
DECRET 
4/2009 de 2 de gener 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 8 de gener del 
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 8 de gener 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 6 de 
novembre de 2008.  
 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL
 
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya per instar al govern a què dissolgui els ajuntaments 
governats per ANV. 

 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de 

Convergència i Unió per tal que el Parlament de Catalunya declari 
la Sardana Dansa Nacional de Catalunya. 

 
5 Declaració que presenten els grups municipals del PSC, ICV-

EUIA i ERC de condemna rotunda dels atacs d’Israel a Gaza i 
crida a l’alto el foc. 

 
 
 DICTAMENS 
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 
 -Presidència- 
 
6 Denegar la sol•licitud d’atorgament del títol honorífic de Fill 

Adoptiu de la Ciutat al Beat Cosme Brun. 



7 Nomenament del Dr. Pere Montserrat i Recoder com a membre de 
la Galeria dels Mataronins/nes il•lustres. 

 
8 Nomenament del Dr. Antoni Comas i Pujol com a membre de la 

Galeria dels Mataronins/nes il•lustres. 
 
 -Innovació i Promoció de Ciutat- 
 
9 Acceptació del càrrec de Patró de la Fundació Pública 

Tècnocampus Mataró Maresme i la Presidència del mateix. 
 
 
 CMI DE SERVEIS CENTRALS 
 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
10 Sol•licitud d'autorització al Departament d'Educació de la 

Generalitat, per desafectar la vivenda de mestres situada a la porta 
C, del pis 3r, escala B, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de 
Mataró. 

 
    -Servei de Compres i Contractacions- 
 
11 Prorroga del contracte de concessió de l’ús privatiu domini públic 

per a la construcció i explotació d’un centre d’exàmens per a 
l’obtenció del carnet de conduir, adjudicat a Autoescuelas de 
Mataró y Comarca, SA per un  termini d’un any addicional .  

 
12 Modificació dels plecs econòmic administratius que regeixen la 

concessió demanial de la masia “Cal Sastre”, en el sentit de que a 
partir del 22 de gener de 2009 el cànon es liquidarà amb 
periodicitat mensual.  

 
13 Iniciar procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació 

de la  contractació de la gestió del servei públic del lloc de 
venda en règim d’autoservei del mercat municipal de la plaça de 
Cuba,  i aprovar un nou  plec de condicions administratives 
particulars. 

 
 
 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
 -Servei d’Obres- 
 
14 Adopció del compromís  de l’Ajuntament de Mataró davant el 

Ministeri de Medi Ambient sobre el manteniment i conservació de 
les obres de millora de l’accessibilitat dels passos subterranis del 
cargol i del carrer Jordi Joan una vegada finalitzin aquestes. 

 
 -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat- 



 
15 Proposta per a la revisió del Pla especial de protecció del medi 

físic i del paisatge de les serres del Montnegre – Corredor. 
 CMI DE VIA PÚBLICA 
 
 -Protecció Civil-   
 
16 Aprovació de Pla d’actuació municipal per incendis forestals  
 
 
 CMI DE SERVEIS PERSONALS 
 
 -Servei de Benestar Social-  
 
17 Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró. 
 
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya sobre la revisió dels usos de la nau Gaudí. 
 
19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular per la conservació del Fons 
Arqueològic de la ciutat. 

 
20 Declaració que presenten els grups municipals del Partit dels 

Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa, d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i del Partit Popular de Catalunya pel compromís amb 
l'accessibilitat universal. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

relativa als ac tes vandàlics que s’han produït a Mataró. 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular en relació amb els preus dels pisos de protecció 
oficial. 

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya sobre l’increment de robatoris a domicilis i comerços 
de la ciutat. 

 



24 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 
sobre el Pla Director del Patrimoni. 

 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular en relació amb el cessament de les excavacions 
de Can Cruzate. 

26 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular en relació amb l’extracció clandestina d’aigua de 
l’empresa Mataronina Tints Mataró. 

 
27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la fallida de l’empresa Construccions Riera. 
 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

referent a la seguretat al comerç, oficines i altres serveis. 
 
29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre la construcció de nous habitatges a la Riera de 
Figuera Major. 

 
30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya sobre les vivendes contenidors que s’han de construir al 
Camí de la Serra. 

 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

en relació a les declaracions fetes pel regidor Carlos Fernández a 
Mataró Ràdio. 

 
32 Pregunta que formula el grup municipal de Convergència i Unió 

en relació al mal funcionament de les càmeres de videovigilància 
de l’Ajuntament. 

 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

en relació amb la rebaixa del cost del Tecnocampus. 
 
34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre el futur de la Ronda Barceló. 
 
35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre la planificació i construcció de noves escoles i 
l’enderrocament del CEIP Menéndez i Pelayo. 

 
36 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre 

les vivendes contenidors de Figuera Major. 
 
37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

sobre el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional públic de 
Figuera Major. 

  
 



ACTA NÚM. 01/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE GENER DE 2009. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

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

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



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

que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2008.  

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

 

2 -   DESPATX  OFICIAL
 

•  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte en el Ple de 
l’Ajuntament de la carta de resposta de l’Alcalde de Gavà, en què ens manifesta 
l’agraïment a la carta que li he enviat en nom del consistori mostrant-li el nostre 
suport i ajuda per l’accident de Can Espinós.  

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

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER INSTAR AL GOVERN A QUÈ 

DISSOLGUI ELS AJUNTAMENTS GOVERNATS PER ANV. 



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

presenta la Moció següent: 

“La Llei Orgànica 1/2003, per a la garantia de la democràcia en els Ajuntaments i la 
seguretat dels Regidors, va modificar l'article 61 de la Llei de Bases de Règim Local, per 
a establir els motius i el procediment a seguir per a la dissolució d'Ajuntaments quan els 
seus òrgans de govern realitzin actes que atemptin greument contra l’interès general.  
 
Així, l'apartat 1 del artº 61 estableix: “El Consell de Ministres, a iniciativa pròpia i amb 
coneixement del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma corresponent o a 
sol·licitud d'aquest i, en tot cas, previ acord favorable del Senat, podrà procedir, 
mitjançant Reial decret, a la dissolució dels òrgans de les corporacions locals en el 
supòsit de gestió greument danyosa per als interessos generals que suposi incompliment 
de les seves obligacions constitucionals”.  
 
Al seu torn, l'apartat 2 del artº 61 entén com “decisió greument danyosa per als interessos 
generals, “els acords o actuacions dels òrgans de les corporacions locals que donin 
cobertura o suport, exprés o tàcit, de forma reiterada i greu, al terrorisme o a qui participin 
en la seva execució, ho enalteixin o justifiquin, i els quals menyspreïn o humiliïn a les 
víctimes o als seus familiars”.  
 
Quan veiem que el terrorisme d'ETA segueix sent causa de dolor en el nostre País. 
Mentre la societat es commou pels últims atemptats d'aquesta banda assassina i la 
ciutadania es manifesta en rebuig d'aquests crims, en els Ajuntaments governats per ANV 
la resposta sempre és el silenci i la negativa reiterada dels seus alcaldes a condemnar 
aquesta barbàrie, el que els fa còmplices davant els altres d'aquestes accions criminals.  
 
Aquest comportament tan distint i oposat al que es manifesta en la resta de les 
institucions i que es realitza en forma concertada i sistemàtica cada vegada que es 
produeix un atemptat, obre la porta i justifica la dissolució dels Ajuntaments controlats per 
ANV, formació que a més ha estat il·legalitzada pel Tribunal Suprem en la seva sentència 
de 22 de setembre de 2008.  
 
La societat difícilment pot entendre que la modificació de l'article 61 de la Llei de Bases 
de Règim Local hagi servit al Govern per a dissoldre un Ajuntament com el de Marbella a 
causa del impacte de l'escàndol produït per la conducta del seu alcalde i tots els seus 
regidors, excepte els del PP; i no sigui capaç aquest mateix Govern d'iniciar el 
procediment de dissolució dels Ajuntaments governats per ANV, al·legant falta de 
cobertura legal.  
 
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 
1.- Que l’Ajuntament de Mataró exigeixi al Govern de l’Estat que insti, el més aviat 
possible, el procediment de dissolució dels Ajuntaments dirigits per ANV, perquè té 
suficient empara legal, hi ha precedents i solament és una qüestió de voluntat política.  
 



2.- Instar al Govern de l’Estat perquè veti la destinació dels diners del Fons Estatal 
d'Inversió Local recentment aprovat mitjançant Reial Decret-Llei 9/2008 que beneficiaria 
als Ajuntaments presidits per ANV, i en el seu lloc, ho reparteixi a les Diputacions Forals 
respectives, perquè no es vegin perjudicats els veïns d'aquests municipis.  
 
3.- Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern d’Espanya, José Luís 
Rodríguez Zapatero.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que en el passat ple municipal la CUP va manifestar que veien 

preocupant la deriva que està prenent el PP a nivell local, perquè estan fent 

plantejaments molt allunyats del que ells entenen com a bases democràtiques.  

Hi ha moltes maneres de fer política i tots sabem que davant de conflictes, segons qui 

està al davant, planteja unes o altres vies de solució. Nosaltres sempre hem defensat que 

la paraula és la millor eina: la més útil, la que comporta menys sofriment i que a la llarga 

acaba sent més prudent i més sòlida. Vostès proposen repressió amb aquest acord que 

presenten, perquè és una proposta feixista, Sr. Mojedano. Jo, de vostè, m’abstindria de 

donar lliçons de democràcia quan ens estan proposant dissoldre un ajuntament que ha 

estat aprovat democràticament. A molts ajuntaments del País Basc els seus ciutadans 

han escollit democràticament que els governin un partit concret que a vostès no els 

agrada, perquè són independentistes. A vostès no els agraden, perquè tenen una idea de 

l’Estat espanyol diferent a la seva, que ja sabem que és centralista i, per tant, qualsevol 

dissidència ideològica ha de ser esborrada del mapa. 

Segons les tesis del vostre partit, fent segons quins paral·lelismes, potser avui els 

companys d’ERC també serien ETA i també estarien il·legalitzats. Li ben asseguro que 

propostes com aquestes no fan que el conflicte al País Basc se solucioni. Al contrari, 

propostes així criminalitzen i castiguen els ciutadans que han escollit democràticament 

els seus dirigents municipals, criminalitzen tot un sector de gent que té dret a exercir 

políticament la defensa de les seves idees. Sr. Mojedano, li demano que en aquesta 

votació s’abstingui. No li demano que el seu grup tingui un posicionament, però vostè, 

personalment, que m’agradaria pensar que és una persona demòcrata, s’abstingui, 

perquè aquesta és una proposta del tot feixista. Pensi-s’ho, perquè voler dissoldre un 

ajuntament constituït democràticament és del tot antidemocràtic. I tots sabem que si es 



tornessin a presentar, tornarien a sortir els mateixos, perquè són els representants legals 

d’aquell poble.  

 

 

 

 

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

Catalunya, anuncia el vot contrari del seu grup a aquesta moció.  

En primer lloc, reafirmem el compromís d’ERC per la via del diàleg. De fet, totes les 

formacions hegemòniques a l’Estat espanyol han utilitzat el diàleg com a eina per 

acostar-se a l’estadi de pau que tots desitgem per al País Basc. 

En segon lloc, el silenci que alguns electes mostren davant de tot el que nosaltres 

coneixem és del tot reprovable, és veritat, tant des del punt de vista ètic com polític. No 

obstant això, el silenci cal recordar en si mateix no és cap delicte i no constitueix un 

supòsit de fet com el que fa esment el Sr. Mojedano, a l’article 61 de la Llei de Bases de 

Règim Local.  

En tercer lloc, manifestar el nostre desacord amb aquesta defensa de la via judicial, per 

jutjar les forces polítiques. El balanç el fa la ciutadania a les urnes. Sinó, el propi joc 

democràtic és capaç de poder-ho fer. En el cas d'Azpeitia, si no tinc mal entès, hi ha 

hagut una moció de censura i PNB-Eusko Alkartasuna han rellevat aquesta formació del 

govern de la ciutat. La dissolució per la via judicial de certs ajuntaments entenem que 

correspon a un acte que atempta contra les idees i és una il·legalització en si mateix. Per 

tant, creiem que és del tot inacceptable deixar sense referent polític a una part 

significativa del poble basc.  

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, avança que el posicionament del seu grup també serà 

contrari a la moció presentada pel PP. S’hi al·ludeix a una legislació que forma part del 

Pacte Antiterrorista que el PSOE i el PP van acordar a fi de limitar aquesta veu dels 

ciutadans i ciutadanes al País Basc. Per tant, s'al·ludeix a una legislació sobre la qual els 

partits d’esquerra no estem d’acord, i en el seu dia ja hi vam votar en contra. Per 



descomptat, no donem suport a actuacions que signifiquen deixar sense veu la 

ciutadania, en aquest cas, el País Basc. Perquè si no hi ha veu que es respecti a través 

del vot que han exercit els ciutadans, alguna de les úniques possibilitats que queden és la 

violència, i en això és on no hem d'entrar.  

 

 

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

de tot, que aquí no toca presentar una proposta d'aquesta mena. Primer, perquè el 

contingut jurídic d’una proposta així és difícil que el puguem jutjar des d’aquí. I pel que fa 

al contingut polític, si el que es pretén amb aquesta proposta és anar més enllà del que 

diuen les lleis de l’Estat, a nosaltres ja ens semblaria una mala utilització. I si es volgués 

utilitzar realment la llei, els articles que ens cita el PP, segurament s’obliden de coses 

molt importants que són les que ens fan pensar que això és probablement una proposta 

d’aquelles en què es busca no només un objectiu, sinó dos. 

CiU mai hem estat a mitges tintes amb el terrorisme. Sempre hem estat al mateix costat, i 

crec que no es pot dir que siguem sospitosos en absolut de donar suport a la violència, i 

sempre ens hem mullat i condemnat qualsevol acte violent que s’hagi pogut produir. Ara 

bé, barrejar en una proposta d'aquestes el cas Marbella amb el terrorisme és quelcom 

que no correspon.   

Després, aquí hi ha una altra cosa. Vostès no ens poden portar aquí una proposta en què 

l’Ajuntament de Mataró insti el govern de l’Estat. Com a molt, hauríem d’instar el 

Parlament de Catalunya, i que aquest decidís lliurement i sobirana què cal fer. A nosaltres 

ens sembla que el que es pretén amb aquesta proposta no és realment denunciar 

aquests actes de terrorisme, sinó que busca alguna altra cosa. Sembla més aviat el 

resultat d’una consigna, més que no pas fruit d’una voluntat real de resoldre el problema. 

Per tant, nosaltres, a no ser que vostè hi faci canvis substancials en la línia del que hem 

comentat, nosaltres no hi votarem a favor.  

 
 
 
 
El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, fixa la posició del seu 

grup contrària a la proposta que es presenta.  

Nosaltres no tenim cap problema amb la Llei de Partits que es va pactar al seu dia i que 

s’ha demostrat una llei eficaç per lluitar contra el terrorisme. Però una cosa és un partit i 



una altra una organització criminal que es transvesteix i utilitza la bona fe del sistema 

polític per presentar-se i continuar la seva activitat criminal. Per tant, estem per complir la 

Llei de Partits. Ara bé, l'hem de complir tal com és i no tal com ens pensem que és. Ja 

s’ha dit que l’objectiu d’aquesta proposta no és el que figura a l’ordre del dia, sinó que hi 

ha un altre objectiu implícit, que és el de criticar l'actuació del govern espanyol en matèria 

antiterrorista i, concretament, respecte a la possible il·legalització d’aquest partit.  

En els dos últims anys han estat detinguts 365 presumptes membres d’ETA, un detingut 

cada 2 dies. La determinació i l’esforç que fa el govern d’Espanya en la lluita contra ETA i 

el seu entorn es demostra amb fets. A més, pel que fa a ANB, ha estat aquest govern qui 

ha promogut davant dels tribunals –que són els que poden il·legalitzar un partit– aquesta 

il·legalització, tant d'ANB com del Partit Nacionalista de les Terres Basques. I, de fet, ha 

estat aconseguit, ja que hi ha una sentència del Tribunal Suprem, del passat 21 de 

setembre, que així ho diu. Va ser aquest govern que el 30 d’octubre, un cop il·legalitzats 

els partits, va demanar que s’incloguessin a la llista terrorista de la Unió Europa, cosa que 

es va aconseguir a partir del 16 de desembre. Va ser aquest govern qui va sol·licitar al 

Tribunal Suprem l’execució de la sentència d’il·legalització d’ANB i la dissolució de tots 

els grups municipals d’aquest partit, cosa que té conseqüències sobre el seu finançament 

i presència. 

