràcia que es diu segura, i davant d’un Govern que constantment es vanagloria de 

garantir aquesta seguretat. 



La realitat del carrer, Sr. Melero, potser després de 30 anys, l’han oblidat una mica. El Sr. 

Carles Fernàndez fa cares, potser massa despatx és el que té vostè. Però la veritat és 

que en aquests 30 anys la situació de la ciutat ha millorat en moltes coses, però en 

aquests darrers anys no en la seguretat, la qual cosa els hem dit en aquest ple 

reiteradament. Fins i tot hi ha hagut manifestacions dels mateixos policies que han vingut 

al ple a queixar-se que l'optimització dels recursos no era l'adequada i que faltava 

plantilla per poder cobrir les necessitats.  

Per cert, de cara a l’any que ve, segurament no es podrà complir el Pla Estratègic de la 

Policia perquè no hi haurà pressupost per dotar les places necessàries, segons tinc 

entès. 

Sr. Melero no li demano res més, tan sols li demano que actuïn de la única manera que 

soluciona el problema que aquests veïns, amb tot el seu dret, estan reclamant avui: amb 

més presència policial al carrer i que la policia actuï. 

 

 

El senyor Alcalde intervé dient que els diferents estils de fer política precisament es 

posen de manifest fent política. I vostè avui ens ha donat una lliçó magistral al llarg de tot 

el ple de com és capaç el representant màxim del PP a Mataró de fer política. Em sembla 

que sobren fins i tot les paraules, de quina manera vostè està fent política, especialment 

d’unes setmanes cap aquí.  

Vostè diu que no coneixem el seu model. Perdoni, coneixem abastament el seu model. Al 

meu despatx tinc la carta de la Sra. García Valdecasas, en resposta a una demanda del 

Sr. Manuel Mas sol·licitant més policia al barri del Palau, dient-li que això no s’arreglava 

amb policia i que paciència. Està escrit, ho tenim als arxius municipals. Aquesta demanda 

va sortir d’una Junta Local de Seguretat, i qui la fa? El comissari en cap del cos nacional 

de Policia de Mataró. No la fa ni el regidor, ni ningú. Ell diu no tinc efectius, no tinc 

policies per vigilar els carrers del barri del Palau. I és ell qui agafa, una vegada més en 

aquella època, i posa una patrulla gairebé permanent a la pl. del Palau. I vostè em dirà “a 

mi què m’explica?”. Li explico perquè vostès en aquells anys no van obrir mai la boca per 

un tema de seguretat a la ciutat de Mataró. La primera pregunta que fan vostès sobre 

seguretat a la ciutat de Mataró la fan 7 o 8 dies després del desplegament dels Mossos 

d’Esquadra, almenys en el temps que jo vaig ser aquí com a regidor de la Policia. 

Per tant, el seu model el coneixem abastament. És cert que li parlo de fa molt de temps, 

però era llavors que vostès tenien capacitat per arreglar les coses i van deixar els veïns 

del Palau abandonats. I per celebrar les festes del Palau feien falta 2 i 3 furgonetes de 

policia del cos nacional. Aquest any no han calgut policies a la festa del Palau. 



Per tant, reconegui que, com a mínim, s’ha fet molta feina. Que hi ha problemes, no els 

hem negat; que n’hi haurà, no ho hem negat; però el que no pot negar vostè és que 

continuem treballant amb el màxim interès per solucionar els problemes del Palau, de 

Rocafonda, de Cerdanyola, del Centre-Eixample, i de tots els barris de la ciutat. 

Si vostè creu que de la seguretat n'hem de fer un debat polític, s'està equivocant molt. La 

seguretat ciutadana s'ha de fer als despatxos que convingui, com vam fer nosaltres en el 

seu moment, anant a Madrid si calia per reclamar més efectius... no fent ni una sola 

declaració pública d'aquest caràcter que vostè ha fet. I miri que era fàcil, quan vostès van 

deixar la ciutat de Mataró sense Policia Nacional, quan s'havia de tancar la comissaria 

per les nits perquè no hi havia suficient personal per atendre les denúncies, quan per 

escoltar i custodiar els detinguts ho havia de fer la Policia Local, perquè la Policia 

Nacional no tenia prou efectius... Aquest era el seu model. Jo no en conec un altre. 

Conec el que tenien vostès quan vostès governaven. I quan podien haver votat a 

Catalunya una Llei de barris i hi van votar en contra, quan governava CiU, a proposta del 

PSC i amb el recolzament d'ERC i ICV. 

Em remeto als fets, i lamento molt aquest debat, perquè avui no sortirem millor que hem 

entrat. Haurem de donar un trist espectacle polític, i als veïns del Palau no els hi haurem 

resolt els problemes. Els problemes es resolen amb treball, esforç, recursos, avançant 

plegats el conjunt de les administracions públiques i els veïns. Lamento que aquest tipus 

de debats acabin en el ple de l'Ajuntament de Mataró, perquè no acaben sent útils.  

El senyor Pau Mojedano també lamenta el to, però diu a l’Alcalde que en els últims 

temps, vàries vegades, és molt trist que un Alcalde, quan un ciutadà li planteja una 

problemàtica tan greu, hagi d’escudar-se en un argument tan pobre, que és el que utilitza 

sempre i com és referir-se a la gestió del Govern del PP a Madrid en els anys en què va 

governar. Jo li parlo de problemes de Mataró i li demano que solucioni problemes de 

Mataró. Que vostè apel·li el Sr. Aznar no soluciona el problema d'aquests veïns, i això és 

l'únic que crec que el meu partit i els ciutadans li demanem. Li demanem que compleixi 

amb les seves funcions, que és garantir, a través de la Policia Local, la seguretat dels 

ciutadans de Mataró.  