Aquest govern és, doncs, el que està treballant perquè en base a la més estricta legalitat 

es busquin fórmules perquè els càrrecs electes d’ANB surtin dels governs dels 

ajuntaments, amb totes les garanties que la decisió judicial que els tregui no pugui ser 

revocada per una instància superior, ni nacional ni internacional. Entre aquestes fórmules 

hi ha un estudi per modificar la Llei de Bases de Règim Local o, com es diu, les mocions 

de censura. 

Per tant, el Govern està fent tot el que ha de fer: perseguir, anar al darrere i detenir els 

etarres. Empresonar els seus dirigents, desmantellar les infraestructures, descobrir i 

desmuntar les seves xarxes d’infraestructura i recolzament, promoure la il·legalització 

dels partits que justifiquen la violència etarra i treure els electes d’ANB dels ajuntaments 

amb el recolzament imprescindible de la Llei i l’Estat de dret.  

En canvi, el PP, des de Madrid fins aquí, el que fa és tornar a sembrar dubtes sobre 

aquest tema, recuperant l’estratègia de combatre el govern en lloc de combatre ETA. És 

una actitud deslleial amb el govern, però també amb els ciutadans que reclamen unitat 

contra ETA. 



Hi ha dues coses que potser no s’entenen prou des d'aquesta perspectiva que se'ns 

planteja avui, i que és que, com deia, les lleis les apliquen els tribunals i no els presidents 

dels governs, i que als tribunals només s’hi pot anar amb proves fefaents i suficients 

perquè et donin la raó i les sentències tinguin unes bases sòlides que puguin resistir 

qualsevol recurs posterior. 

A més, la proposta que se'ns proposa no té raó. Primer, perquè demana que es 

dissolguin tots els ajuntaments governats per ANB, però la doctrina del Tribunal 

Constitucional, en vàries sentències (de l'any 83, 91, 2003 i 2004) diu que no es poden 

estendre els efectes de la sentència de dissolució d’un partit polític a aquells dels seus 

membres que per l’acció lliure dels seus ciutadans ocupin càrrecs públics de 

representació des de dates anteriors a la sentència de dissolució. Demana la dissolució 

dels ajuntaments governats per ANB sobre la base de l'article 61.2 de la Llei de Bases de 

Règim Local al·ludint a la negativa a condemnar atemptats protagonitzada per portaveus 

o regidors, quan aquest article parla que aquests acords s’han de donar de forma 

reiterada, i que és requisit imprescindible que siguin actuacions individuals i mai de les 

corporacions locals. El mateix article fa inviable la petició de dissolució i generalització 

dels ajuntaments governats per regidors d’ANB perquè les proves a presentar han de 

referir-se a actes documentats concrets d’una corporació local concreta.  

No és la primera vegada que es planteja una qüestió d’aquest tipus. Com vostès saben, 

s’ha il·legalitzat Batasuna anteriorment. Per tant, ha estat possible fer-ho, malgrat també 

s’han inventat vies per burlar la Llei i presentar-se a les eleccions, com ara registrar un 

nou partit que el 3 d’abril de 2007 l’advocacia de l’Estat ja va impugnar davant del 

Tribunal Suprem. També el 2007 l’Estat va sol·licitar que s’anulessin 133 candidatures 

perquè Batasuna havia utilitzat les llistes electorals d’un partit legal que existia de feia 

molts anys per poder estar present a les eleccions. I així tant el Tribunal Suprem com el 

Constitucional van donar la raó al Govern. Va ser també l’any 2007, en base a l’article 12 

de la Llei de Partits que es va demanar l’anul·lació de 385 candidatures d’ASB-ANB al 

Tribunal Suprem per a la seva il·legalització. D’aquestes, 378 van ser anul·lades i, per 

tant, no van poder concórrer a les eleccions. 

Per tant, ens trobem davant d’una estratègia deslleial, absolutament partidista del PP. 

Malgrat això, el Govern ha de continuar treballant i continuarà instant a totes les 

actuacions legals perquè la Llei ens empari davant d’ANB. Demano lleialtat al Govern en 

matèria terrorista, la mateixa que van mostrar els socialistes durant el govern d’Aznar, 



perquè l’objectiu d’acabar amb aquest fenomen ha d’anar més enllà de les trifulgues 

polítiques.  

 

 

 

El senyor Pau Mojedano agraeix el to de la majoria d’intervencions. Està convençut que 

el que deien el Sr. Mora i el Sr. Bassas és cert: aquí no hi ha cap pretensió ni de 

combatre el Govern, ni de posar en dubte el posicionament contra el terrorisme de la 

majoria de forces d'aquest consistori. 

Hi ha una cosa que els reconec, i que és certa, i és que potser aquest no és l’àmbit de 

discussió més adequat, com no ho és de la majoria de temes supramunicipals que es 

debaten en aquest saló de plens o en molts ajuntaments. Però els partits no som partits 

únicament com a organitzacions locals, sinó que tenim un àmbit d'actuació més ampli, ja 

sigui català o espanyol, i, per tant, moltes vegades en els plens, els grups municipals 

tenim la possibilitat de presentar mocions sobre temes que no són estrictament d'àmbit 

municipal, i que sempre poden comportar la sospita en la resta de grups, com avui ha 

sorgit, que l’interès que mou la presentació d’aquest tipus de propostes no és només un 

interès local. Això s’ha de respectar i, per tant, no em posaré a discutir ara sobre això.  

No entraré tampoc a discutir amb el Sr. Safont-Tria sobre si aquesta és o no una 

proposta feixista. Jo no li negaré una cosa en la que avui no vull ni entrar, perquè 

probablement, i lamento dir-li, en aquest cas amb tota seguretat vostè fa cert allò que 

quan una persona critica algú que té davant, alguna cosa s’està reflectint en si mateix en 

un mirall. Jo vaig dir, quan vostè va ser elegit com a regidor, que celebrava que el 

feixisme es convertís a la democràcia, i no sé si aquella frase va ser exagerada o no. 

Però considero que des d’aleshores vostè ha anat probablement madurant políticament i 

professional i assimilant el funcionament del sistema democràtic, cosa que ja li convenia, 

perquè en la seva història política ha tingut algunes actuacions que han posat en entredit 

que vostè sigui un amant de la llibertat d’expressió, ni que accepti de bona gana els 

posicionaments dels partits polítics, almenys de qui no li agraden. 

El Sr. Teixidó té raó quan feia referència a la complicitat d’ANB als ajuntaments, amb el 

silenci i l’encobriment i la clara manifestació i expressa de suport a ETA i que els regidors 

d'altres partits pateixen, allà i arreu del país, de manera continuada, a través de 

l'amenaça i la coacció contínua d’aquesta màfia militar o delinqüent que és ETA i tot 



l’entorn, entre els quals està ANB que, per una sentència del Tribunal Suprem, ha estat 

declarada col·laboradora i s’ha dit que ha estat complementant ETA políticament.  

Per tant, no és res sorprenent el que demana aquest grup municipal, ni el PP, que d’altra 

banda no és l’únic partit que ho ha demanat. Recordem que en el Congrés de Diputats 

va haver-hi una altra força, que és UPyD, que també va sol·licitar aquesta resolució. 

L’únic que demanem és que es posin en marxa els instruments que té l’estat de dret i 

que, a més, per la reforma legal del 2003 es van fer justament per poder donar solució a 

supòsits com el que avui ocupa aquesta moció.   

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria li confirma al Sr. Mojedano que ell ha estat sempre un amant 

de la llibertat, ara i en tota la seva vida.  

També li puc reafirmar que abans de ser regidor no reconeixia la Constitució espanyola i 

actualment tampoc la reconec, en tant que dóna resposta a aquestes polítiques 

repressives que sistemàticament es dediquen a reprimir tota dissidència, especialment 

aquella que ve des de les nacionalitats històriques, tant de Catalunya, com del País Basc 

o Galícia. Si algun procés personal i ideològic he tingut ha estat sempre reafirmant el 

sentiment de llibertat. 

Defensar l’autodeterminació dels pobles és reafirmar-se en les llibertats, cosa que vostès 

es neguen sistemàticament a acceptar.  

 

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

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

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

Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió. 



 
 
 
 
4  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL QUE EL 

PARLAMENT DE CATALUNYA DECLARI LA SARDANA DANSA 

NACIONAL DE CATALUNYA. 

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

la proposta següent : 

“L’any que ve, Mataró, en reconeixement a la tasca de foment i difusió de la Sardana que 
han dut a terme, al llarg dels anys, les entitats de la nostra ciutat relacionades amb la 
dansa, serà la Ciutat Pubilla de la Sardana. Així mateix, durant el 2009 també se 
celebrarà el 50è aniversari de celebració del Pubillatge, que, any rera any, ha anat 
passant per diverses ciutats d’arreu del Països Catalans. 
 
Atès que la sardana, com a expressió popular d’identitat catalana, està plenament 
arrelada al Principat de Catalunya.  
 
Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets 
humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la 
igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de 
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia. 
 
Atès que a nivell popular es reconeix a la sardana i al moviment social que la promou la 
seva tasca en pro de la democràcia i se la considera com un element de vertebració. 
 
Pels motius esmentats, el grup municipal de CiU considera que és el moment idoni per 
proposar al Ple, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró acorda demanar formalment al Parlament de Catalunya 
i als diputats i diputades que en formen part, que es declari la sardana, dansa nacional de 
Catalunya.  
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, als  grups 
parlamentaris, a la Federació Sardanista de Catalunya i a la Coordinadora d’entitats 
sardanistes i de dansa tradicional de Mataró.” 
 
 

 



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

Popular, comença agraint la proposta presentada per CiU. La sardana és una dansa que 

ens identifica com a catalans, però al nostre grup ens agradaria anar una mica més enllà. 

Aquesta proposta no deixa de ser una típica proposta del catalanisme conservador que 

desgraciadament durant massa anys ha fet polítiques referents a la cultura massa 

folkloristes i poc pensant en la participació popular del que representa la cultura.  

Quan vaig llegir això, el primer que vaig pensar és que el nostre país és molt més gran. 

Als Països Catalans tenim moltes danses que ens identifiquen i potser la dansa que 

identifica més el territori del nostre país i que es balla més arreu, crec que la jota és 

potser la dansa que identifica més els catalans d’arreu: a la Franja, a les Illes, al País 

Valencià, al Principat... I dic la jota, com podria estar parlant del ball rodó, les masurques, 

les polques, els balls plans, el ball d’en Serrallonga... Catalunya té una gran tradició de 

balls populars que desgraciadament molts d’ells s’estan perdent i seria interessant fer 

polítiques actives de recuperació. Atorgar títols honorífics per nomenar-los com a balls 

nacionals, bé, no hi estem en contra, però sí que ens agradarien altres tipus de propostes 

que anessin una mica més enllà i fessin que aquests balls fossin un element viu de la 

societat actual. Jo el que vull és que els balls populars catalans els coneguin els nostres 

infants, que els ballin, que el jovent també ho faci... cosa que avui per avui és minoritari. 

Potser caldrien un altre tipus d'accions.   

Si em permeteu, avui voldria fer una proposta in voce que podria presentar per escrit en 

el proper ple, perquè des de les nostres escoles municipals es promocionessin els 

nostres balls populars i la nostra quitxalla els pogués conèixer. Això serviria per donar 

vida a aquests balls. Si us sembla bé, en el proper ple, i prèviament podem quedar per 

elaborar-la, presentarem aquesta proposta. 

Finalment, dir que acceptarem la proposta que avui se’ns presenta, però no volíem 

desaprofitar l'ocasió per exposar el nostre parer sobre que cal anar més enllà i sobre el 

fet que la sardana és més aviat representativa només de la Catalunya Vella. El ball ha de 

ser una cosa participativa, que formi part del dia a dia del jovent i la gent gran i tothom.  

 

 
 

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

Catalunya,  passa a fer un parell de comentaris a tomb del que estava comentant el Sr. 



Safont-Tria. Se m’escapa si la sardana és només una dansa representativa del Principat 

estrictament. Personalment, pels que creiem en els Països Catalans, hi ha altres danses 

evidentment, i estic convençut que això de titllar-se com a “danses nacionals” és fruit de 

l’anomalia que viu el país. Segurament dreta llei això de dansa nacional hauria d’estar 

recollit a l’Estatut, però com que no crec que estiguem per a reformes d’Estatut ho 

deixarem aquí.  

Pel que fa a la tramitació, dir que no fa gaire el Parlament va fer una declaració 

institucional donant suport als castells com a patrimoni de la humanitat. Aquesta 

declaració té el seu origen en la coordinadora castellera i no pas en un o altre partit. La 

Federació Sardanista de Catalunya i altres coordinadores de dansa tradicional també 

estan presentant en alguns ajuntaments propostes com aquesta, amb un altre text, per 

donar suport a la sardana com a dansa nacional de Catalunya.  

Paral·lelament, CiU, a la comissió de Política Cultural del Parlament ha entrat fa poc una 

proposta de resolució en el mateix sentit que aquesta d'avui. Ens hagués agradat que el 

model fos el de la coordinadora castellera, és a dir, la Federació Sardanista, i no aprofitar 

aquest protagonisme per defensar una cosa que per la seva naturalesa hauria de ser 

transversal de tots els partits. 

Dit això, com que l’objectiu i l’esperit de la proposta és promoure, difondre i renovar la 

sardana, i recordant que això de promoure la sardana és el que tenim previst el 2009 a 

Mataró com a ciutat Pubilla de la Sardana, i conjuntament amb la Conselleria de Cultura 

que ja ha manifestat que hi pensa donar suport, com que entenc que l’esperit és aquest, 

no entrarem en detalls formals (de si és nacional o protagonismes), i tramitem-ho amb 

aquesta voluntat al Parlament de Catalunya i que siguin els nostres parlamentaris els qui 

acabin de donar-hi forma, a fi de renovar i donar impuls a la tradició sardanista del nostre 

país. El nostre vot serà favorable.  

 

 
El senyor Francesc Masriera manifesta que, deixant de banda les consideracions que 

s’han fet i que CiU respecta, el que toca és agrair a tots els grups presents a la sala que 

hagin donat suport a la proposta. Esperem que aquesta sigui tinguda en compte pel 

nostre Parlament.  

 
 
 



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

 
 
 
 
 
5  - DECLARACIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

DEL PSC, ICV-EUIA I ERC DE CONDEMNA ROTUNDA DELS 

ATACS D’ISRAEL A GAZA I CRIDA A L’ALTO EL FOC.1

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

Institucional següent : 

 
“Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una 
cultura de la pau i en l’aportació de coneixements i fons de cooperació al 
desenvolupament, així com la societat civil organitzada, com és el cas de la Plataforma 
Mataró Aturem la Guerra,  tenen el dret i el deure a manifestar-se davant el que està 
succeint a Gaza. 
 
La comunitat palestina present a Catalunya, i la societat civil organitzada, com és el cas 
de la Plataforma Mataró Aturem la Guerra, demana una condemna clara per part de les 
institucions públiques i per part de l’Ajuntament de Mataró davant la vulneració 
sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina.  
 
Davant d’aquesta esfereïdora situació l’Ajuntament de Mataró 
 
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d'Israel en territori palestí i els de 
Hamàs en territori israelià. 
 
SEGON.-  Demana l'aturada immediata dels atacs d'Israel a Gaza. 
 
TERCER.- S'adhereix a la crida als organismes internacionals perquè garanteixin 
l'assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda 
humanitària, aliments i medicines. 
 
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamàs ha trencat , per tal de recuperar el 
compromís per un acord de pau iniciat al procés d'Annápolis al 2007, comptant amb 
                                                 
1 El títol del punt 5 de l’ordre del dia ha estat modificat posteriorment, amb la proposta d’urgència 
aprovada per 26 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Safont Tria a l’últim punt de l’ordre del dia del 
present Ple. Definitivament diu així: 
“Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, CIU, PPC, ICV-EUIA I ERC 
de l’Ajuntament de Mataró per fer una crida a l’alto el foc a Gaza i el retorn de les parts en conflicte 
a la negociació pacífica.” 



l'auspici de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que 
respecti aquest Dret Internacional, la Carta del Drets Humans i compleixi les 15 
resolucions de l'ONU des de l'any 2006. 
 
CINQUÈ.- Reitera la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per 
una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau, 
que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Mataró, així com la via del 
desenvolupament i cooperació internacional. 
 
SISÊ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb 
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Diputades, i al 
Parlament Europeu. “ 
 

 
 
 

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

Popular, presenta una Proposta alternativa a la del govern municipal:  

 

“L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. De moment, el 
resultat d'aquest nou acte de barbàrie ha causat centenars de morts i ferits, incloent-hi un 
nombre indeterminat d'escolars que, en el moment del primer atac militar israelià, eren 
conduïts cap a casa seva des de l'escola. Aquest últim bany de sang de civils palestins, 
tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa cap canvi de lògica en l'estratègia 
d'apartheid i colonització israeliana. És més, ve a culminar el llarg setge israelià a Gaza, 
que de moment, per una part, ha merescut diversos pronunciaments no vinculants de 
diversos organismes internacionals i, per una altra part, les decisions que sí que són 
vinculants han estat sistemàticament ignorades pels diversos governs israelians. Fa 
mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament insostenible, atrapat 
dins d'un veritable camp de concentració, privat de recursos, de queviures elementals, de 
cap possibilitat de desplaçar-se, encerclat per l'exèrcit israelià i amb les fronteres d'Egipte 
tancades. 
 
Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció 
alimenta la complicitat dels governs de la Unió Europea. En lloc de pressionar el govern 
d'Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims de guerra i 
incompliment sistemàtic del dret internacional, el passat 9 de desembre els governs 
europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió Europea amb l'Estat 
d'Israel, sense condicionar aquest acord a la presa de mesures cap a una pau justa a la 
regió, que respecti els valors propis de la democràcia i dels drets humans. El govern 
d'Israel, encoratjat també per la manca de crítica nord-americana, ha entès el missatge 
d'aprovació i actua en conseqüència.  
 
Fins i tot a casa nostra els departaments de Vicepresidència i d'Innovació, Universitats i 
Empresa, hi han posat el seu gra de sorra aquestes darreres setmanes protagonitzant 
visites a Israel amb l'objectiu "d'impulsar les relacions econòmiques amb Israel", obviant 
així els reiterats informes de l'ONU que equiparen el règim d'ocupació israelià amb 
l'apartheid sud-africà, i que reclamen a la comunitat internacional incrementar la pressió 
política i econòmica envers l'Estat d'Israel.  



 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró ens neguem a l'exercici deshonest i 
immoral d'equiparar les dues parts en conflicte. La desproporció de víctimes és 
aclaparadora: de més de cinc-centes a dues, en aquest cas. Ens neguem a ser còmplices 
de la massacre contra el poble palestí. És per això que ens comprometem amb la cultura 
de la pau, reclamada de manera àmplia i reiterada per la ciutadania del poble de 
Catalunya. En el moment present, aquest compromís passa per la ruptura immediata de 
tots els acords de cooperació i associació comercial amb l'Estat d'Israel, en tots els 
nivells: europeu, espanyol i català, i per això reclamem: 
 

1. Que s’aturin immediatament els atacs d’Israel a Gaza. 
 
2. Que l’Estat d’Israel compleixi les resolucions l’ONU. 
 
3. Que l’Estat d’Israel reconegui l’Estat palestí. 
 
4. Que s’estableixi el diàleg entre totes dues parts com a via per a una solució 

pacífica i duradora del conflicte. 
 
5. Que el govern de l'Estat espanyol aturi el comerç d'armes amb l'Estat d'Israel. 
 
6. Que el govern de la Generalitat suspengui els acords comercials amb Israel que 

els departaments de Vicepresidència i d'Innovació, Universitats i Empresa estan 
promovent.” 

 
 

 

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

proposta alternativa a la del govern municipal, sense no abans qualificar d’esgarrifós i 

espantós el que està passant a Gaza. Tant de bo amb una resolució que féssim aquí 

fóssim capaços de portar-los la pau definitiva, però de vegades sembla que costa més 

asseure’s i parlar. Estem convençuts que tots els 27 desitgem el mateix, l’aturada 

immediata d’aquesta sagnia, i esperem que malgrat la falta de diàleg -convé fer 

autocrítica- que palesa el fet que presentem propostes alternatives, ens puguem posar 

d’acord. De fet, escoltant avui el president Zapatero ens hem adonat que les seves 

propostes venien a dir el mateix que les nostres.  

 

 

“És sabut per tots la dificultat de trobar una sortida pacífica al conflicte Palestí.  Potser per 
això, durant anys i anys, des de els governs més poderosos del món i de moltes 
institucions internacionals s’ha intentat buscar la manera que ambdues parts poguessin 
viure en pau. 
 



Desgraciadament mai s’ha trobat cap solució definitiva; quan no el fracàs n’ha estat el 
resultat de la gran majoria d’intents. Ara, una vegada més, el conflicte armat ha tornat 
adquirir protagonisme de primera magnitud amb el llançament, per part d’Israel, de 
“l’operació plom fos”.  Aquesta actuació militar desencadenada per la inseguretat del 
propi Estat d’Israel en rebre contínues amenaces i atacs per part de grups radicals 
extremistes fanàtics podria ser qualificada de desproporcionada.     
 
Pensem que no correspon a aquest Ple jutjar el conflicte, però sí que, donada la 
dramàtica situació humanitària que es viu al territori de Gaza, on des de l’inici de 
l’operació ja hi ha hagut, a la part Palestina, centenars de morts i milers de ferits, a més 
de les penúries pròpies de tota operació militar que viu la població civil, des de 
l’Ajuntament de Mataró, 
 
MANIFESTEM QUE: 
 
Primer.-  Demanem  que s’aturin immediatament les hostilitats i es garanteixi l’assistència 
i protecció necessàries a la població civil i s’asseguri l’arribada d’ajut humanitari, aliments 
i medicines. 
 
Segon.-   Demanem que les dues parts assumeixin que el diàleg és la via exclusiva a la 
Pau definitiva. 
 
Tercer.- Desitgem que les múltiples gestions que està fent la diplomàcia internacional 
arribin, a bon port, immediatament i demanem que no s’aturin. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Parlament 
Europeu.” 

 
 

 

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

lamenta la situació del que està passant a Orient Mitjà i que ha estat passant durant 

desenes d’anys. També recorda que l’àmbit de discussió d’aquests temes no és 

l’adequat, perquè buscar solucions des d’aquí és impossible. No ens agrada haver de 

parlar del tema ni la forma com s’han fet les coses: en un tema tan delicat com aquest 

abans de presentar una proposta per part de ningú ens hauríem d’haver assegut tots per 

parlar-ne. I no convertir això en un debat polaritzat, entre uns grups d’esquerres que 

donen suport a Palestina i uns grups de centre-dreta que donen suport a Israel, cosa que 

és incerta i que no voldria que fos interpretada així per les persones musulmanes que 

conec i veig presents en aquest ple i a qui considero com a germans.  

El posicionament del nostre grup no pot ser un altre que està en contra de la guerra. El 

que passa a Gaza, però, té una explicació senzilla: dos pobles que lluiten per un territori i 



que s'ha vist complicat pels errors d'un i altre bàndol i s’ha alimentat per l’extremisme 

d’uns i altres. 

 

El Sr. Mojedano presenta una proposta alternativa a la del govern municipal: 

 

“El conflicte que viuen Israel i Palestina, des de fa moltes dècades, és una fenomen molt 
complex que no es pot reduir a un anàlisi simplista de bons i dolents. L’explicació del que 
ha succeït i del que succeeix avui a Gaza requereix un anàlisi molt profund. 
 
Lamentem i rebutgem, sense cap matís, les víctimes innocents, les víctimes entre la 
població civil, que l’atac d’Israel a Gaza ha provocat. Però, alhora, també rebutgem les 
víctimes innocents que Hamas ha provocat, mitjançant el seu mal anomenat braç armat 
Ezzedine Al-Qassam, a Israel a través del llançament de coets de forma indiscriminada 
durant anys entre la població civil israelita i que han estat l’origen d’aquest atac israelià.   
 
L’actuació d’Israel a Gaza, respecte al previ atac d’Hamas, es pot considerar potser 
desproporcionada si el valorem en relació al nombre de víctimes. La configuració de 
Gaza fa que qualsevol actuació militar, fins i tot apuntant a objectius militars com la que 
ha dut a terme Israel, comporti que qui s’endugui la pitjor part sigui la població civil i això 
es clarament rebutjable. Però, cal també rebutjar que l’organització Hamas s’aprofiti 
d’aquest fet per continuar els seus atacs contra Israel. 
 
Qualsevol estat té el dret de defensar-se contra el terrorisme. I, en aquest sentit, 
l’organització Hamas és una organització terrorista  segons els Estats Units i la Unió 
Europea. Hamas és una organització terrorista que s’ha convertit en un dels principals 
obstacles per la pau en l’Orient Mitjà i en un gran llast pel poble palestí. Però, dit això, es 
una tragèdia les víctimes entre la població civil que esta provocant l’actuació d’Israel. 
 
No compartim la comprensió o el suport, directe o indirecte, d’alguns sectors occidentals 
a Hamas, grup terrorista que ha portat a terme atacs sistemàtics contra Israel que cap 
país podria acceptar i que suposen un crim de guerra, de la mateixa manera que ho és 
també, segons la Convenció de Ginebra, ubicar centres militars, arsenals i plataformes de 
tir al bell mig de centres on viu població civil.  
 
Creiem que la solució és l’existència normal de dos Estats, el reconeixement i la defensa 
al dret de l’existència de l’Estat d’Israel amb fronteres segures i internacionalment 
reconegudes, conjuntament amb un Estat Palestí, viable, estable, creïble per a la seva 
opinió pública i pel món àrab i islàmic, i democràtic. 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró manifestem que  
 
Primer: Demanar que de forma immediata s’aturi la intervenció militar d’Israel a Gaza així 
com el llançament de coets per part d’Hamas o el seu braç armat, contra territori d’Israel. 
 
Segon: Que es permeti l’arribada d’ajuda humanitària a la població civil de Gaza i la seva 
assistència i, en cap cas, s’utilitzin aquests canals per altres finalitats. 
 



Tercer: Que la Comunitat Internacional es comprometi de forma seria, inequívoca e 
intensa en el re llançament urgent del procés de PAU entre Palestina i Israel.  
 
Quart: Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al 
Parlament Europeu.” 
 
 
Aquest portaveu ha donat llibertat de vot a cadascun dels membres del seu grup. 
 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, en aquest punt de l’ordre del dia, la 

Federació d’Associació de Veïns, a través del Sr. J. Nieto Carbonell, ha demanat la 

paraula, concretament ens indiquen que intervindrà el Sr. Manté i Bartra. 

Aquest és un tema que no és de competència municipal i, per tant, la intervenció ha 

d'estar comunicada prèviament a la Junta de Portaveus. S’ha fet de forma telemàtica, 

perquè la demanda de paraula va arribar ahir mateix, i cap dels grups municipals ha 

manifestat el seu posicionament contrari a la intervenció. Tot i així, això no és cap 

precedent i, per tant, cada vegada que es produeixi una circumstància similar serà la 

Junta de Portaveus, previ anàlisi de la demanda, qui determinarà si s’hi intervé o no.  

 

 

 

El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Xavier Manté i Bartra, en nom de la “Plataforma 

Mataró Aturem la Guerra”, qui llegeix un manifest acordat amb reunió de 25 entitats. En 

ell és diu que cal aturar la massacre que l’exèrcit israelià està cometent contra el poble 

palestí que ja ha causat més de 700 morts, entre ells, nens i nenes, i n'ha ferit prop de 

3.000. Això no és una represàlia, sinó una matança, i la inacció alimenta la complicitat 

dels governs de la Unió Europea, del govern de l’Estat espanyol i del govern de 

Catalunya. Cal, per tant, passar a l’acció. 

 

 

 

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

Catalunya,  fixa la posició del seu grup favorable a la proposta de resolució presentada 

pel Govern.  



És una història que estem seguint pràcticament en directe per televisió, des de fa molts 

anys, des dels Acords de Pau d’Oslo, que van proporcionar una llum d’esperança, però 

que després vam veure que no es respectaven. Ja s’ha fet esment de la situació 

d’ocupació per part de l’exèrcit hebreu i el patiment per part de la població civil; una 

ocupació desproporcionada.  

D’altra banda, donat que la proposta del Govern ha estat presentada en temps i forma, 

demanaria un esforç conjunt a fi que avui surti d’aquí una declaració unitària per aturar 

l’ofensiva, reprendre el diàleg i l’ajuda humanitària, i aturar el patiment i l’esforç de la 

població civil, a través de la signatura per part de tots de la proposta presentada, i donat 

que les diferències en les propostes, en el cas de la CUP, per exemple, fan referència a 

trencar una sèrie d’acords que no existeixen. Recordem que el govern de la Generalitat 

no té cap acord amb el govern d’Israel. 

 

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa,  posiciona al seu grup davant les quatre propostes de 

resolució presentades sobre el tema. Votarem a favor de la que hem presentat 

conjuntament els grups del govern, a favor de la presentada pel grup de la CUP, ens 

abstindrem a la presentada per CiU i en contra de la presentada pel grup del PPC. 

 La demanda que la Plataforma Mataró Aturem la Guerra ens feia als grups municipals el 

passat 1 de gener era la de condemnar els crims que Israel està cometent a la Franja de 

Gaza i demanar l'aturada immediata del genocidi contra el poble palestí. Per respondre a 

aquesta demanda el nostre grup municipal juntament amb el PSC i ERC vam presentar 

en temps i forma la declaració institucional que ha llegit el regidor Fernandez que 

esperem sigui recolzada pel màxim de regidors i regidores d'aquest consistori. 

La demanda ens arribava quan feia 4 dies que havia començat la campanya de 

bombardejos d’Israel contra el poble palestí que se sumava al bloqueig que pateix i que 

ha estat denunciat per violar lleis internacionals i humanitàries. Ara ja són 13 dies on les 

xifres de morts i ferits augmenten exponencialment.  

ICV-EUiA està en contra de qualsevol violència  però arribat el moment, ens posem al 

costat de les víctimes innocents. En aquest cas, del costat del poble palestí. I no volem 



ser còmplices de discursos vergonyants que equiparen per igual la violència de l’Estat 

d’Israel i de Hamas. L’indicador és el resultat en víctimes del poble Palestí i del d’Israel. 

No parlem només de l’actual situació de violència extrema i de catàstrofe humanitària, 

també compta el bloqueig que pateix el poble palestí i la congelació d’ajudes com a 

estratègia per debilitar a Hamas i que té greus conseqüències humanitàries. Un bloqueig 

que ha arribat fins a la destrucció d’un vaixell amb 4 tones de medicaments que portava 

per a socórrer a la població de Gaza amb l’excusa que no tenia autorització per a atracar 

en les seves costes. Un bloqueig que ha arribat fins als propis serveis que hauria de 

donar l’ONU al poble Palestí. 

Amb la votació diferenciada de les declaracions institucionals presentades, els nostre 

grup es posiciona condemnant de forma rotunda els atacs d’Israel en territori palestí, 

demanant l’aturada immediata dels atacs, fem una crida al diàleg i demanem al Govern 

de l’Estat que aturi la venda d’armes a Israel  i a la Generalitat de Catalunya que trenqui 

relacions amb l’Estat d’Israel. 

  

 

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

conjunta amb els altres dos grups del Govern i anuncia que votarà en contra de les altres 

propostes. Lamentem que no s’hagi arribat fins avui a una posició d’acord, possiblement 

per una qüestió de manca de temps per assolir el consens, però no ens podíem demorar 

més: de vegades la rapidesa va renyida amb el consens, i deu ser això el que ens ha 

passat en aquest ple. La proposta que presentem els tres grups intenta allunyar-se de 

posicions purament ideològiques, recollint 4 aspectes que són assumibles pel conjunt 

dels grups i pels mataronins. 

1. La condemna a l’atac. S’ha explicat de quin atac es tracta, quants acords ha 

vulnerat i quantes víctimes innocents ha portat. 

2. La demanda d’ajuda humanitari.  

3. El retorn de la treva trencada per un grup terrorista, i no Palestina.  

4. El suport d’iniciatives internacionals que retornin el procés de Pau, i que vagin 

més enllà d’aquesta primera indignació.  



Demano, doncs, per última vegada que els grups municipals se sumin a aquesta 

proposta.  

 

 

 

 

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

Popular, entén que sota el desig de consens no es pot arribar a acords que acabin sent 

diluïts o que no aportin solucions al conflicte. Per això la CUP manté la proposta i 

remarca dos punts que considera imprescindibles.  

D’una banda, pensem que és intolerable que els impostos dels ciutadans serveixin per 

comercialitzar armes amb Israel. Penso que això pot generar una certa pressió a l’Estat 

d’Israel i celebro i trobo positiu que tots els grups demanin la Pau a Israel. Ara bé, la 

pressió econòmica pot ser com a mínim una forma de començar a condicionar les 

intervencions de l’exercit israelià.  

De l’altra, reconeixem que la resta de propostes contenen totes punts interessants i 

positius, però la CUP vota a favor de la seva ja que entén que les altres no han volgut 

assumir que l’Estat Espanyol deixi de comercialitzar amb l’Estat d’Israel.  