 

 

El senyor Alcalde creu que el Sr. Mojedano o no l’ha escoltat o no l’ha volgut escoltar. Jo 

li he dit que tot això passava i vostè i el seu grup municipal callaven, i aquí vostès tenien 

responsabilitat. A mi no em correspon jutjar la política del Sr. Aznar, com a Alcalde de la 

ciutat. Jo estic dient el que vostès podien haver fet i que no van fer. Quan vostè tenia 

capacitat per fer coses, per haver donat suport al Govern municipal, a Barcelona i a 



Madrid, i no ho van fer. En aquell moment vostès van perdre la legitimitat per parlar dels 

problemes de seguretat del Palau. I escolti, la resposta de què estem fent, li ha donat el 

Sr. Melero. Li ha donat una resposta completa, contundent i ben clara. Continuarem 

treballant per millorar la seguretat dels barris que, com el Palau, té unes problemàtiques 

concretes. Ho farem donant la cara. 

 

 

50  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE UNA ENQUESTA REALITZADA 

PER L’IMPEM ALS COMERCIANTS DE MATARÓ. 

 

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

la pregunta següent : 

 

“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement d’una enquesta que des de començaments 
del mes d’octubre de 2009 s’està realitzant als comerços de Mataró per part de l’IMPEM 
en base a la possibilitat d’implementar un servei logístic col·lectiu adreçat als comerços 
de la ciutat. 

Aquesta enquesta, entre d’altres qüestions, sol·licita als comerciants una sèrie de dades 
sobre els proveïdors dels mateixos comerços, així com característiques dels mateixos 
comerços. 

Així mateix, d’acord amb la carta que s’informa del motiu de l’enquesta, es fa saber que 
les respostes es poden adreçar o bé al mateix IMPEM o bé a la consultora Novotec 

És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió realitza la següents, 

PREGUNTES: 

PRIMERA.- Per quina finalitat exacte es realitza aquesta enquesta? 

SEGONA.- Quins criteris ha seguit l’IMPEM per realitzar el qüestionari de l’enquesta? 

TERCERA- Quants comerços han rebut l’enquesta, i quants l’han contestat ? 

QUARTA.- En base a quin acord amb l’entitat “Comerç Mataró Centre” s’ha arribat per tal 
que aquesta entitat surti com a col·laboradora en l’estudi ?  Abans d’enviar l’enquesta als 
comerciants, en va tenir coneixement “Comerç Mataró Centre” ? i dels continguts de 
l’esmentada enquesta ? 

CINQUENA.- Quin cost ha tingut l’enquesta ? Quin cost ha tingut o té l’estudi que està 
realitzant la consultora Novotec ? 

SISENA.- S’ha tingut en compte la possibilitat de que en determinades qüestions que 
consten en l’enquesta són informacions de caire absolutament individual i que pot fer 
referència a terceres persones, i conseqüentment es podria vulnerar la llei de protecció 
de dades ? En cas positiu, de quina manera ?” 

 



 

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

relació amb la primera pregunta, respon que l’objectiu d’aquesta enquesta és analitzar la 

viabilitat de la gestió d’una microplataforma logística per millorar el sistema de distribució 

urbana, en concret, per prestar un nou servei logístic urbà dins del comerç de Mataró, 

mitjançant vehicles ecològics per introduir, alhora, una major fluïdesa del trànsit.  

Aquest projecte ha estat plantejat per un operador logístic de Mataró, projecte presentat 

per diferents empreses de la ciutat i per la que ens van demanar assessorament i anàlisi 

de viabilitat del mateix. Aquesta anàlisi l’està duent a terme una consultora, que és 

Novotec, l’empresa que ens va assignar la Diputació de Barcelona a través del Programa 

Mentor. 

Per realitzar l’estudi de viabilitat del projecte, la consultora ens va requerir una informació 

bàsica per continuar aquests treballs, i en concret es requereix que els comerços puguin 

facilitar unes dades vinculades a la seva activitat, periodicitat de moviments logístics, 

nombre de proveïdors...  

L’IMPEM no ha dissenyat ni realitzat el qüestionari, perquè el qüestionari surt d’aquesta 

empresa i analitza o fa les preguntes segons la informació que vol obtenir per saber si és 

viable o no aquest servei. 

En resposta a la tercera pregunta, cal explicar que les cartes amb les enquestes es van 

enviar amb data 13 d’octubre, l’han rebut 324 comerços i fins al moment només l’han 

respost 7 comerços de Mataró Centre.  

Comerç Mataró Centre no és una associació és una marca dins d’Unió de Botiguers va 

ser informada a través de les diferents reunions setmanals que tenim amb aquesta 

entitat. En concret hi va haver una primera reunió, en què va assistir el Servei de Mobilitat 

de l’Ajuntament, l’IMPEM, els operadors logístics i la mateixa associació, on es va 

presentar la proposta i els mateixos comerciants van veure la idoneïtat del servei. Per 

tant, es va demanar a la Diputació la seva ajuda, i l’empresa ha començat a fer aquesta 

anàlisi.  

Es va enviar el dia 7 d’octubre carta i qüestionari a la Unió de Botiguers per veure quin 

era el format que l’empresa volia tirar endavant, i es va enviar al cap d’uns dies als 

comerços. El cost de l’enquesta per a l’Ajuntament és de 0 euros, perquè això ho paga 

directament la Diputació de Barcelona, que estima aquest cost en 6.915,48 euros. 

En resposta a la darrera pregunta, cal reconèixer que donar resposta a aquesta 

qüestionari és absolutament voluntari. En tot cas, creiem que no vulnera la Llei de 

protecció de dades, perquè evidentment al darrere hi ha la Diputació de Barcelona i 

entenem que és curosa amb les preguntes que fa. De tota manera, això ho revisarem. 



 

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

resposta de la Sra. Romero. 

Estic convençut que o bé els comerciants de la ciutat estan poc interessats en aquesta 

enquesta, o bé hi ha alguna cosa que no funciona prou bé. Nosaltres no qüestionem 

aquesta microplataforma logística, i menys si es fa amb vehicles ecològics i menys si es 

fa amb un objectiu que està per explicar però que segurament és lloable, el que sí que li 

podem dir nosaltres és el motiu pel qual això no funciona. Vostè diu que la responsabilitat 

de l’enquesta la té la pròpia consultora, però jo li diria que aquesta consultora no té ni 

idea de què significa tenir un negoci, perquè aquesta consultora demana a cada comerç 

que inclogui les dades de contacte dels seus proveïdors. Clar, vostè s’imagina un comerç 

lliurant les dades dels seus proveïdors? Normalment aquestes dades, per tothom que té 

un negoci, és una d’aquelles informacions que no li faria gràcia que les tingui ningú.  

Per tant, en pro que aquesta microplataforma, que segurament deu tenir un objectiu molt 

lloable, segurament s’hauran de replantejar aquesta enquesta, no donar-la per tancada i 

dir a aquesta consultora que facin la pregunta millor. Sinó, segurament aquesta enquesta 

serà un fracàs. Estic convençut que ens entén l’esperit. 

 

 

51  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ 

D’ALUMNES. 
 

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

presenta la pregunta següent : 

“Recentment, sortia als mitjans locals de comunicació, la notícia que, l’edifici de l’escola 
Antonio Machado, que acull les escoles de primària Machado i Marta Mata,  es troba en  
plena ocupació, bé, si pensem que és un edifici de dues línies, d’espai per a 18 grups 
classe i en aquests moments ja en té 12 grups del Antonio Machado i 6 grups més del 
Marta Mata, veiem que la casa no dóna per més 
 
Més tard sortien declaracions de la Regidora d’Educació i Presidenta de l’IME de que la 
seu definitiva del CEIP Marta Mata, al sector de Cirera Industrial, no podien començar les 
obres perquè encara “no està lliure del desenvolupament urbanístic”. Declaracions que 
més tard rectifica i assegura que, l’escola estarà acabada pel setembre del 2011. El 
mateix que més tard s’informà en CIM de Serveis Territorials 
 



A més de les deficiències de funcionament que denuncien algunes famílies, ara afegim a 
la inseguretat de terminis, la sobreocupació de l’escola amb 100 alumnes més dels que hi 
tenen cabuda.  
 
Si pensem que la majoria d’aquests alumnes són dels primers cicles, sembla que l’opció 
de restar totes dues escoles un curs sencer més al mateix edifici, és  arriscada en quan a 
prevenció de riscos, no és recomanable des de posicions pedagògiques i  sanitàries i 
socialment, és inadmissible 
 
És per això, que aquest grup municipal presenta la següent, 
 
PREGUNTA: 
 

a) Davant els dubtes creats, el govern municipal es pot comprometre a donar-
nos una data de finalització de les obres de l’edifici del CEIP Marta Mata i de 
quan podrà ser ocupat per la comunitat escolar? 

b) S’estan cercant solucions per a què el proper curs no es massifiqui l’escola 
Antonio Machado?  Si en tenen, ens les podrien explicar? “ 

 

 

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, comença reconeixent que 

l’escola Marta Mata comença la seva activitat el seu curs 2007-08 com dues escoles més 

de la ciutat, l'escola Montserrat Solà i l'escola Joan Coromines. Des del primer dia que la 

comunitat educativa del Marta Mata es va allotjar a l’edifici de l’Antonio Machado saben 

que el seu edifici es preveia per al gener del 2011, segons la planificació. Hi havia un 

espai que calia encara acabar de planificar. Molt ràpidament, pràcticament a finals del 

2007, amb els seguiments que fem regularment amb l'escola informem que possiblement 

la situació de provisionalitat que ja sabíem que tindríem el curs 2010-2011 s'allargaria no 

en 3 mesos sinó en la totalitat del curs. Per tant, això, el consell escolar de l'escola Marta 

Mata ho coneix perfectament i també el consell escolar de l'Antonio Machado, entre 

altres coses, perquè tenen una relació solidària en aquest moment. 

Per tant, dos elements que són importants. No hi ha hagut ni una variació en els termes 

ni en la situació de provisionalitat, tret d’aquests 6 mesos dels quals ràpidament vam 

informar.  