 

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

un parell de punts. Quan es parla de temps, estem d’acord en què temps i forma ens ha 

permès saltar el “temps i forma” que hi ha establert des d’Alcaldia, després de consultar 

tots els grups, a fi que parlessin els de la plataforma. A nosaltres ens sembla molt bé, 

però també ens ho hagués semblat poder consensuar un document abans d’haver-lo 

presentat públicament.  

Dit això, voldríem fer una proposta. Malgrat petites diferències, estem d’acord en aturar 

aquesta massacre i moltes vegades el problema el tenim amb l’al·legat i aquí correm el 

risc, tal  com ha dit la Plataforma, de trencar aquesta convivència, que és el valor més 

preuat que té aquesta societat. Proposem retirar tot l’al·legat i deixar els acords, 

Convergència i Unió faria l’esforç d’acceptar la proposta tot i dient que ens hagués 

agradat poder-ho consensuar.  

 

 

 



 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, aclareix que no té constància d’haver-se 

saltat cap procediment. Les coses les vaig fer com diu el ROM que s’han de fer. Potser 

havia d’haver convocat la Junta de Portaveus formalment però no ho vaig fer per 

qüestions de celeritat. La cronologia dels fets és la següent; no voldria polemitzar sobre 

aquest tema ja que és molt menor respecte del que estem tractant aquí:  

El dia 2 de gener a les 10.40 h entren la proposta dels grups municipals del PSC, 

Iniciativa i Esquerra Republicana, i a la una hi ha la Junta de Portaveus on es fixa l’ordre 

del dia del ple, i es fa públic aquest ordre del dia després de la meva signatura, sobre les 

2 de la tarda. El dia 5 a les 11.50 h, la CUP entra la seva declaració. El dia 7, a les 10.36 

h, entra la proposta de la Plataforma i és aquest el moment en què jo haig de fer les 

consultes, quan la plataforma entra la seva demanda de paraula, no abans. A continuació 

ho fan vostès, a les 13.35 h del mateix dia 7, i el dia 8 ho fa el PP.  

 

 

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

declara que no tenen la voluntat de desviar l’atenció sobre una qüestió de forma, però 

puntualitza que el seu grup va rebre això en format PDF després d’haver entrat a 

Secretaria. Els hagués agradat poder-ho tenir abans per fer les esmenes adequades 

abans de ser registrat i entrat. Fins i tot se n’hagués pogut parlar en Junta de Portaveus, 

a fi que hagués estat consensuat de manera participada.  

 

 

 

El senyor Alcalde matisa que aquesta és la manera habitual d’actuar per part dels 

portaveus. És habitual també que les propostes de resolució que van a la Junta de 

Portaveus siguin modificades durant els dies que van entre la Junta i el Ple. Són vostès 

que fan aquestes negociacions, jo no hi intervinc mai. En tot cas, hi havia una proposta 

del Sr. Mora que era de votar favorablement aquesta proposta, sempre i quan no hi ha 

hagués la part introductòria i només hi hagués la part dels acords. Hi hauria algun 

inconvenient? 

 

 



 

La Sra. Guirao remarca la importància dels dos últims paràgrafs abans dels acords, que 

parlen de la petició que ha fet la Plataforma de recollir la sensibilitat dels ciutadans i 

ciutadanes de Mataró.  

 

 

 

El senyor Alcalde llegeix aquests  paràgrafs: 

“La situacions públiques de Catalunya que també participen la construcció d’una cultura 

de la pau i en l’aportació de coneixements i fonts de cooperació de desenvolupament així 

com la societat civil organitzada com en el cas de la plataforma Mataró Aturem la Guerra 

tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d’aquesta esfereïdora situació.  

La comunitat palestina present  a Catalunya en estat  civil organitzada com és el cas de la 

plataforma Mataró Aturem la Guerra demana una condemna clara per part de les 

institucions públiques i en concret de l’Ajuntament de Mataró davant la vulneració 

sistemàtica dels drets humans de la població palestina. Davant d’aquesta esfereïdora 

situació, l’Ajuntament de Mataró...”, hi ha  aquests sis acords que abans ja s’han llegit.  

Es podria acceptar, Sr. Mora,  aquesta proposta tal i com està redactada? 

 

 

El Sr. Joan Mora creu que no s’ha entès l’esperit del que proposaven. No obstant això, 

per tal que no es trenqui aquesta convivència, hi donaran suport. 

 

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

creu que li ha semblat sentir que finalment allò que s’acorda, i CiU s’hi sumaria, és a 

mantenir els acords i prou?  

 

 

El senyor Alcalde li aclareix que es tractaria de mantenir els 6 acords més els dos 

paràgrafs abans dels 6 acords que hi ha a la declaració institucional, a partir de les 

“institucions públiques de Catalunya”.  



 

El Sr. Mojedano puntualitza que el seu grup estaria disposat a votar aquest text si en el 

primer punt es retira la condemna de l’atac d’Israel, o bé si s’hi afegeix la condemna 

també dels atacs que s’han produït contra Israel per part de Hamàs en els últims temps. 

El principal obstacle pel qual aquest grup municipal no pot subscriure aquesta declaració 

és perquè el conflicte, que és molt complex, no s’origina com a conseqüència de l’atac 

d’Israel si no que va molt més enllà, i a mi em sembla un exercici d’hipocresia el 

condemnar l’atac d’Israel i no condemnar els atacs terroristes dels que ha estat objecte el 

territori d’Israel durant tots aquests anys anteriors. Vull recordar que des del 2001 s’han 

llançat contra territori israelià 9.400 coets des de Gaza i la tercera part dels mateixos dels 

del 2008. Per tant, em ratifico en allò que he dit després d’haver sentit la Sra. Guirao. Si 

ens haguéssim referit només al conflicte, probablement haguéssim arribat a un acord, 

però és complicat posar-se d’acord en un debat portat a un terreny ideològic. 

 

 

 

La senyora Quiteria Guirao recorda que les paraules dites i les posicions quedaran clares 

en l’acta d’aquesta sessió. Donat que vull recollir l’esperit de la plataforma Mataró Aturem 

la Guerra, i vist que malauradament no arribarem a un acord bastant unànime, en aquest 

sentit trauríem el primer punt, perquè s’hi sumi tothom. I en tot cas queda clar que en el 

quart punt que es reclama el retorn de la treva de Hamàs.  

 

 

 

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

proposta alternativa presentada per CiU, en favor de la proposta del Govern incloent els 6 

acords i els dos paràgrafs esmentat. L’important és que surti una condemna unitària. 

Tampoc ens oposaríem al canvi proposat pel Sr. Mojedano en el primer punt.  

 
 
 
 



 

El senyor Alcalde recapitula, entenc que la proposta del Govern queda amb els 6 acords i 

afegint en el primer punt “la condemna de forma rotunda dels atacs de Palestina a Israel, 

així com els de Hamàs a Israel”. Seria això? 

  

 

 

El senyor Pau Mojedano confirma que el text que ells proposarien seria condemnar 

també les accions terroristes de les que ha estat objecte el territori israelià. 

 

 

 

El senyor Alcalde, cercant el consens, proposa que la fórmula sigui: “condemna de forma 

rotunda dels atacs d’Israel en territori palestí, així com els de Hamàs sobre Israel”. Sí? 

Aquesta seria la proposta. La CUP manté la seva? 

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria confirma que manté la seva proposta i reitera la seva 

oposició en no mantenir l’actual proposta en tant que no contempla els dos punts 

principals de mantenir el compromís de no comercialitzar armes amb l’estat d’Israel.  

 

 

 

El senyor Alcalde agraeix les intervencions i passa a les votacions. Una proposta de 

resolució institucional que presenten els grups municipals del Partit Socialista de 

Catalunya, de Convergència i Unió, del Parit Popular de Catalunya, d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-Esquerra Unida Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya  que 

diu exactament:  

 
“Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una 
cultura de la pau i en l’aportació de coneixements i fons de cooperació al 
desenvolupament, així com la societat civil organitzada, com és el cas de la Plataforma 
Mataró Aturem la Guerra, tenen el dret i el deure a manifestar-se davant el que està 
succeint a Gaza. 
 



La comunitat palestina present a Catalunya, i la societat civil organitzada, com és el cas 
de la Plataforma Mataró Aturem la Guerra, demana una condemna clara per part de les 
institucions públiques i per part de l’Ajuntament de Mataró davant la vulneració 
sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina.  
 
Davant d’aquesta esfereïdora situació l’Ajuntament de Mataró 
 
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d'Israel en territori palestí, així com els 
de Hamàs en territori israelià. 
 
SEGON.-  Demana l'aturada immediata dels atacs d'Israel a Gaza. 
 
TERCER.- S'adhereix a la crida als organismes internacionals perquè garanteixin 
l'assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda 
humanitària, aliments i medicines. 
 
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamàs ha trencat, per tal de recuperar el 
compromís per un acord de pau iniciat al procés d'Annápolis al 2007, comptant amb 
l'auspici de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que 
respecti aquest Dret Internacional, la Carta del Drets Humans i compleixi les 15 
resolucions de l'ONU des de l'any 2006. 
 
CINQUÈ.- Reitera la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és l'única via per 
una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau, 
que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania de Mataró, així com la via del 
desenvolupament i cooperació internacional. 
 
SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb 
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i Diputades, i al 
Parlament Europeu. “ 
 
 
Seguidament es passa a votar la proposta anterior : 
 
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) i corresponents als membres del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als 
membres del grup municipal de Convergència i Unió (7). 

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

Abstencions: Cap.  



 
 
A continuació sotmet a votació la proposta alternativa presentada pel grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular : 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 3, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular (1) i al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: 24,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(11), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (2), corresponents als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents 
als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7). 

Abstencions: Cap.  

 
 

DICTÀMENS 
 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA 
 

-Presidència- 
 

 
6 -  DENEGAR LA SOL•LICITUD D’ATORGAMENT DEL TÍTOL 

HONORÍFIC DE FILL ADOPTIU DE LA CIUTAT AL BEAT COSME 

BRUN. 

 
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació, presenta la 

proposta següent: 

“VIST l’escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament el dia 6 de març de 2006 pel 
Sr. Francisco Luque, com a president de l’associació Casa de Andalucía, entitat 
degudament registrada a l’Ajuntament, en el qual sol·licita la concessió del títol honorífic 
de Fill Adoptiu de la Ciutat al Beat Cosme Brun, sol·licitud a la qual s’hi han sumat altres 
entitats també registrades a l’Ajuntament 
 
ATÈS que per decret de l'Alcaldia 4979/2006, de 30 de maig, es va iniciar l'expedient 



administratiu d'atorgament del títol honorífic de Fill Adoptiu de la Ciutat al Beat Cosme 
Brun. 
 
ATÈS que per decret de l’Alcaldia 7496/2008, de 18 de setembre, es va nomenar com a 
nou instructor de l’expedient, el conseller delegat de Presidència, Sr. Carlos Fernández 
Báez. 
 
VIST que una vegada instruït el procediment es va concedir a les entitats promotores un 
Termini d’audiència. 
 
VIST el termini d’exposició publica que es va iniciar amb la publicació del corresponent 
anunci al BOP i que finalitzà l’1 de desembre. 
 
VIST que durant el termini d’exposició pública s’han presentat diferents escrits d’entitats 
de Mataró recolzant la sol·licitud inicial sense aportar cap informació addicional. 
 
ATÈS que, instruït el procediment i obrant a l’expedient un informe presentat per 
l’historiador Manuel Cusachs i Corredor de data 15 de desembre de 2006, en el qual es fa 
un estudi del padró municipal entre els anys 1920 a 1930, on el Beat Cosme Brun no hi 
consta en cap d’ells; en el qual també s’ha fet un repàs de la seva trajectòria vocacional, 
amb cites de llibres i altres documents del fons documental del Museu Arxiu de Santa 
Maria, on queda palès que la seva tasca, sense desmerèixer el caire humanitari i la seva 
importància, no es va realitzar a Mataró, ciutat a la qual venia a veure la família i passar-
hi les vacances, fet constatat també per un escrit signat pel Dr. Ramon Calsapeu i Cantó i 
publicat en un mitjà de comunicació local (MesMaresme). 
 
ATÈS que en el mateix informe es relacionen alguns personatges que sense haver 
nascut a Mataró, hi han viscut i hi han desenvolupat una activitat en el camp on estaven 
integrats: ensenyament, religió, artística,..., o, que sense haver-hi residit han fet 
aportacions beneficioses per al conjunt de la ciutat, la qual cosa els ha fet mereixedors 
del títol de Fill Adoptiu, com són, entre d’altres: Enric Torra i Pòrtolas, per ser, entre 
d’altres, autor d’algunes músiques de la Missa de les Santes; Lluís Terricabres i Molera, 
per ser un dels fundadors de la tertúlia “El Racó”, referent de la cultura catalana en els 
anys de la dictadura franquista; Pare Joan Herrero i Manich, en reconeixement de la seva 
labor educativa i la seva integració a la ciutat que el dugué a ser conegut com “el pare 
Joan de Mataró”. 
 
ATÈS que en el període d’exposició pública no s’han produït o aportat noves dades que 
modifiquin la conclusió anterior. 
 
El conseller delegat de Presidència, com a instructor de l'expedient, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Denegar la sol·licitud d’atorgament del títol honorífic de Fill Adoptiu de la Ciutat al 
Beat Cosme Brun, sense, en cap cas, desmerèixer la tasca humanitària desenvolupada al 
llarg de la seva vida, degut a que la tasca humanitària que realitzà no consta que tingués 
lloc a Mataró i per tant no es donen les circumstàncies de residència i treball per a la 
ciutat que sí s’han donat en altres personalitats a les quals se’ls ha atorgat aquest títol. 
 
Segon: Notificar el present acord als interessats.” 
 



 

El Sr. Carlos Fernández es refereix a alguns fets destacats en l’informe que justifica la 

denegació degut a la poca relació del Beat amb la ciutat de Mataró. Compara i dóna 

detalls d’altres personatges que sí se’ls ha donat el títol honorífic de Fill Adoptiu de la 

Ciutat.  

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula al Dr. Ramon Calsapeu 

i Cantó de Brun i Roca, en nom de l’entitat “Grup cultural Plà dels Amats”, qui menciona 

les institucions de les que forma part. Agraeix la col·laboració d’altres institucions i 

personatges i destaca el gran valor humanístic del Beat, i la seva relació amb Mataró 

defensant que se li concedeixi la categoria de Fill Adoptiu de la Ciutat.  

 

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

que efectivament a Mataró hi ha un reglament de protocols, honors i distincions, però que 

no concreta amb la claredat adequada les condicions necessàries perquè una persona 

pugui ser considerada Fill Adoptiu de Mataró. Per tant, caldria modificar-lo en aquest 

sentit. De fet, aquest matí CiU hem proposat al Sr. Carlos Fernàndez que deixés sobre la 

taula aquest punt atenent el fet que s'hauria de modificar prèviament el reglament. 

Sembla ser que aquesta revisió està prevista en el PAM del 2009.  

En segon lloc, totes les persones que han estat prèviament considerades com a Fills 

Adoptius reunien dos requisits: haver realitzat la major part de la seva obra a Mataró i 

haver-ne beneficiat els ciutadans. Atenent aquests requisits, considerem que el Beat, 

malgrat tots els mèrits que té, no reuneix les característiques que els altres tenen. No 

obstant això, no dubtem de les lloables intencions dels promotors perquè el Beat sigui Fill 

Adoptiu i de la importantíssima tasca humanitària d’aquest. Precisament per això i pel fet 

que hem constatat l’important recolzament de moltes institucions al fet que sigui nomenat 

Fill Adoptiu i de la devoció que hi tenen molts mataronins, suggerim al Govern municipal 

que se li pugui dedicar alguna placa o algun carrer en senyal de reconeixement.   

Per tant, el nostre vot serà favorable a la proposta del Govern en el ben entès que la 

revisió del reglament d’honors es faci efectiva.  



 

 

 

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

comença agraint al Sr. Calsapeu l’honor que li ha fet citant-lo per la col·laboració que han 

pogut tenir. El mèrit no és seu en absolut, sinó de la persistència del propi Sr. Calsapeu. 

L’inici de la col·laboració prové de molts anys enrere, quan el portaveu d’aquest grup era 

en Joan López.  

El Sr. Mojedano no dubta del recolzament de diferents institucions i persones individuals 

a aquesta proposta, però en el Partit Popular encara tenen alguns dubtes de caire 

històric, tot i que reconeixen la vàlua i mèrits d’aquest personatge. És evident que el valor 

de la tolerància és meritori però que no el fa mereixedor de ser Fill Adoptiu de la Ciutat 

per se. Per tot plegat, aquest grup s’hi abstindrà.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 23,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 

(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 
de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

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

Popular de Catalunya. 