Ara bé, com s’abordava la situació de provisionalitat? En principi, la primera idea que 

teníem era a partir de mòduls provisionals que segurament estarien instal·lats al pati de 

l’Antonio Machado. Per tant, quan vostè llegeix unes declaracions al diari, és cert que jo 

faig un error de precisió en el terme “desenvolupament urbanístic”. Miri, errar és 

d’humans. Efectivament, no conec amb tant rigor aquests termes i per a no ferir possibles 

implicacions envers les persones, per exemple, dels veïns del barri, vaig rectificar en el 

terme “desenvolupament urbanístic", però no en la data. Per tant, no sé d'on treu que hi 

ha hagut una variació i una inseguretat en el moment de finalitzar les obres. Ningú no ho 



ha qüestionat. Davant dels dubtes creats quan diu això, el Govern municipal es 

compromet a donar una data de finalització, la mateixa que es va donar en el moment 

d'inici de les activitats de l'escola Marta Mata. Per tant, esperem poder complir amb el 

termini. De moment, no hi ha res que ens faci sospitar, tret que anem justos, que no 

puguem complir-lo. 

En segon lloc, vostè parla de “deficiències del funcionament que denuncien algunes 

famílies”. Miri, tenim el costum de mantenir una certa regularitat amb les comunitats 

escolars que tenen una situació pendent, sigui de resoldre el seu espai, de futur... No 

hem rebut cap queixa del funcionament denunciat per les famílies. Sí que s'ha creat una 

petita situació d'inquietud amb el tema de la situació de provisionalitat quan hem 

començat a abordar la qüestió de cara a l’any 2010. Quan els tècnics del Departament 

d'Educació en planificació amb el municipi han anat a veure el centre i amb les direccions 

del centre hem pensat que hi podia haver altres sortides que s'estan estudiant, algú, una 

part de la comunitat educativa comença a fer especulacions que no tenen res a veure 

amb cap informació real. A partir d’aquí, convoquem una reunió per poder parlar del 

tema. En aquests moments, efectivament ho estem estudiant, bé si es resol a través de 

mòduls o d’una altra manera. 

En aquests moments, l’escola està ocupada amb la seva totalitat. Vol dir que es 

comporta com una escola ordinària, que té els 18 grups ocupats i, per tant, no està 

sobreocupada, està ocupada, sense més. Però és cert que l’any vinent hi haurà 4 grups 

més: 2 de P3 de l'Antonio Machado, 2 de P3 del Marta Mata. Quan això passi, que ja ho 

sabem des del començament, el que estem buscant és la millor de les solucions: ja siguin 

els mòduls, o situacions dins del propi edifici que tindrien algunes bonances. Per 

exemple, una bonança seria que algunes de les millores en l’espai quedarien 

incorporades d’una manera definitiva al centre. Hi hauria 100 alumnes més, però això no 

és cap problema de seguretat. Tenim a Mataró diverses escoles que al llarg de la seva 

història han tingut més de 100 en algun centre, la qual cosa no ha generat mai cap 

problema, ni riscos, ni situacions poc recomanables des del punt de vista pedagògic. És 

una qüestió de responsabilitat professional, i tots dos centres les aporten. 

Vostè també parla de repercussions sanitàries. Torno a dir-li que s’han fet situacions 

d’aquest estil amb diverses escoles d’arreu de Catalunya, i no han comportat cap 

d’aquests problemes. 

Finalment, el que sí que em preocupa una mica és quan vostè diu: “i és socialment 

inadmissible que hi hagi alguns alumnes més en un centre”. Miri, la situació de 

l’escolarització en el món és molt complexa. En el països desenvolupats és, en general, 

molt òptima. Jo crec que no passa res perquè els alumnes estiguin en una situació de 

provisionalitat per un temps, amb data de caducitat, perquè estiguin amb un equip docent 



que treballa coneixent perfectament quines són les seves necessitats i, per tant, crec que 

parlar de tot això és fer un alarmisme que em sembla que no correspon. En qualsevol 

cas, li he de dir que les comunitats educatives dels centres estan permanentment 

assabentades i en diàleg, per tant, si hi ha altres temes espero que ens els faran saber 

d’una manera ben directa, perquè entre tots busquem solucions. 

 

 

El senyor Vicent Garcia Caurin diu a la Sra. Calvo que estem parlant d’una ocupació 

escolar atípica: tenim 300 alumnes de 3 a 5 anys i 150 alumnes entre 6 i 7 anys, però la 

situació s’agreuja, perquè vostès volen col·locar-hi 100 alumnes més que no tenen 

cabuda a l’edifici de l’Antonio Machado i, a més, sent alumnat de primària. Per tant, sí 

que tenim sobreocupació. 

Ha pensat el Govern municipal en una possible emergència al centre? Com s’ho faran els 

professionals del centre per atendre una canalla tan petita? Parlant de 100 alumnes més 

d’edats de 3 a 7 anys. Ha pensat el Govern en les repercussions a nivell sanitari, 

pedagògic? Recordo que els nens petits, de 3 a 5 anys, estan utilitzant els lavabos dels 

mestres, i no crec que això sanitàriament es pugui admetre. Si han pensat en aquestes 

qüestions coincidiran amb el nostre grup en què no podem massificar més l’Antonio 

Machado. L’Ajuntament de Mataró ha avançat el finançament de les escoles Anxaneta, 

Antonio Machado, Maria Mercè Marçal, i avançarà el finançament de Marta Mata, 

Coromines i Montserrat Solà, tal com s’ha signat al conveni del Departament d’Educació 

de la Generalitat. Ara a la ciutat ens cal que aquesta bona predisposició del nostre 

Ajuntament i que es planteja en el Departament d’Educació tingui reciprocitat, i sigui el 

Departament qui tingui un gest amb la ciutat fent-se càrrec de la instal·lació dels 

anomenats barracons, perquè la comunitat escolar Marta Mata tingui un espai provisional 

on portar a terme la tasca pedagògica sense més preocupacions i maldecaps.  

 

 

 

La senyora Conxita Calvo insisteix en què l’escola, en aquests moments, no està 

sobreocupada. L’escola està simplement ocupada. És cert que hi ha una major quantitat 

d’alumnes d’edats més petites, però, miri, si vol una situació molt recent: una escola de 

primària de la ciutat va allotjar l’Institut Puig i Cadafalch durant molts anys en els 

mateixos edificis, que encara hi són, i els alumnes de 18 anys havien de fer punteria als 

lavabos, que estaven pensats per a alumnes molt petits. Aquesta situació evidentment no 

era ideal, ni òptima. 



Quan vostè parla de la sobreocupació que es produirà l’any que ve, li repeteixo que es 

tracta d’una ocupació de 100 alumnes més que es pot racionalitzar. Però, a més, 

l’Antonio Machado era un centre que tenia una dinovena aula, és a dir, una aula més. 

També tenia alguns espais que encara no estaven acabats i que havien quedat com a 

ampliables. Per tant, és lícit que avui el Departament d’Educació, que és l’últim 

responsable en matèria d’escolarització dels seus alumnes, està valorant també altres 

possibles sortides. Ara estem en un moment d’estudi. Els centres en el seu moment han 

posat damunt la taula les seves expectatives, entre altres no canviar el projecte dels 

mòduls, de totes maneres estan oberts al diàleg, s’estan produint reunions amb els 

tècnics corresponents i, per tant, arribarem a una solució consensuada. 

No sé si hem de parlar de temes sanitaris o de riscos, es dóna per fet que el 

Departament d’Educació, que és qui té la responsabilitat de l’escolarització i és el garant 

de tot el sistema de riscos dins les seves escoles, no permetrà ni condicions deficitàries 

ni de riscos possibles per temes d’evacuació ni sanitàries. També és veritat que hi ha 

moltes maneres diferents d’organitzar-se dins del centre i em consta que les dues 

direccions estan treballant en com es poden organitzar en l’espai físic de la millor manera 

possible, inclòs a veure com es pot resoldre la utilització esporàdica que els petits fan 

dels lavabos del professorat. 

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde-president, recorda que a Pla d’en Boet també 

passava el mateix, i els alumnes de BUP coincidien amb els alumnes de primària. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 52 i 54 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 
52   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA EL NOMBRE DE 

PLACES D’APARCAMENT A L’ENTORN DEL FUTUR CENTRE 

COMERCIAL DEL CARRER BIADA. 

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

següent : 

 



“A la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials celebrada el passat dia 20 
d‘octubre, es va informar de l’aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 12 de 
la normativa del Pla de millora urbana PMU-06 “Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt”. 
 
El document presentat preveu, a més de permetre petites modificacions estructurals a 
l’edifici comercial que s’ha de construir en aquell àmbit, la modificació del nombre de 
places d’aparcament a construir i la seva fórmula de gestió. 
 
És per això que el Grup Municipal de CiU formula les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Fa només un any i mig, el govern municipal anunciava que a l’entorn del nou 
centre comercial del carrer Biada s’hi realitzarien, en el pitjor dels casos, fins 1.300 noves 
places, de les quals 800 serien privades i la resta públiques, podent arribar a 1.550, en 
aquest cas 1.000 de privades i 550 de públiques, a que es deu que ara aquest nombre 
s’hagi reduït a, en el millor supòsit, poc més de 900 places, totes elles privades? 
 
Segona.- Pensa complir, el govern municipal, els compromisos adquirits amb una desena 
d’entitats de l’àmbit del comerç i la restauració pel que fa a places d’aparcament? 
 
Tercera.- Té en compte, el govern municipal, que amb la modificació proposada, 
possiblement l’entrada de les 900 places només tindran accés de vianants a través de 
l’edifici comercial? 
 
Quarta.- Hi ha alguna garantia que pugui existir algun tipus d’abonament per a residents 
pel que fa a aquestes places? 
 
Cinquena.- Per tal de donar servei a tot el sector, es preveu que el nou aparcament 
estigui obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any? 
 
Sisena.- S’ha tingut en compte que, al marge de les 35 places de l’aparcament del mercat 
de la plaça de Cuba, amb la remodelació de la mateixa, es perden 40 o 50 places de 
zona blava?” 
 

 

 

54  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB 

L’APARCAMENT PÚBLIC LA GESTIÓ DEL QUAL S’HA PREVIST 

CONCEDIR A EL CORTE INGLÉS. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El dia 20 d’octubre proppassat. En Comissió Municipal Informativa de Serveis 
Territorials, s’informà de la proposta feta a la Junta de Govern Local per l’aprovació inicial 



de la modificació puntual de l’article 12 de la normativa del Pla de Millora Urbana “Àmbit 
illa 6 Fàbregas i de Caralt”. 
 
La modificació proposada permetrà que els vehicles d’El Corte Inglés ocupin també 
places de l’aparcament subterrani públic, la gestió del qual serà traspassada al centre 
comercial esmentat. 
 
Aquest aparcament públic havia de servir, de bon començament, donar cobertura a la 
manca d’aparcaments propers als comerços de la plaça de Cuba.  
 
Les poquíssimes places del subsòl del mercat de la plaça de Cuba i la desaparició 
d’aparcaments en zona blava dels carrers del seu entorn fan necessàries les places 
inicialment previstes al carrer Biada per dinamitzar el comerç local. 
 