 
 
 
7  -  NOMENAMENT DEL DR. PERE MONTSERRAT I RECODER 

COM A MEMBRE DE LA GALERIA DELS MATARONINS/NES 

IL•LUSTRES. 

 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent : 



 
“VISTOS els escrits presentats al Registre General de l'Ajuntament el 29 de juny de 2006, 
per la Sra. Núria Manté Bartra, com a secretària del Moviment Educatiu del Maresme; el 
24 de juliol de 2006, pel senyor Joan Herrero, com a president de l'Associació d'Amics de 
l'Escola Pia al Senegal; el 20 de setembre, pel Sr. Francesc Robert i Graupera, com a 
president de l'Associació d'Amics de la Ciutat de Mataró; el 28 de setembre de 2006, pel 
Sr. Lluís Andreu Trunas Pérez, com a president del Club Esportiu d'Orientació Oros, la 
Sra. Patrícia-Montserrat Ferrer Fernández, com a presidenta de l'Associació Oikos 
Ambiental i el Sr. Xavier Varela i Pinart, com a president de l'Agrupació Científico 
Excursionista de Matarò, en els quals proposen la incorporació del Dr. Pere Montserrat i 
Recoder a la Galeria de Mataronins/es Il·lustres. 
 
ATÈS que per decret de l'Alcaldia 8831/2006 de 6 d'octubre, es va iniciar l'expedient de 
nomenament del Dr. Pere Montserrat i Recoder com a Membre de la Galeria de  
Mataronins/es Il·lustres. 
 
ATÈS que per decret de l’Alcaldia 7496/2008, de 18 de setembre, es va nomenar com a 
nou instructor de l’expedient, el conseller delegat de Cultura, Sr. Sergi Penedès i Pastor. 
 
ATÈS que el Dr. Pere Montserrat Recoder, nascut a Mataró el 8 d’agost de 1918, és un 
científic de prestigi reconegut en els àmbits de la botànica, l’ecologia i l’agronomia. 
 
ATÈS que ja fa més de 50 anys de la primera publicació (Collectanea Botanica, 1955) del 
Dr. Montserrat, i encara és avui un treball de referència per als botànics que treballen en 
l’àmbit geogràfic del Maresme i de Catalunya. De fet, des de la seva publicació no hi ha 
hagut cap altre treball sobre el tema tant exhaustiu ni amb la mateixa extensió geogràfica; 
tant és així, que poques novetats florístiques s’han descrit a la Serralada Litoral d’ençà 
del catàleg que ell va recopilar als anys 50. 
 
ATÈS que l’any 1953 va ingressar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas i va 
passar diversos mesos a Anglaterra, on es va especialitzar primer en palinologia i 
després en praticultura. A principis dels anys seixanta es va traslladar a Madrid i des de 
l'Instituto de Edafología (avui Centro de Ciencias Medioambientales) va estudiar el centre, 
oest i sud d’Espanya, així com la conca de l’Ebre. Per altra banda, va participar en la 
fundació de la Sociedad española para el Estudio de los Pastos, de la que va ser 
secretari, vocal i vicepresident, sent avui Socio Honorario. 
 
ATÈS que l’any 1964 va participar, amb el Professor E. Balcells, en la creació del Centro 
Pirenaico de Biología Experimental, avui Instituto Pirenaico de Ecología (Jaca i 
Saragossa) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; en aquesta institució va 
ser vicedirector i cap de botànica fins a la seva jubilació l’any 1985. Ha tractat temes molt 
diversos sobre botànica i ecologia terrestre en més de 500 articles, llibres i notes. 
 
ATÈS que l’any 1969 va fundar l’Herbari de Jaca, del Instituto Pirenaico de Ecología, 
col·lecció d’estudi convertida avui en una de les primeres d’Espanya pel volum de 
mostres, unes 350.000, i també per la seva activitat i intercanvi, ja que incorpora milers 
de plecs anuals, atén peticions d’investigadors de tota Europa i des de 1970 reparteix 
mostres per a estudi de la meitat N d’Espanya. 
 



ATÈS que amb tenacitat i intel·ligència, durant més de 50 anys el Dr. Montserrat ha sabut 
crear escola i transmetre els seus coneixements i entusiasme, motiu pel qual els seus 
alumnes, col·legues i amics li van dedicar un volum jubilar l’any 1988; en les seves més 
de 1000 pàgines alberga 130 articles en cinc llengües, cosa que fa palesa la repercussió 
que han assolit les seves idees. 
 
ATÈS que els seus mèrits com a científic en els camps de la flora, l'ecologia i la 
praticultura han estat reconeguts per diverses institucions públiques i privades 
espanyoles i estrangeres. Entre d'altres distincions, cal esmentar que la Societé 
botanique de France, de París, li va atribuir el seu Prix de Coincy al 1982; el Commitee 
for maping Flora Europaea, de Helsinki, li va reconèixer la seva col·laboració especial 
durant 25 anys seguits i el va nomenar Asessor permanent al 1996. Més tard, la 
Asociación de Herbarios Ibero-macaronésicos i la Asociación Española de Ecología 
Terrestre el van nomenar Presidente Honorario i l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
Consejero Honorario. El Gobierno de Aragón li va concedir el Premio Aragón de Medio 
Ambiente (1999), la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales 
de Zaragoza el va escollir Académico Correspondiente (2002); la Real Sociedad 
Española de Historia Natural el va nomenar Socio Honorario (2003) i la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes li va donar el títol de Ingeniero de Montes de Honor 
(2004). Al 2005 també ha estat escollit Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. També ha rebut el Premio al Desarrollo del Conocimiento y 
los valores humanos concedit pel diari Heraldo de Aragón al 2005 a Saragossa. L’Institut 
Menorquí d’Estudis el va nomenar Membre d’Honor i va organitzar unes Jornades de 
Botànica en el seu homenatge (Maó, maig de 2006). La Sociedad de Amigos del Museo 
Paleontológico de la Universidad de Zaragoza li ha otorgat el premi Aragonia 2006 i la 
ciutat de Jaca li ha concedit la màxima distinció, el Sueldo Jaqués, en el 2007. El Dr. 
Montserrat també ha obtingut el Título de Colegiado de Honor del Colegio Profesional de 
Biólogos de Aragón (Zaragoza, desembre de 2007) i la Medalla anual de la Fundación 
Interuniversitaria González Bernáldez (Madrid., maig de 2008). 
 
ATÈS que la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró li va retre homenatge a la 
seva ciutat natal amb els següents actes: 
- unes jornades sobre flora ibèrica i catalana (Mataró, octubre de 2006). Detalls a: 
http://www.scn-mm.cat/montserrat/jorn0.html 
- un número especial de la revista científica que edita la mateixa Secció, L’ATZAVARA 
(Núm. 15, Homenatge a Pere Montserrat, 2007), editant les ponències de les jornades 
esmentades en el punt anterior. Detalls a: http://www.scn-mm.cat/atzavara/atz15.html 
- l’exposició itinerant Amb les arrels al sauló, homenatge a Pere Montserrat (Mataró, 
octubre de 2006). Detalls a: http://www.scn-mm.cat/montserrat/expo0.html 
 
ATÈS que en els darrers anys, també ha rebut homenatges a les V Jornadas sobre 
Plantas Medicinales celebrades a Hecho (Huesca, juny de 2007); al VIII Coloquio 
Internacional de Botánica pirenaico-cantábrica (León, juliol de 2007); al XII Curso de Flora 
y Vegetación en el Pirineo (Jaca, juliol de 2007); i dels Amics de la Ciutat de Mataró 
(Mataró, març de 2008).  
 
ATÈS que l’any 2007, es va presentar el vídeo dedicat a la seva vida i obra, titulat “Pedro 
Montserrat. Conversaciones ad petendam pluviam”, editat per Peridplo Producciones 
videográficas (Alicante), amb el patrocini de la Diputación de Huesca i el seu Institut 
d’Estudis Altoaragoneses, el Ayuntamineto de Jaca i la Universidad de Alicante, En 



aquest vídeo va participar tant la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, 
aportant documentació gràfica i informació, com l’alcalde Mataró, el Sr. Joan Antoni 
Baron, en una entrevista. 
 
VIST el termini d’exposició publica que es va iniciar amb la publicació del corresponent 
anunci al BOP i que finalitzà l’1 de desembre. 
 
ATÈS que en el període d’exposició pública no s’han produït o aportat noves dades que 
modifiquen la conclusió anterior. 
 
El Conseller delegat de Cultura, com a instructor de l’expedient, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer: Atorgar el títol de membre de la Galeria de Mataronins Il·lustres al Dr. Pere 
Montserrat i Recoder, d’acord amb les circumstàncies i fets expressats en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon: Notificar el present acord als interessats.” 
 
 

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

Popular, anuncia que el seu vot serà afirmatiu i que també donaran suport al punt 

següent. Tot i així  deixeu-me manifestar que aquests tipus de nomenaments no són 

d’especial interès perquè pensem que al llarg de la història bàsicament és aquella gent 

anònima qui fa que el dia a dia tirem endavant, i poques vegades és reconeguda. No ens 

sentim massa còmodes amb aquest tipus de títols honorífics a mataronins il·lustres. 

Pensem que potser hi hauria una altra manera d’homenatjar la gent anònima, que en 

definitiva són els que molts cops fan que el país i la ciutat tiri endavant. També és un punt 

que coincidim amb la regidora Alícia Romero, perquè ho hem parlat en alguna comissió, 

lamentar el fet que en aquesta sala de Mataronins Il·lustres hi manquin dones, i és una 

assignatura pendent i fóra bo que el proper cop que es proposi alguna iniciativa en aquest 

sentit mirem de compensar aquest desequilibri en el qual els homes hi són presents, 

quan les dones en aquesta ciutat han estat, en molts casos, qui l’han fet tirar endavant.   

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, puntualitza que són les entitats qui 

proposen les persones. Si elles volen proposar alguna mataronina, la nostra feina serà la 

d'estudiar-ho i valorar-ne els mèrits.  



 

 

 

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

seu vot favorable en els punts 7 i 8 de nomenaments a Mataronins Il·lustres. L’únic dubte 

que tenim, i em sembla que això ja s’ha manifestat en algun altre lloc, és si hi cabran el 

retrats a la sala on toca.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron avança que ja hi ha alguna cosa prevista al respecte. No 

podem deixar que l'espai ens limiti a l'hora de reconèixer Mataronins Il·lustres.   

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

 
 

 

 

 

8  - NOMENAMENT DEL DR. ANTONI COMAS I PUJOL COM A 

MEMBRE DE LA GALERIA DELS MATARONINS/NES IL•LUSTRES. 
 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent : 

 
“VIST l’escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament amb data 22 de juny de 2006 
per la Sra. Mercè Colomer, com a presidenta de la Delegació de Mataró d’Òmnium 
Cultural i en nom d’altres entitats, en el qual sol·licita que s’incorpori el Dr. Antoni Comas i 
Pujol a la Galeria de Mataronins/es Il·lustres. 
 
ATÈS que per decret de l'Alcaldia 7386/2006 de 11 d'agost, es va iniciar l'expedient de 
nomenament del Dr. Antoni Comas i Pujol com a Membre de la Galeria de Mataronins/es 
Il·lustres. 
 



ATÈS que per decret de l’Alcaldia 7496/2008, de 18 de setembre, es va nomenar com a 
nou instructor de l’expedient, el conseller delegat de Cultura, Sr. Sergi Penedès i Pastor. 
 
ATÈSA la importantíssima i brillant trajectòria intel·lectual, científica i acadèmica i 
personal del Dr. Antoni Comas i Pujol, nascut a Mataró l’any 1931 i mort a Barcelona l’any 
1981, en pro de la recuperació i divulgació de la llengua i de la cultura catalanes i davant 
la intensa relació que va mantenir al llarg de la seva vida amb la seva ciutat natal, de qui 
enguany s’escau el 25è aniversari de la seva prematura mort. 
 
ATÈS que el Dr. Antoni Comas i Pujol es va iniciar l’any 1949 en la tasca cultural i de 
defensa de la llengua catalana quan, juntament amb un seguit de companys universitaris, 
va editar la revista literària en català Curial, que seria prohibida però inaugurava un seguit 
de manifestacions polítiques expressades fora dels canals autoritzats. 
 
ATÈS que el Dr. Antoni Comas l’any 1953 va començar a exercir de professor a la 
Universitat de Barcelona on es doctorà el 1956 amb un estudi sobre Ramon Vidal de 
Besalú i que el 1960 hi iniciava classes de llengua catalana, les primeres després de la 
Guerra Civil. 
 
ATÈS que l’any 1965 va guanyar la càtedra de Llengua i Literatura Catalanes a la UB, la 
primera creada després de la guerra, fet que va suposar una commoció a l’època pel 
renaixement del català a la Universitat representada per un intel·lectual de primera línia, 
historiador de la literatura i crític i el primer catedràtic de llengua i literatura catalana a la 
Universitat de Barcelona, des d’on irradià arreu la nostra cultura a través de l’erudició i la 
divulgació i on recuperà per a la màxima institució acadèmica del país a aquelles 
persones de vàlua que n’havien estat apartades per la intolerància. 
 
ATÈS que des de la càtedra del Dr. Antoni Comas i Pujol en sorgiria l’embrió que donaria 
els primers quadres del professorat universitari del Departament de Filologia Catalana i 
que, en els anys d’una conjuntura tan difícil per al país com la que li va tocar de viure, va 
mostrar-se incansable en la defensa i l’estudi de la llengua i la literatura catalana,  
promovent tota mena d’iniciatives com, per destacar-ne alguna, ser un dels creadors l’any 
1956 (i membre del jurat fins a la seva mort) del premi La Lletra d’Or que guardonava  
cada any el millor llibre de l’anterior i que en la seva primera edició distingí el poeta 
Salvador Espriu. 
 
ATÈS que és públic i notori que, en consonància a la seva trajectòria acadèmica i 
professional, a finals del franquisme el Dr. Antoni Comas va tenir un paper molt actiu i 
destacat en el procés de normalització institucional de l’ensenyament de la llengua català, 
especialment en l’entrada del català a l’escola i en l’aprovació oficial dels primers títols de 
professor de català. 
 
ATÈS que també fou professor als Estudis Universitaris Catalans i a la Universitat 
Catalana d’Estiu de Prada i que fou autor d’una extensa i prolífica obra sobre escriptors i 
poetes catalans com J. Carner, J. Maragall, J. Perucho, J. Boscà, R. Llull, E. Valentí, J. 
Verdaguer i espanyols com Góngora, Santa Teresa de Jesús i autor, també, de 
nombroses seleccions, edicions i pròlegs i de llibres com Literatura catalana 
(Personalidades) (1977). 
 



ATÈS que el Dr. Antoni Comas i Pujol va dedicar la major part de la seva maduresa 
professional a la laboriosa investigació de l’època de la literatura catalana, mal 
anomenada de la ‘decadència’. L’època moderna fou el marc de l’ingent estudi d’Antoni 
Comas que es va publicar finalment l’any 1972 com a volum IV de la Història de la 
literatura catalana dirigida per Martí de Riquer, obra que havia iniciat Jaume Bofill i Ferro i 
importantíssim  inventari i estudi sistemàtic de la llengua catalana i del seu conreu literari 
als Països Catalans en aquest període. 
 
ATÈS que publicà, també, Assaigs sobre la literatura catalana (1968), Les excel·lències 
de la llengua catalana (1967), l'antologia poètica Un segle de poesia catalana (1968), 
premi Nicolau d'Olwer 1971Joan Alcover (Aproximació a l'home, el seu procés i la seva 
obra) (1973), La Decadència (1978), Antologia poètica: Guerau de Liost (1979) i una 
Antologia de la literatura catalana (1981). 
ATÈS que fou membre electe de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
(càrrec que no va poder prendre per la seva sobtada mort l’any 1981), de la Junta 
Consultiva d’Òmnium Cultural, de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (filial de l’IEC) i 
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i que entre els ajuts, 
premis i beques que va rebre destaquen: la beca de la Càtedra Ciutat de Barcelona de 
l’Ajuntament de Barcelona (1955-1956), el Premi Lluís Nicolau d’Olwer de l’IEC (1971), el 
Premi Joan Esterlich de Dopesa (1973) i la beca de la Fundació Juan March (1973). 
 
ATÈS que a finals del franquisme Antoni Comas va tenir un paper molt actiu en l’entrada 
del català a l’escola i en l’aprovació oficial dels títols de professor de català. 
 
ATÈS que el Dr. Antoni Comas i Pujol, malgrat la seva intensa activitat acadèmica, de 
recerca científica i divulgativa en favor de la llengua i la cultura catalanes mai es 
desvinculà de la seva ciutat de naixença, implicat en la seva vida cultural i social. 
 