Es per això que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formula les preguntes següents: 
 
1. Com pensa el govern municipal gestionar el dèficit d’aparcament per al comerç local de 
la plaça de Cuba i els seus voltants? 
 
2. Per què el govern de la ciutat prioritza El Corte Inglés desviant-li recursos previstos per 
al comerç local?” 
 

 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, respecte a la primera pregunta 

de CiU que acaba dient “(...) a què es deu que ara aquest nombre s’hagi reduït a, en el 

millor supòsit, poc més de 900 places, totes elles privades?”, afirma que convé aclarir-ho 

perquè això no és exactament així. Tal com es va explicar, respecte al Pla de Millora 

Urbana vigent, que hem d’aprovar provisionalment un dia d’aquests, teníem que hi hauria 

800 places privades i +/- 250 de públiques en aquest àmbit de El Corte Inglés. Per tant, 

+/- 1.000 places, amb la particularitat que les rampes i les parets de separació entre la 

part pública i la privada, en el moment de començar a fer els projectes, malmeten de 

forma molt important el nombre de places, com és obvi. Això ens va fer pensar en una 

alternativa, que ens sembla molt més adequada, i és que hi hagi una unitat en el conjunt 

de l’aparcament que faci que 675 places més o menys estiguin sota el sòl privat, i més o 

menys 300 i escaig ho estiguin sota el sòl públic. Per tant, ens en anem a les mateixes 

1.000 places que teníem projectades en aquest lloc, però sense separacions, compartint 

rampes i racionalitzant l’espai. De manera que el conjunt d’aquestes 1.000 places més o 

menys tinguin exactament el mateix caràcter: accés universal públic, amb la mateixa 

tarifa i amb el mateix règim totes elles. Amb això garantim que hi hagi aquestes places 

d'aparcament que necessitava el centre comercial i el conjunt del comerç de la zona, 

sense fer discriminacions, d’entrada. Altres previsions que s’havien fet al seu dia eren les 

que era possible de fer amb la possible ampliació, si s’esqueia, del sector de Ca l’Ymbern 

que s’anava a remodelar i d’altres que hi podia haver. Vostè sap que el sector de Ca 

l’Ymbern ha quedat sense efecte i està en estudi, però no està descartat, al contrari, que 



sota de Ca l’Ymbern hi pugui anar un aparcament de 300 i de 500 places. I, per tant, ens 

en aniríem a aquestes 1.500 places, i segurament en el conjunt del sector que s’hagi de 

remodelar, entorns Biada, ja saben que s’hi ha d’afegir un 30% més de places que les 

que són necessàries, ens en anem a un nombre importantíssim de places de pàrquing 

disponibles en aquesta zona. Per tant, com dic, totes amb el mateix règim i tarifa, en el 

conjunt de les 1.000, i no només en les 250 places de la part públic, com es deia en un 

principi. 

Respecte a la segona pregunta, la resposta és sí. 

Pel que fa a la tercera pregunta, val a dir que això no serà així. El PMU no especifica per 

on ha d’entrar i sortir la gent i els cotxes, però ho dirà el projecte constructiu que 

acompanyarà la llicència i que s’està treballant en aquests moments. En qualsevol cas, 

però, complirem l'acord i hi haurà les entrades i sortides independents del conjunt de 

l’aparcament de 1.000 places independents del centre comercial del c/Biada, 

segurament. 

Quant als punts 4 i 5, s’ha de dir que aquest és un aparcament de rotació, que té servei 

al comerç i, per tant, com a tal serà dissenyat. No està previst que hi hagi abonaments 

per a residents. Serà també amb horari comercial, tal com es va acordar al seu dia amb 

els comerciants i els restauradors. 

 

 

 

La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, tal com va informar en la 

darrera comissió informativa de Via Pública, en aquests moments només podem parlar 

de la pèrdua de places de zona blava en els trams del c/Unió, 9 places, i del c/Sant 

Joaquim, que són 3 places. I que tenim intenció de compensar-les amb 11 places al 

c/Iluro. En el cas que els canvis d’usos dels carrers del Centre-Eixample impliquin una 

pèrdua de més places de zona blava, s'actuarà com fins ara, buscant l'equilibri proper.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria diu que no li ha quedat clara la resposta que ha plantejat la 

CUP. Ells qüestionaven el fet que el centre comercial de la pl. de Cuba i entorns hi haurà 

un dèficit d'aparcament públic, perquè en el moment en què l’aparcament públic passi a 

formar part de l’aparcament d’El Corte Inglés... això crearà un dèficit a la gent que 

comercialment vol anar a la zona de la pl. de Cuba. 

 

 



El senyor Joan Mora es queda tranquil pel fet que el Sr. Bassas hagi estudiat el procés i 

hagi donat un sí rotund a què es comprometia a complir fidelment l'acord al qual va 

arribar l’Ajuntament.  

És ben cert que ens queden dubtes encara de gestió, de com s’acabarà gestionant això... 

perquè vostè ens diu que seran d’accés universal, públic i amb el mateix règim totes 

elles, però, és clar, ens ha concretat poques coses més: horari estrictament comercial, 

totes de rotació... bé, això s’haurà de veure més endavant. Ja hi tornarem. 