ATÈS que el Dr. Antoni Comas i Pujol participà a Mataró, entre d’altres iniciatives, en les 
famoses tertúlies del Racó, va ser membre del jurat del Premi Iluro de Monografia 
Històrica en diverses edicions, guardó instituït per Caixa Laietana, que va pronunciant 
diverses conferències i que va participar en les diades rellevants de la ciutat, la Fira, les 
Santes, els homenatges a l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, el promotor del ferrocarril 
Miquel Biada i Bunyol. 
 
ATÈS que n’és una mostra d’aquesta continuada relació l’haver rebut l’any 1976 la 
distinció de mans de l’Alcalde de la ciutat de “Mataroní de l’Any”. 
 
ATÈS que Antoni Comas va ser en totes les seves vessants (professor, innovador, 
investigador, creador, assagista, catalanista militant conservador, fidel sempre al seu 
país) fou un exemple de moderació i comprensió, de convivència i diàleg, un home que 
aproximava posicions, que bastia ponts: una d’aquelles persones que contra l’opressió va 
sostenir la intel·ligència. 
 
VIST el termini d’exposició publica que es va iniciar amb la publicació del corresponent 
anunci al BOP i que finalitzà l’1 de desembre. 
 
ATÈS que en el període d’exposició pública no s’han produït o aportat noves dades que 
modifiquin la conclusió anterior. 
 



El conseller delegat de Cultura, com a instructor de l'expedient, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer: Atorgar el títol de membre de la Galeria de Mataronins Il·lustres al Dr. Antoni 
Comas i Pujol, d’acord amb les circumstàncies i fets expressats en la part expositiva del 
present acord. 
 
Segon: Notificar el present acord als interessats.” 

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

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya.  

 
 

-Innovació i Promoció de Ciutat- 
 

9  -  ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC DE PATRÓ DE LA FUNDACIÓ 

PÚBLICA TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME I LA 

PRESIDÈNCIA DEL MATEIX. 
 

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

presenta la proposta següent :  

 
“El Patronat de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró Maresme  en sessió celebrada 
del passat 11 de desembre va aprovar la modificació dels seus estatuts per adaptar-la a 
la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i a la circumstància d’assumir la 
titularitat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola Universitària del 
Maresme. 
 
Atès que l’article 17.a) del Projecte d’estatuts de la Fundació Pública Tecnocampus 
Mataró Maresme aprovats en la sessió de 11 de desembre, determina que seran Patrons 
de la Fundació l’Ajuntament de Mataró. 
 
Atès que l’article 17.c) dels referits estatuts estableix que també seran Patrons un vocal 
en representació de cada un dels Grups Municipals, nomenats pel Ple de l’Ajuntament a 
proposats per ells mateixos. 
 
Atès que l’article 27 dels referits estatuts fa recaure la presidència del Patronat de la 
Fundació en l’Ajuntament de Mataró. 



 
En vista de tot l’exposat, la Consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, que 
signa, PROPOSA al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el càrrec de membre del Patronat i la Presidència de la Fundació 
Pública Tecnocampus Mataró Maresme i designar com a persona física que el representi 
en aquesta funció a  Alícia Romero Llano. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, Joan Antoni Baron Espinar per 
nomenar als representants dels Grups Municipals que aquest proposin com a membres 
del Patronat de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró Maresme.” 
 
 
 
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: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) . 

  

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Sergi Penedés, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 
 

 
CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ 

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
10  - SOL•LICITUD D'AUTORITZACIÓ AL DEPARTAMENT 

D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT, PER DESAFECTAR LA 

VIVENDA DE MESTRES SITUADA A LA PORTA C, DEL PIS 3R, 



ESCALA B, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30, DE 

MATARÓ. 

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

proposta següent: 

 
“L’immoble situat al carrer Madoz, 28-30 consta inclòs a l’Inventari de Béns Immobles 
municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 4 de maig de 1995, com 
a bé de domini públic, afecte al servei públic escolar com a habitatge de mestres. L’edifici 
està format per 38 habitatges, i uns  locals situats en els baixos. L’obra de construcció de 
l’edifici fou recepcionada definitivament el 23 de setembre de 1.974. Del total edifici, ja 
s’han desafectat alguns departaments.  
 
L’habitatge del pis 3r C, escala B, del referit edifici ha deixat de complir la seva funció 
d’habitatge als mestres de primària, ja que el seu adjudicatari va retornar la possessió del 
pis a l’Ajuntament, el 31 de desembre de 2007. 
 
Ara procedeix recuperar l’esmentat habitatge de la seva afectació al servei escolar, per tal 
que pugui ser destinat a d’altres usos d’interès municipal. 
 
Resulten d’aplicació l’article 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 212/1994, de 26 de juliol, 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que regula el 
procediment per obtenir autorització prèvia per poder desafectar els habitatges de 
mestres. 
 
En el present cas, a tenor del disposat a l’informe jurídic unit a l’expedient administratiu, 
en base a la documentació de què es disposa, procedeix fonamentar la sol.licitud 
d’autorització per a la desafectació en la concurrència, en el present cas, de les següents 
causes de l’article 5 del Decret 212/1994:  
 
La prevista a la lletra g) “Quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys 
d’antiguitat.” 
O subsidiàriament,  
La prevista a la lletra e): “quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin 
quedat deshabitats més d’un curs escolar”. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Establir com a circumstància motivadora per sol·licitar autorització prèvia de 
desafectació de l’habitatge situat al carrer Madoz, 28-30, de l’escala B: 3r C, destinat a 
vivenda de mestres, la causa prevista a la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 
26 de juliol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: quan 
l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat; i subsidiàriament, 
la causa prevista a la lletra e):  “quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin 
quedat deshabitats més d’un curs escolar”. 



 
SEGON.- Sol·licitar als Serveis Territorials d’Educació a Barcelona-II, Comarques, de la 
Generalitat de Catalunya l’autorització prevista a l’article 7 del Decret 212/1994, en base 
a la causa de la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i 
tingui més de 25 anys d’antiguitat; i subsidiàriament, en base a la causa de la lletra e):  
“quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin quedat deshabitats més d’un 
curs escolar”. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials d’Educació a Barcelona-II, 
Comarques,  de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Autoritzar la Consellera Delegada de Serveis Centrals per subscriure tots els 
documents necessaris a fi d’obtenir l’autorització de desafectació pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

11 - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’ÚS 

PRIVATIU DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ I 

EXPLOTACIÓ D’UN CENTRE D’EXÀMENS PER A L’OBTENCIÓ 

DEL CARNET DE CONDUIR, ADJUDICAT A AUTOESCUELAS DE 

MATARÓ Y COMARCA, SA PER UN TERMINI D’UN ANY 

ADDICIONAL .  

 
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent 

 
“Relació de fets 
 
1. Mitjançant acord de la Comissió Municipal Permanent de data 14/10/1977 s’adjudicà la 
1. Mitjançant acord de la Comissió Municipal Permanent de data 14/10/1977 s’adjudicà la 
concessió de l’ús privatiu de domini públic per a la construcció i explotació d’un centre 
d’exàmens per a l’obtenció del carnet de conduir a favor de l’empresa Autoescuelas de 
Mataró y Comarca, SA, per un termini de trenta anys comptats a partir de la data de 
començament de l’explotació, encara que aquesta fos parcial. 



 
La Comissió Permanent va aprovar la recepció provisional de les obres que es van dur a 
terme en data 20/01/1978, per la qual cosa ha d’entendre’s que la concessió finalitza el 
20/01/2008. 
 
2. Per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2007 es va prorrogar aquesta 
concessió per un termini màxim d’un any, fins el 20/01/2009. 
 
3. Mitjançant l’informe de data 24/11/2008, el cap del Servei de Mobilitat proposa una 
nova pròrroga d’un any, fins el 20/01/2010 ja que les actuacions urbanístiques previstes 
s’han endarrerit i a més, els canvis normatius han fet necessària l’habilitació de les pistes 
actuals per donar cabuda a les pràctiques i exàmens de motos. 
 
4. Consta escrit de data 26/11/2008, amb entrada en el Registre General d’aquesta 
Corporació en data 27/11/2008, de la societat Autoescuelas de Mataró y Comarca, SA, 
acceptant l’anterior proposta de pròrroga. 
 
5. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions, de data 10/12/2008, respecte de la procedència legal d’aprovar conforme 
el sol·licitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La present concessió es va tramitar com a concessió administrativa d’ús privatiu de 
béns de domini públic, d’acord amb l’article 62.1.a del Reglament de Béns de les 
Corporacions Locals, aprovat per Decret de 27 de maig de 1955.  
 
Aquest Reglament disposa en el seu article 63 que el termini d’utilització que es fixi en les 
clàusules amb subjecció a les quals s’atorgui tindrà caràcter improrrogable, sense 
perjudici del que disposa el Reglament de Contractació.  
 
El Reglament de contractació al qual fa referència aquest precepte és el de 9 de gener de 
1953, que disposa en el seu article 59 que els contractes que tinguin per objecte atendre 
necessitats permanents podran ser prorrogats, fins que un nou contractista es faci càrrec 
dels servei o la Corporació interessada comenci a prestar-lo per administració, sense que 
pugui excedir en cap cas de sis mesos. 
  
2. Actualment, l’article 61.c) de l’esmentat Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix 
que el límit del termini pel qual es poden atorgar les concessions administratives sobre el 
domini públic dels ens locals és de 50 anys; i si és inferior es poden concedir pròrrogues. 
 
Conseqüentment, les dues normatives emparen la possibilitat de pròrroga sol·licitada, per 
a la continuïtat de l’activitat d’exàmens de conducció.          
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, consellera delegada de 
Servei Centrals, PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
Prorrogar el contracte de concessió de l’ús privatiu domini públic per a la construcció i 
explotació d’un centre d’exàmens per a l’obtenció del carnet de conduir, adjudicat a 



Autoescuelas de Mataró y Comarca, SA per un termini d’un any addicional, fins el 
20/01/2010. “ 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

12 -  MODIFICACIÓ DELS PLECS ECONÒMIC ADMINISTRATIUS 

QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA MASIA “CAL 

SASTRE”, EN EL SENTIT DE QUE A PARTIR DEL 22 DE GENER 

DE 2009 EL CÀNON ES LIQUIDARÀ AMB PERIODICITAT 

MENSUAL.  

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple Municipal de data 8 de juliol de 2004, s’adjudicà la concessió 
demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral” a la mercantil 
CAFÈ BAR TURÓ, SL. El plec de condicions tècniques particulars que regeixen la present 
contractació, aprovades per acord del Ple de data 12 de febrer de 2004, estableix el 
pagament d’un cànon anual amb liquidació els tres primers mesos de cada any. 
 
2. Per escrit de data 28 de novembre de 2008, amb entrada en el Registre General 
d’aquesta Corporació en la mateixa data, la concessionària CAFE BAR TURO, SL, 
sol·licita que el cànon es liquidi de forma mensual, per l’import corresponent a una 
dotzena part del cànon anual, a causa de la delicada situació econòmica en que es trobal 
 
3. Mitjançant informe de data 01/12/2008 la cap de la Secció de Patrimoni d’aquesta 
Corporació, amb el vistiplau de la cap del servei de Gestió Econòmica i tresorera acctal i 
del sotsdirector de Serveis Econòmics i interventor, exposa que no es troba cap 
inconvenient en modificar el sistema de liquidació de la concessió, en els termes 
sol·licitats pel concessionari. 
 
3. Consta informe de data 11/12/2008 de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractació, en el que es conclou la procedència i legalitat de la modificació de la 
contractació.  
 
Fonaments jurídics 



 
L’art. 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix la possibilitat de 
modificar els contractes per raons d’interès públic, sempre que siguin degudes a 
necessitats noves o causes imprevistes, justificant-lo degudament a l’expedient. 
 
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: 
 
Acordar la modificació dels plecs econòmic administratius que regeixen la concessió 
demanial de la masia “Cal Sastre”, en el sentit de que a partir del 22 de gener de 2009 el 
cànon es liquidarà amb periodicitat mensual, per l’import corresponent a una dotzena part 
del cànon en el seu còmput anual.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 
En aquests moments es reincorporen a la sessió el Sr. Sergi Penedès, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Sr. José Manuel López, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

13  - INICIAR PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA  CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 

DEL SERVEI PÚBLIC DEL LLOC DE VENDA EN RÈGIM 

D’AUTOSERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE 

CUBA,  I APROVAR UN NOU  PLEC DE CONDICIONS 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS. 
 

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

presenta la proposta següent:  

 

“Relació de fets 
 



1. Per acord del Ple Municipal de data 02/10/2008 es va acordar l'inici de l'expedient de 
contractació de la gestió del servei públic del lloc de venda en règim d’autoservei del 
mercat municipal de la plaça de Cuba, mitjançant procediment obert. 

2. La Mesa de Contractació duta a terme en data de 27/11/2008 acordà declarar deserta 
la contractació en no haver-se presentat cap oferta. 

3. Mitjançant informe de data 12/12/2008, el cap del Servei de Promoció de la Ciutat i 
Comerç de l’IMPEM, amb el vistiplau de la directora, sol·licita la iniciació de procediment 
negociat sense publicitat, introduint les següents adaptacions del plec de condicions 
econòmic administratiu: 

• Reducció del preu de licitació a 792.500,00 euros, el que representa una baixa del 7,3 
% sobre el preu inicial de licitació (855.000,00 €). 

 
• Modificar la forma de pagament del cànon, que quedaria de la següent manera: Any 

2010, 23.000 €. Anys 2011, 2012 i 2013, 256.500 € cada any.  
 

•  Respecte el cànon anual, el corresponent a la primera anualitat (2010) serà el 
corresponent al període 1 de setembre a 31 de desembre de 2010.  

  

• La data de liquidació anual de les fraccions corresponent a l’import de licitació així com 
de la liquidació del cànon anual serà el primer de febrer de cada any, a excepció de 
l’anualitat 2010, en la que la data de liquidació serà el 7 de setembre. 

 

4. Consta informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 
17/12/2008, respecte de la procedència i legalitat d’acordar conforme el sol·licitat pel 
servei promotor de la contractació, així com els informes del Secretari General i de 
l’Interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs. 
 

Fonaments jurídics 
D’acord amb el que disposa l'art. 154. c) en relació amb l’art. 161.1 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, quan després d’haver-se seguit un procediment obert o 
restringit, no s’hi hagi presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguin 
adequades, podrà seguir-se el procediment negociat sense publicitat, sempre que les 
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment.  

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 procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de la 
contractació de la gestió del servei públic del lloc de venda en règim d’autoservei del 
mercat municipal de la plaça de Cuba. 

 

Segon.- Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, introduint les 
següents modificacions: 

 



• Reducció del preu de licitació a 792.500,00 euros. 
 

• Modificació de la forma de pagament del cànon, que serà la següent:  
   
  - Any 2010: 23.000 €.  

- Anys 2011, 2012 i 2013: Cada any, la tercera part del preu de licitació ofert pel 
licitador (calculat amb el preu de sortida, 256.500 €).  

 

•  Respecte el cànon anual, el corresponent a la primera anualitat (2010) serà el 
proporcional al període 1 de setembre a 31 de desembre de 2010.  
  

• La data de liquidació anual de les fraccions corresponent a l’import de licitació així 
com de la liquidació del cànon anual serà el primer de febrer de cada any, a 
excepció de l’anualitat 2010, en la que la data de liquidació serà el 7 de setembre. 

 

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

 

 

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

posiciona en contra de la proposta. La posició de Convergència i Unió és sobradament 

coneguda, ja l’hem expressat moltíssimes vegades en aquest ple. En aquest punt de 

l’ordre del dia existeix una manca de previsió per la seva part, Sra. Romero, tal i com 

vam manifestar en el ple passat parlant del tema que havia quedat desert el concurs de 

la Plaça de Cuba. Ens temem que l’aprovació d’aquest nou plec de condicions tornarà a 

ser una altra errada, perquè només canvien, tal com ha dit vostè, dos o tres aspectes o 

clàusules que són purament administratives; i no canvia el que nosaltres també vam 

denunciar, que entenem que són uns aspectes substancials d’aquest plec de clàusules:   

en primer lloc no es canvia el fet de que la concessió sigui com a màxim per 35 anys, i 

com vam dir, això és hipotecar la Plaça de Cuba i el futur del mercat i dels comerciants; i 

en segon lloc, el fet que no s’hagin canviat els barems i que segueixin atorgant 20 punts 

al projecte comercial i només 5 punts a les accions d’implicació amb les polítiques de 

dinamització i serveis generals del mercat, quan en realitat entenem que hauria de ser al 

revés, ja que el que necessita la plaça és una política de dinamització clara.  

Ara bé, malgrat les nostres crítiques vostè sempre diu que ens trobarem a la inauguració 

del mercat, i segurament té raó, però el que no diu és que segurament d’aquí 3, 4 o 5 

anys també ens tornarem a trobar amb els comerciants de l’entorn de la plaça per mirar 



de trobar solucions a tots els problemes que aquest projecte sense ambicions i poc 

atractiu els haurà comportat. 

 
 
 
 

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

Catalunya, es posiciona en contra de la proposta.  

Tampoco votamos a favor del primer  pliego de cláusulas y para no reiterarnos en los 

mismos argumentos que ya ha dado el compañero de Convergència i Unió, simplemente 

añadir que esta propuesta de modificación todavía empeora las condiciones en las que 

entra el Ayuntamiento a negociar este expediente, y que también tenemos que decir y 

compartir la objeción que plantea el Sr. Martínez, porque creemos que el hecho de que 

no ha habido operadores que han entrado en la primera acción, es porque este proyecto 

nace con pocas ambiciones y con muchas dudas a nivel comercial. Nosotros querríamos 

equivocarnos y que la plaza de Cuba fuera un éxito para Mataró, ya que es un punto 

neurálgico de la ciudad, pero creemos que no va a ser así. Vamos a votar en contra 

esperando que exista un milagro.   

 

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

Popular, anuncia la seva abstenció en aquest punt.  

Bàsicament  no vull repetir els mateixos arguments que ja hem presentat altres vegades.  

 
 
 
 

La senyora Alícia Romero respon al Sr. Martínez que el que no pot dir és que anem fora 

de temps. Resulta que per fer les obres d’aquest supermercat es necessiten 4 mesos. I 

el mercat es posarà en marxa el primer trimestre del 2010, la qual cosa vol dir que tenim 

temps de sobres per posar en marxa el supermercat el dia que obrim l’equipament 

comercial .Vostè ha dit que hi ha falta de previsió, i no és veritat.  

 

D’altra banda, estem tenint, com altres ciutats que tenen projectes de mercat, dificultats i 

aquestes són importants per a tothom perquè la crisi la vivim les persones individuals i 

també les empreses, i per tant també els operadors que han de fer fortes inversions. 



Hem reduït aquests aspectes econòmics per intentar ajustar-nos més a les seves 

necessitats i aconseguir que aquest mercat tingui el millor operador comercial a qui hem  

de valorar el projecte comercial que porti a terme en aquest mercat, a fi de donar-li el 

valor afegit que tots volem. Com ja he dit, ens trobarem a la inauguració. Si després, 

d’aquí a 5 anys,  els comerciants ens expliquen que això no va bé, ja ho veurem. 

 
 
 
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. 

 
 
 
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Joan Mora, i el Sr. Marcel Martínez, 

regidors del grup municipal de Convergència i Unió.  

 
 
 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

-Servei d’Obres- 
 
14  -  ADOPCIÓ DEL COMPROMÍS  DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ DAVANT EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT SOBRE EL 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA 

DE L’ACCESSIBILITAT DELS PASSOS SUBTERRANIS DEL 



CARGOL I DEL CARRER JORDI JOAN UNA VEGADA FINALITZIN 

AQUESTES. 
 

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

proposta següent: 

 
“En data 24 d’octubre de 2006 vam facilitar a l’enginyer cap de la Demarcació de Costes 
a Catalunya 3 exemplars del “Projecte de millora de l'accessibilitat dels passos 
subterranis del Cargol i del carrer Jordi Joan de Mataró (Maresme)”, redactat per 
l’enginyer de camins Jordi San Millan Filbà, del despatx Estudis i Projectes d’Urbanisme 
i Obres Públiques SL (EIPO), per a la seva aprovació i tramitació per part del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi rural i Marí.  
 
Vist que en data 10 de desembre de 2008 hem rebut ofici de la Demarcació de Costes 
de Catalunya, Ministeri de Medi Ambient, i Medi rural i Marí, amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament número 200800046262, en el qual se’ns sol·licita, per tal de prosseguir la 
tramitació de l’esmentat projecte, l’adopció d’un acord del Ple de l’Ajuntament conforme 
aquest assumeix el compromís de portar a terme tortes les actuacions necessàries per 
al manteniment i conservació dels passos subterranis del Cargol i del carrer Jordi Joan, 
una vegada s’hagin executat les obres de millora d’accessibilitat dels mateixos, així 
certificat sobre la  disponibilitat dels terrenys on es desenvolupen les obres. 
 
Vist  l’anterior informe tècnic  així com el certificat emes pel secretari  general d’aquesta  
Corporació  municipal.  
 
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple municipal, si s’escau, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Adoptar davant del Ministeri de Medi Ambient, i Medi rural i Marí, Demarcació 
de Costes a Catalunya el compromís de portar a terme totes les actuacions necessàries 
per al manteniment i conservació dels passos subterranis del Cargol i del carrer Jordi 
Joan, d’acord amb el “Projecte de millora de l'accessibilitat dels passos subterranis del 
Cargol i del carrer Jordi Joan de Mataró (Maresme)”, una vegada executades les obres 
del projecte de millora  de la accessibilitat dels passos subterranis del Cargol i del carrer 
Jordi Joan de  Mataró,  així com facilitar a l’esmentada Administració un exemplar del 
certificat pel secretari general de la corporació sobre la disponibilitat dels terrenys. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a la Demarcació de Costes a Catalunya, als seus 
efectes.” 
 
 

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

Popular, afirma que això respon a un traspàs de competències que l’Estat espanyol ha 

generat cap a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral, cosa 



que veiem positiva. També veiem positiu i entenem que així ha de ser, que el 

manteniment i la conservació d’aquests passos subterranis ho gestioni el propi 

Ajuntament de Mataró.  

He estat consultant l’expedient i el que no he sabut veure en lloc és si aquest traspàs de 

competències venia també acompanyat d’un traspàs de finançament, i si l’Ajuntament de 

Mataró assumint aquesta nova competència tindrà un finançament concret per part de 

l’Estat espanyol per assumir totes aquestes gestions. És el que m’agradaria posar en 

dubte. Nosaltres votarem a favor que l’Ajuntament pugui gestionar tot el manteniment, 

però també deixem a l’aire que si això suposa un augment en la despesa municipal que 

també sapiguem reivindicar un augment en les transferències i el finançament per part de 

l’Estat. 

 

 

El senyor Francesc Melero felicita el canvi de vot del representant de la CUP. En 

qualsevol cas, es tracta de demanar al Ministerio el finançament d’aquesta obra, 

pressupostada en 1.200.000 euros, i, a canvi,  l’Ajuntament es fa càrrec del manteniment 

de l’espai un cop realitzades les obres. Per tant, aquesta seria, com en altres ocasions, la 

manera sistemàtica de fer les coses.  

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Mora, president del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 

 
-Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 
 

15  - PROPOSTA PER A LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 

PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE LES SERRES 

DEL MONTNEGRE – CORREDOR. 



 

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

presenta la proposta següent : 

“Després de gairebé vint anys de vigència del Pla especial de protecció del medi físic i del 
paisatge de les serres del Montnegre–Corredor (Serralada de la Marina), publicat al 
DOGC núm. 1300 de data 1 de juny de 1990, el balanç de la seva aplicació no pot ser 
altre que una valoració netament positiva, com a instrument de coordinació de la 
planificació supramunicipal del sòl no urbanitzable, i de compatibilització de la 
conservació dels recursos naturals amb el desenvolupament socioeconòmic de la regió. 
Tanmateix, i com és lògic, durant tots aquests anys han aparegut una sèrie de 
disfuncions del Pla, tant d’abast general com de caràcter puntual, posades en evidència 
sovint pels ajuntaments, producte tant de la mateixa naturalesa i contingut del document, 
com dels importants canvis esdevinguts en aquest llarg període de temps. Així, l’anàlisi 
de l’experiència en la gestió del Pla especial, la diagnosi territorial a partir dels canvis en 
el medi natural i socioeconòmic, i la necessitat d’adaptació del Pla a les diverses 
disposicions legals aparegudes des de la seva aprovació, especialment la nova llei 
d’Urbanisme de Catalunya i el seu Reglament, així com directives i recomanacions de 
caràcter europeu, aconsellen la seva revisió. 

En aquest sentit, el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, reunit a 
Vilalba Sasserra el 18 de novembre de 2008, ja va debatre i aprovar les Directrius per a 
la revisió del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor, i 
determinà que el nou Pla haurà de tenir com objectiu genèric “l’establiment de les 
determinacions i directrius necessàries per a garantir la protecció, consolidació, foment i 
millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del Parc, de forma compatible amb 
l’aprofitament sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai”. Com a conseqüència, 
aquestes Directrius esdevindran el conjunt de criteris que s’hauran de tenir en compte a 
l’hora de redactar el nou Pla especial, tant pel que fa al model de preservació, com als 
límits, a l’estructura de les zones i al règim normatiu, a les dotacions i a la xarxa viària del 
Parc, a la dinamització social i econòmica i als òrgans de gestió i participació. 

Atès: 

a) que el Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor en la mateixa sessió 
va adoptar un acord pel qual s’insta als Ajuntaments dels municipis integrats en l’àmbit 
territorial del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor a formular 
conjuntament la revisió de l’esmentat pla especial, 

b) que l’àmbit del Pla especial de protecció de les serres del Montnegre–Corredor afecta 
els municipis compresos en les comarques del Maresme, Vallès Oriental i la Selva, tots 
ells dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona i a l’abast competencial de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 

c) allò que disposen l’article 75.8 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme sobre la facultat dels ajuntaments per 
acordar la formulació de figures de planejament urbanístic derivat de caràcter 
plurimunicipal; 

l’article 92.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a l’article 14.4 de 



l’esmentat Text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a les funcions d’assistència 
tècnica als municipis per part de les Diputacions; i l’article 83.2.b) –també del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme— pel que fa a la competència de la Comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona per tramitar el planejament plurimunicipal quan al seu àmbit 
abasta més d’una comarca, 

Vist l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases del règim local, 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Formular, conjuntament amb la resta d’ajuntaments interessats, la revisió del 
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre–
Corredor (Serralada de la Marina). 

SEGON: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que assumeixi tècnicament i 
econòmicament la revisió d’aquest Pla especial i la redacció d’un nou Pla. 

TERCER: Encomanar al Consell coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor que 
assumeixi les funcions d’òrgan de participació dels ajuntaments en la revisió del Pla 
especial, així com la remissió a la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona de la 
documentació pertinent per a la tramitació del nou Pla especial que resulti d’aquesta 
revisió. 

QUART: Sol·licitar a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que assumeixi la 
tramitació del nou “Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montnegre i el Corredor” fins a la seva aprovació definitiva, a partir de la documentació 
que li trameti el Consell Coordinador. 

CINQUÈ: Notificar els presents acords al Consell coordinador del Parc, a la Diputació de 
Barcelona i a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona.” 

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

Popular, creu que convé revisar aquest pla especial ara que ja fa deu anys.  

Ara bé, donarem suport a aquesta iniciativa, però també ho volem fer bé, com un vot de 

confiança esperant que sigui una revisió per millorar la situació del parc. És un parc que 

ha estat agredit de forma sistemàtica els últims anys, i que necessita una intervenció 

contundent per part de l’administració, per poder conservar aquest espai natural com un 

pulmó i com una part essencial de la comarca del Maresme i també del Vallès.  

Hi ha temes que veiem amb preocupació, el cas d’assentaments edificatoris que ja són 

existents, com és el cas del Mont Negre, n’hi ha alguns de molt concrets que tenen 

orígens il·legals, aquí es cita que es mirarà de fer-los compatibles amb la coexistència del 



parc. Nosaltres pensem que cal una intervenció decidida, valenta i entenem que hi ha 

certes urbanitzacions que potser no són compatibles amb la coexistència del parc. Moltes 

d’elles agredeixen d’una manera directa l’equilibri del propi parc. Per tant, demanem que 

es revisi aquest pla especial i que es faci d’una manera contundent, assumint les 

responsabilitats polítiques i prioritzant per davant de tot que aquest parc sigui un element 

viu i que en puguem gaudir el conjunt de la ciutadania de les comarques i del país. 

 
 
La senyora Quiteria Guirao afirma que són 20 anys de vigència d’aquesta planificació 

actual. Anirem parlant d’aquest tema, però en concret, el que estem parlant amb 

l’Oficina tècnica, és que queda clar que la normativa aplicable a aquests assentaments 

urbans és la normativa que tingui aprovada el municipi, per tant, en el nostre cas, 

aquelles urbanitzacions que estan perfectament constituïdes i formen part del teixit urbà 

se’ls aplicarà la normativa que tenim en el Pla General. Per tant, sobre aquest tema, cap 

mena de preocupació. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

CMI DE VIA PÚBLICA 
 

                                             -Protecció Civil- 
 

 
16 - APROVACIÓ DE PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER 

INCENDIS FORESTALS. 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de 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 incendis forestals de Mataró va ser homologat 
l’any 1997 i revisat el 2002. 

D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret  
210/1997, el Decret 210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències per 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), 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 incendis forestals 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 19 de desembre de 
2008. 

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 específics 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 6 de febrer de 2008, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals 
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 incendis forestals 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 (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als 
membres del grup municipal de Convergència i Unió (6). 

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

d’Unitat Popular. 

 
 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Marcel Martínez, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 

CMI DE SERVEIS PERSONALS 
 

-Servei de Benestar Social- 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 17 i 20 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 



 
17 -  APROVAR INICIALMENT EL PLA D’ACCESSIBILITAT 

UNIVERSAL DE MATARÓ. 
 
La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, 

presenta la proposta següent: 

“Relació de fets 
 
En data 14 de gener de 1999, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el Pla 
d’Accessibilitat de Mataró i els seus criteris de priorització, el Pla d’etapes i la seva 
execució. Durant els anys següents a la redacció del Pla fins a l’actualitat, l’Ajuntament de 
Mataró ha anat realitzant successives actuacions, tant en obra com en remodelació o 
reforma, i ha vetllat per l’eliminació de barreres. 

 

En data 20 d’octubre del 2005, l’Ajuntament de Mataró va signar un conveni amb la 
Diputació de Barcelona en virtut del qual la Diputació de Barcelona es comprometia a 
redactar el Pla d’Accessibilitat de Mataró mitjançant, per una banda, l’actualització del Pla 
d’Accessibilitat existent en el municipi i, per altra banda, l’ampliació d’aquest Pla 
mitjançant la redacció d’un document que proposés noves millores per tal de promoure la 
integració social de les persones amb discapacitat en totes les àrees, espais i àmbits de 
la vida quotidiana, oferint-los igualtat d’oportunitats i garantint els seus drets socials, 
mitjançant l’eliminació de les barreres arquitectòniques en la comunicació i accions de 
sensibilització vers l’accessibilitat.  
 
En data 1 d’octubre de 2008, la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de 
Mataró el document definitiu del Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró, un cop 
finalitzades les tres fases previstes en el conveni per a  la seva elaboració. 
 

El Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró és un compromís polític i tècnic per tal 
d’abordar la transformació gradual de la ciutat i que pel seu desplegament es marquen 
les prioritats d’intervenció, atenent el benefici social que comporta, però també tenint en 
compte els criteris d’eficàcia i eficiència. Aquest Pla és una figura tècnico-legal que 
aborda quatre grans àmbits (via pública, edificis municipals, transports i comunicació), 
que constitueix una radiografia de l’estat de la ciutat que permet identificar sobre quins 
elements cal actuar per avançar en la construcció d’una ciutat accessible. S’estructura en 
base a sis volums, cadascun dels quals compta amb una sèrie d’Annexos i/o un conjunt 
de plànols: 
 

• VOLUM I: MEMÒRIA 
• VOLUM II: VIA PÚBLICA 
• VOLUM III: EDIFICIS MUNICIPALS 
• VOLUM IV: TRANSPORTS 
• VOLUM V: COMUNICACIÓ 
• VOLUM VI: RESUM 
• VOLUM VII: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA 



 
L’Annex III del Volum VII, referit a l’accessibilitat a les platges de Mataró, cal considerar-lo 
com una recomanació pel fet que les característiques que han de complir les platges per 
a considerar-les accessibles no estan especificades en la legislació vigent en matèria 
d’accessibilitat. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques que estableix que els ens locals hauran d'elaborar plans especials 
d'actuació per tal d'adaptar les vies públiques, els parcs i els altres espais d'ús públic a 
les normes d'accessibilitat. 
  