Pel que fa a la pèrdua de places, aquí sí que, Sra. Aguilar, quan vostè diu que només 

se’n perdran 9 al c/Unió i 3 al c/Sant Joaquim, m’ha semblat entendre que es 

compensaran amb 11 places del c/Iluro, que suposo que es compensaran amb 11 places 

més de zona blava però que es perdran d’aparcament lliure. Sí, clar. D’acord. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde-president, afegeix que això serà així, a canvi de la    

peatonalització del c/Unió i el c/Sant Joaquim. En tot cas, és una permuta de la ubicació 

de les places de zona blava, les places es perden pel procés de peatonalització. 

 

 

El senyor Ramon Bassas respon al Sr. Safont-Tria que no hi ha cap dèficit d’aparcament, 

és el que hi havia previst, senzillament distribuït d’una altra manera. I a canvi, es guanya 

que hi hagi moltes més places d'accés públic. Per tant, no només es garanteixen 

aquelles 250 places del principi, sinó que el conjunt de les 1.000 places seran d’accés 

públic. És a dir, guanyem aparcament públic amb els desenvolupaments urbanístics, que 

són molt necessaris.  

 

 

 

53  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LES ESQUERDES 

APAREGUDES A DIVERSOS HABITATGES DEL CARRER  

SALVADOR ESPRIU. 

 

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la 

pregunta següent : 



“El Grup Municipal de Convergència i Unió hem tingut coneixement de l’aparició 
d’esquerdes en varis habitatges del carrer Salvador Espriu de la nostra ciutat. Sembla ser 
que les esmentades esquerdes poden haver estat provocades per les obres d’edificació 
de l’escola Bressol Els Garrofers i per les de l’escola Maria Mercè Marçal recentment 
inaugurades. 
 
Segons els propietaris dels habitatges afectats, les esquerdes varen aparèixer al mateix 
temps que les màquines d’obres començaven a treballar en el solar destinat a les 
escoles. Des del primer dia es van dirigir als responsables de l’obra reclamant la 
reparació dels danys apareguts, rebent sempre com a resposta que properament 
l’empresa constructora es faria càrrec de la reparació de les esquerdes. 
 
Desafortunadament, un cop inaugurades les escoles, aquests veïns afectats segueixen 
reclamant i esperant la reparació dels danys.  
 
 El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent, 
 
PREGUNTA: 
 
Primer.- Té constància el govern de les esquerdes aparegudes a diverses cases del 
carrer Salvador Espriu?  
 
Segon.- Han visitat els tècnics de l’Ajuntament els habitatges afectats per tal d’avaluar 
l’abast de les esquerdes aparegudes? Han emès cap informe? 
 
Tercer.- Ha demanat l’Ajuntament responsabilitats a l’empresa adjudicatària de la 
construcció de les escoles la reparació dels danys apareguts als veïns? 
 
Quart.- Té el nostre Ajuntament cap mena de responsabilitat sobre la reparació de les 
esmentades esquerdes? En cas afirmatiu, quan es procedirà a la reparació de les 
mateixes?” 
 
 

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

Pública, explica, en resposta a la primera pregunta, que abans de l'estiu van tenir, amb 

dates 26 de febrer, 24 d'abril i maig del 2009, tres queixes referents a tres habitatges en 

els quals es demanava la inspecció de tècnics municipals per determinar aquestes 

esquerdes; algunes d'elles presencials, altres telefòniques i per escrit. Últimament, el 22 

d'octubre, vam tenir una altra queixa referent a danys en un pati. 

Respecte a la segona pregunta, val a dir que els tècnics sí que han visitat les cases. En 

relació amb el primer habitatge, la queixa de les esquerdes era al pati. La direcció 

facultativa de l’obra, l’arquitecta municipal, Maria Dolors Periel, i l’arquitecte tècnic 

municipal, Pere Contreres, realitzen una inspecció el 26 de febrer de 2009, i el mateix dia 

emeten un informe. 

Pel que fa al segon habitatge, la direcció facultativa de l’obra, l’arquitecta municipal, Maria 

Dolors Periel, i l’arquitecte tècnic municipal, Pere Contreres, juntament amb el cap 



d’obres de Dragados, l’adjudicatària de les obres i la tècnica calculista de l’estructura de 

les obres van realitzar una inspecció el dia 19 de gener de 2009, arran d’una trucada 

telefònica d'aquest senyor. I van emetre informe el dia 2 de juny, en resposta a la seva 

queixa. 

Quant al tercer habitatge, la direcció facultativa i el responsable d'obres de Dragados van 

visitar el domicili i van emetre informe. I , respecte a la quarta, no ha estat fins al moment 

motiu d’inspecció i està pendent d’aquesta. 

Segons els informes dels tècnics municipals, aquestes esquerdes o fissures no són 

imputables a l’obra de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal ni a l’escola bressol Els 

Garrofers. 

En relació amb la primera finca, l'informe dels tècnics diu el següent: "Les esquerdes 

aparegudes són una conseqüència de moviments d'assentaments dels terrenys a la zona 

on anys després de la construcció de l'edifici d’habitatges es va fer l’aportació de terres 

per construir-hi els jardins fins al nivell de les plantes baixes. Per suportar aquestes noves 

terres es va construir el mur de rocalla més proper al bloc d’habitatges, el moviment del 

mur de grans pedres sense fixar entre elles que suporten el terreny. Ho corrobora 

l’existència de testimonis al mur. Aquestes esquerdes no tenen relació amb l'obra de 

construcció de l'escola Maria Mercè Marçal". 

Pel que fa a l’habitatge segon, d’acord amb l’informe tècnic, referent a les esquerdes 

aparegudes a la parets laterals del pati, probablement són causades per una deficient 

base de fonamentació en relació amb la seva llargada. Les esquerdes del pati al 

paviment, per les seves característiques, han vist que tenen esquerdes en els dos sentits 

perpendiculars, conformant una quadrícula. Consideren que estan causades per una 

deficient compactació del terreny abans de pavimentar o també per una insuficient base 

de suport d'aquest paviment, poc gruix del formigó o per inexistència d'un armat interior 

de la llosa de formigó. Per tant, els tècnics consideren aquí també que les obres que s’hi 

estan realitzant no són les causants de les esquerdes. 

Quant al tercer habitatge, es va inspeccionar la terrassa existent a la coberta de 

l’edificació, en el punt on parteix el baixant i que coincideix amb un desguàs situat a la 

paret. Segons la inspecció visual, es va constatar que aquella zona on hi havia aquest 

desguàs ja havia tingut una reparació —cosa que va confirmar el propietari—. Les 

filtracions d’aigua que apareixen en el sostre de la planta soterrani quan plou 

probablement són produïdes per l'existència d’una mala connexió, esquerda o trencament 

en el desguàs de la coberta, o bé per una mala impermeabilització de la connexió entre la 

tela asfàltica, la coberta i el desguàs. També determinen que en cap cas s'han produït per 



causa dels treballs de moviment de terres. 

En referència al quart habitatge, aquest sí que està pendent d’inspeccionar. 

En resposta a la tercera pregunta, doncs, s’ha de dir que l’Ajuntament no ha demanat 

responsabilitats a l’empresa adjudicatària, ja que dels informes de la direcció facultativa 

es desprèn que les obres de construcció del CEIP i l'escola bressol no són la causa de 

les esquerdes. 

Finalment, pel que fa a la darrera pregunta, la resposta és no. Els tècnics municipals que 

han inspeccionat els habitatges consideren que l’Ajuntament no té cap responsabilitat 

sobre la reparació de les esquerdes.  

 

 

El senyor Pere Galbany creu que és molta casualitat que justament hagin aparegut 

aquestes esquerdes després de la realització de les obres en qüestió. Accepta el 

dictamen dels tècnics municipals, però caldrà veure què hi diuen els tècnics dels 

propietaris. 

 

 

El senyor Francesc Melero aclareix que això ho discuteixen els tècnics. També recorda 

que fins i tot en una de les inspeccions, el propietari manifesta que és cert que ja havia 

tingut unes reparacions en unes esquerdes aparegudes anteriorment.  

 

 

 

54  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB 

L’APARCAMENT PÚBLIC LA GESTIÓ DEL QUAL S’HA PREVIST 

CONCEDIR A EL CORTE INGLÉS. 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 52 de l’ordre del dia. 

 

 



55   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  SOBRE LA SITUACIÓ 

ACTUAL DE LES EMPRESES TÈXTILS REGENTADES PER 

XINESOS I CLAUSURADES PELS MOSSOS D’ESQUADRA A 

MATARÓ. 
 

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

Popular, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

56  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA NOVA 

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE L’EMPRESA MUNICIPAL 

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE, SA. 

 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

57  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A L’ORGANITZACIÓ D’UNA 

JORNADA TÈCNICA SOBRE NOUS SISTEMES CONSTRUCTIUS. 

 

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

prec següent : 

“Al Ple municipal del passat mes de març, el Grup Municipal de CiU va presentar una 
proposta de resolució on proposava que, “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”. 



 
Malgrat la proposta no va ser aprovada, el Regidor-Delegat d’Habitatge va explicar que 
“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”. Afegint, el Sr. 
Alcalde, que “aquesta jornada de treball s’hauria de fer prèviament a l’aprovació del 
projecte”. 
 
Han passat més de sis mesos d’aquell compromís públic al Ple i, per altra banda,   el Pla 
de Millora Urbana del sistema dotacional d’habitatge públic de “Figuera Major” i els 
treballs per a la construcció de més d’una trentena d’habitatges modulars segueix 
endavant. 
 
És per això que el Grup Municipal de CiU, considerant que ha arribat l’hora de donar 
compliment a aquest compromís, presenta el següent, 
 
PREC: 
 
Primer.- Que s’agilitzi l’organització d’aquesta jornada, on poden donar-se vàries 
presentacions a càrrec de professionals de prestigi, en totes les matèries que aquest 
projecte concret desenvolupa. 
Segon.- Que a la mateixa sessió s’hi presentin també altres solucions modulars, basades 
en tecnologies diferents, així com el corresponent debat sobre les avantatge i 
inconvenients de cadascuna.” 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, recorda que aquesta proposta 

recull el compromís que ja va prendre en el ple. Per tant, acceptaria el prec en el sentit 

que vostès comenten, és a dir, donar una major riquesa al debat introduint altres 

sistemes, una vegada disposéssim del projecte per a explicar. Alhora, també m’agradaria 

incorporar-hi una altra cosa, arran d'una proposta que va fer la CUP, que s'interessava 

per temes vinculats a la bioconstrucció. Així doncs, també dins de la jornada faríem una 

sessió dedicada a aquest tema. Es preveu que aquestes jornades tinguin lloc passat 

Reis, abans de finals de gener. 

 

 

 

58  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA VAGA 

D’AUTOBUSOS DELS DIES 29 I 30 D’OCTUBRE. 

 



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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de tres de la matinada, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 
 