Decret 135/1995, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del codi d’accessibilitat. L’article 49 d’aquest text normatiu estableix que els 
ajuntaments són responsables, en l’àmbit de les seves competències, del control i 
seguiment de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb 
el que estableix la Llei 20/1991, de 25 de novembre, i que així mateix hauran de vetllar 
pel compliment de l’ordenament en matèria d’accessibilitat, així com elaborar els plans 
que es derivin de la seva aplicació. 
 
Per la seva banda, l’article 52 de l’esmentat Decret estableix que correspon als municipis 
l’aplicació de la normativa de l’accessibilitat i supressió de barreres en l’àmbit de les 
competències que hagi d’exercir.  
 
Per tot el que s'ha exposat la sotasignada proposa que el Ple adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró, d’actualització del 
pla d’accessibilitat aprovat en data 14 de gener de 1999, i que està  format pel VOLUM I: 
MEMÒRIA, VOLUM II: VIA PÚBLICA (ANNEX VP1: Mostra de fitxes dels Trams de 
Carrer ordenats per número de tram i ANNEX VP2: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer 
ordenats per nom de carrer), VOLUM III: EDIFICIS MUNICIPALS (ANNEX ED1: Fitxes 
dels edificis), VOLUM IV: TRANSPORTS (ANNEX 1: Relació de les parades d’autobús, 
ANNEX 2: Fitxes de les parades d’autobús), VOLUM V: COMUNICACIÓ, VOLUM VI: 
RESUM, VOLUM VII: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA (ANNEX 1: 
Criteris de priorització de les propostes i ANNEX 2: Criteris per als itineraris urbans i els 
guals de vianants) i dels plànols complementaris corresponents. 
 
Segon.- Sotmetre el Pla d’Accessibilitat  Universal de Mataró a informació pública per un 
període de trenta dies, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci 
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments. En 
cas de no haver-hi  cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. L'expedient es podrà consultar en el servei de Benestar Social, 
carrer de Cuba, 47 (de dilluns a divendres de 9  a 14 hores). 
 
Tercer.- Requerir els serveis tècnics municipals per tal que a tots els projectes que es 
realitzin, així com en els plans de manteniment i millora s’especifiquin tots els elements 
que incorporin les prescripcions del Pla i/o les normatives d’accessibilitat i perquè en el 



transcurs de l’actual mandat municipal formulin una proposta d’actuació per a la supressió 
de les barreres arquitectòniques dels edificis municipals, així com la seva priorització. 
 
Quart.- Realitzar les gestions encaminades a què les administracions competents en 
cada cas actuïn per adequar els seus edificis, instal·lacions i equipaments situats a 
Mataró. 
 
Cinquè.- Mantenir, d’acord amb l’organigrama municipal actual, la comissió de seguiment 
del Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró, composada per un president, per la 
Consellera Delegada de Benestar Social  i per uns vocals: cap d’Àrea de Serveis 
Territorials, cap d’Àrea de Via Pública, cap d’Àrea de Serveis Personals, adjunt Àrea per 
Manteniment i Serveis Municipals, cap del Servei de Benestar Social, cap del Servei 
d’Urbanisme, cap del Servei d’Obres, cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i un 
tècnic de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, a les entitats els fins de 
les quals guarden relació directa  amb l’objecte d’aquesta resolució, a la taula 
d’Accessibilitat, a la Diputació de Barcelona i al Consell d'Accessibilitat del Departament 
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i lliurar-li una còpia completa 
del Pla. “ 
 
 
 
 

20 -  DECLARACIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PEL COMPROMÍS AMB 

L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL. 
 
La senyora Carme Esteban, regidora del grup municipal Socialista, presenta la proposta 

següent: 

“Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d’accedir a les oportunitats que els ofereix 
l’entorn en el que viuen. Treballar per una ciutat la més accessible possible és una tasca 
imprescindible tant per garantir aquest dret, com també perquè Mataró sigui una ciutat 
inclusiva, una ciutat que potencia la qualitat de vida.  

L’aplicació del principi d’igualtat per al conjunt de la ciutadania suposa remoure els 
obstacles que impedeixen l’exercici dels drets, en aquest cas, especialment pel que fa a 
les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra discapacitat.  



Una ciutat és més accessible com més alt és el percentatge de població que té garantit 
l'accés a les oportunitats que ofereix el territori.  

El concepte d’accessibilitat universal abasta la superació de les barreres arquitec-
tòniques, però també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i físiques. Les 
condicions d’accessibilitat a la via pública, als transports, a la comunicació i als edificis 
s’han de garantir a les persones que pateixen qualsevol tipus de disminució física, 
psíquica o sensorial, i també a les persones grans i els nens, així com a les persones que 
arrosseguen carrets de compra o cotxets de criatures. 

L’Ajuntament de Mataró va incorporar el concepte i els criteris d’accessibilitat en els seus 
programes d’actuació a partir de l’aprovació de la Llei 20/1991, i del Decret 135/1995, que 
estableix el Codi d’accessibilitat. Posteriorment, el Pla d’Accessibilitat de Mataró, aprovat 
per unanimitat de tot el consistori al gener de 1999, va permetre actuar de forma més 
sistemàtica en la transformació progressiva de la ciutat per tal de fer-la més accessible.  

Aquest pla abordava grans àmbits d'actuació com via pública, edificis municipals o 
transports. Des de la seva aprovació s'ha actuat sobre voreres, guals, cruïlles, calçades, 
semàfors, mobiliari urbà o enllumenat. S'han adaptat itineraris en parcs, jardins i platja. 
S'han adaptat, reformat o substituït serveis i oficines municipals per fer-los accessible. 
S'ha aconseguit un transport urbà adaptat i també s'ha actuat sobre parades de bus.  

Deu anys després, l’Ajuntament de Mataró vol refermar el seu compromís de seguir 
avançant en l’accessibilitat universal, amb la participació dels col·lectius més afectats a 
través de les seves entitats i associacions, tot promovent aquelles actuacions que aportin 
majors beneficis socials per al conjunt de la població. 

La rendibilitat social, l’equitat territorial, la coordinació amb altres plans municipals, la 
disponibilitat econòmica, la facilitat tècnica, la demanda social, i la urgència són els 
criteris que s’han d’aplicar per prioritzar les actuacions a realitzar amb el nou Pla 
d’Accessibilitat Universal.  

La voluntat de fer de Mataró una ciutat accessible parteix d’aquest compromís i exigeix la 
tenacitat necessària per donar-li estabilitat, tot assegurant d’aquesta manera un 
desplegament sostingut i continuat durant els anys. 

Per tot això, els Grups Municipals  acorden: 

PRIMER.- Impulsar el Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró, amb la incorporació als 
Plans d’actuació municipal de les accions derivades del Pla. 

SEGON.- Realitzar cada cinc anys una anàlisi de l’evolució de la ciutat en l’àmbit de 
l’accessibilitat universal. 

TERCER.- Comunicar la present declaració a les institucions públiques que tenen serveis 
de gestió i d’atenció ciutadana a Mataró. 



QUART.- Notificar-la així mateix a les persones i entitats interessades, a la Taula 
d’Accessibilitat, a la Diputació Provincial de Barcelona i al Consell d'Accessibilitat de 
Catalunya del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió 

declara que el Govern porta, en el punt 20è, una declaració presentada pels grups de 

govern més el PP del compromís amb l’accessibilitat universal. Nosaltres no ens hi hem 

sumat perquè creiem que no caldria, el què hem de fer ja està inclòs a la proposta 

d’acord que es presenta en el punt 17. Potser seria bo fer-la si aportés alguna cosa de 

nou, però quan llegim els acords, que ens ha llegit la regidora, més enllà dels de 

comunicar i notificar, que crec que no tenen interès, n’hi ha dos, i un d’ells diu que es 

realitzarà cada 5 anys una anàlisi d’evolució. És clar, és que la llei obliga a una revisió 

cada 5 anys, per tant no cal que fem una declaració institucional per dir que complirem la 

llei. I l’altre és impulsar el Pla d’Accessibilitat que aprovem. Només faltaria que un acord 

del ple, que la llei diu que hem de tenir, no l’impulséssim! Això només és per explicar que 

no veiem cap necessitat en aquesta declaració si no anem més enllà de dir obvietats.  

Pel que fa al pla, és un element molt important per nosaltres. L’accessibilitat ha estat 

motiu de diferents esmenes als PAMS i pressupostos, esmenes que aquest darrer any 

també hi eren, concretament jo n’he triat 2: una que feia referència a l’accessibilitat 

universal a tots els edificis municipals, en especial atenció als centres docents, i una altra 

que recollia la nostra preocupació per totes aquelles voreres o cantonades properes a un 

equipament; i posàvem un exemple, l’Institut Damià Campeny o l’Escola Oficial d’Idiomes, 

però només a tall d’exemple, perquè en realitat l’esperit era, allà on hi havia un 

equipament, poder-hi arribar bé.  

Com és habitual en aquest tipus d’al·legacions, sense dir un no rotund, es tracta d’un 

anunci parcial dient el que ja es fa o es farà progressivament o que ja s’està treballant 

amb l’ONCE i el GIMM sense agafar cap compromís, que en definitiva és el que nosaltres 

trobem a faltar en aquest pla. El pla és un document essencialment tècnic, extens, que fa 

una fotografia de la ciutat, però això és el document que ens obliga la llei. Nosaltres 

voldríem anar una mica més enllà com he dit, i entrar reconeixent, que això sí que ho 

podria fer la declaració,  la realitat. La realitat és que la ciutat té mancances, que en el 99 

no es va aprovar un pla d’accessibilitat com figura en els expedients, sinó que es va 

aprovar la primera fase d’un pla d’accessibilitat, i sinó busquin l’acta del ple i veuran el 

que deia. La veritat és que la llei obligava a la revisió al cap de 5 anys del 99, i això no és 



el 2009! Per tant, entenem que s’hauria de fer el reconeixement. Els motius seran els que 

seran –ara no tenim temps per entrar en el debat dels motius-, però siguem realistes, 

acceptem la situació, l’interès que té per a tothom i no només per Convergència i Unió, i 

fem un pas més enllà que és el que nosaltres intentem fer amb els nostres vots 

particulars, que eren un intent de no haver d’anar a les al·legacions en l’exposició publica 

i poder-hi votar afirmativament si ens eren acceptats.  

En concret els nostres vots particulars són 5, 3 dels quals, després de les converses amb 

la regidora, els hem pogut modificar per arribar a acords; i els altres dos han quedat 

pendents, especialment el primer; per a nosaltres el més important. Entenem que el 

document és el que ha de ser, però que políticament cal fer un pas més endavant i caldria 

que això anés acompanyat d’un compromís de temps i diners. No sabem exactament 

com s’ha de posar, però en les converses li hem dit a la regidora que faci una proposta si 

creu que no està prou explicat aquí. Nosaltres dèiem en aquest vot particular, que per tal 

que el pla d’accessibilitat universal a Mataró sigui un veritable compromís polític, inclourà 

entre la documentació l’expedient de la previsió anual en inversió municipal per a la 

supressió de barreres arquitectòniques i aconseguir la total accessibilitat en cadascun 

dels àmbits que figuren en el pla. Això era el que nosaltres dèiem, oberts a qualsevol altre 

text si reflectia aquest compromís al que feia referència. 

El segon vot particular que fa referència al transport, el fem perquè creiem que el pla fa 

una anàlisi exhaustiva de totes les parades del nostre transport urbà de passatgers, però 

en canvi en cap moment parla del que són els vehicles. També la regidora ha dit, que el 

motiu pel que els tècnics no han entrat en aquest detall, és perquè tenim una flota 

adaptada i llavors ja es dóna per fet. Això dit així i prou és cert, però és tan cert com que 

col·lectius com els que vostè ha anomenat no paren de presentar queixes perquè les 

rampes no funcionen adequadament. Se’ns explica que amb una nova concessió això es 

resoldrà. Doncs si això és així, a més a més del que ja sabem, i la nova concessió 

garanteix que no passin els problemes que durant temps porten succeint, aquest vot el 

podríem retirar donant-nos per satisfets, entenent que les respostes que se’ns donen són 

prou coherents. 

Els altres tres, els explicaré perquè en quedi constància en aquest ple. Fa referència per 

una part a edificis de titularitat pública, i diu que s’ encarregaran informes sobre la situació 

d’accessibilitat dels edificis i instal·lacions i equipaments públics de la ciutat que no siguin 

de titularitat municipal, per poder donar adequat compliment al quart punt de la proposta 

que es porta a aprovació. La proposta que es porta a aprovació fa una referència a 



edificis que són d’altres administracions i que se’ls demanarà que compleixin també la llei 

i que siguin de total accessibilitat. El que creiem, amb bastant de sentit comú, és que tot 

això està molt bé, però hem de saber a qui ho hem de demanar i en funció de què ho 

hem de demanar. Això, matisat com vostès vulguin, si sembla que hi ha problemes per fer 

estudis de propietats que no són nostres, el que ens interessa és que aquest 4t punt de la 

proposta no quedi només aquí, sinó que sigui realitzable, hem de saber qui ha de ser el 

destinatari i què li hem de dir a la carta que ha d’arreglar. Aquesta és la nostra intenció de 

vot. 

El següent vot que fa menció al que és el seguiment del pla, també crec que ho hem 

pogut aclarir. Alguns conceptes que nosaltres no teníem prou clars, aquí se’n parla, en el 

document i també en les propostes, que existeix una comissió de seguiment i una taula 

d’accessibilitat. El que nosaltres demanem en ambdós punts és que tant una com l’altra, 

el contingut de les trobades, dels seus acords i dels seus debats se’n doni compte a les 

comissions informatives. Proposem que sigui la de serveis  personals, ja que això ens ve 

a través d’aquesta comissió; però ens és igual quina, mentre això pugui ser el màxim de 

transparents i podem tenir-hi el màxim d’accés; no per res, senzillament per poder aportar 

el nostre granet de sorra i poder-hi participar. 

I, finalment, l’últim vot particular fa referència a la sensibilització. Creiem que si és 

important que l’administració, en aquest cas la municipal, que és la que estem nosaltres, 

faci un pas endavant amb l’accessibilitat universal, també és important que particulars i 

empreses preguin part i se sensibilitzin en aquest camp. Aquí  fem dues propostes. La 

primera diu: 

- Es dissenyaran fórmules per incrementar la sensibilització per l’accessibilitat universal a 

les empreses o entitats privades per tal que siguin suprimides de les seves instal·lacions 

locals o equipaments esportius, culturals i cívics, totes les barreres arquitectòniques 

existents.  

- En el 2n punt diem que en el marc de la sensibilització s’inclourà un espai al nou web 

municipal on poder obtenir informació sobre l’accessibilitat a la ciutat, i alhora es 

promocionarà la bústia com a mitjà per fer suggeriments o, si cal, efectuar queixes i 

denúncies en aquest àmbit. 

Aquests són els nostres vots particulars. Si s’haguessin acceptat tots o especialment 

d’alguna manera, el primer, nosaltres podríem donar el nostre vot afirmatiu en aquest pla. 

No havent-se acceptat el primer, que nosaltres creiem que és fonamental, sabem i així 

ens ho ha fet notar la regidora, que el punt 3r inclou un pla que diu que “en el transcurs 



de l’actual mandat municipal es formuli una proposta d’actuació per la supressió de les 

barreres arquitectòniques en els edificis municipals, així com la seva priorització”, però 

nosaltres creiem que això és insuficient. Podríem haver esperat un temps més i d’aquí a 

l’aprovació definitiva també tindríem temps, així com fer un esforç per incloure un 

cronograma o un compromís anual en el pressupost per poder dur a terme aquest pla 

més enllà del que són les reformes que puguin incloure en els seus projectes i aquests 

termes, el que sigui obra expressa per accessibilitat. Creiem que no costava res i es 

podia fer.  

 

 

 

 

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

Catalunya, reconeix que podria afegir-se a alguns dels vots particulars presentats per 

Convergència i Unió, però després d’haver-nos reunit amb alguns agents afectats per 

aquest Pla d’Accessibilitat, considerem que és millor tenir un pla d’actuació que no tenir-

ne cap. Tot i això el que sí demanarem és el compromís del Govern de fer revisar l’estudi 

realitzat per la Diputació. En el seu informe sobre la intervenció d’alguns carrers de la 

nostra ciutat, es diu que no consideren que hi hagi necessitat d’adaptació quan realment, 

i tal com li he comentat a la regidora, és necessari millorar i adaptar-ne alguns, 

concretament del centre. I com he quedat també amb la regidora ja li faré arribar la 

informació  sobre aquest carrers. Atès que podem comptar amb aquest compromís ferm i 

que l’aportació extraordinària de l’Estat ja ha previst algunes actuacions del Pla 

d’Accessibilitat, és pel que donarem suport a aquesta aprovació inicial. 

 

 

 

 

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

Popular, comença admetent que tenen davant un Pla d’Accessibilitat que és un document 

tècnic i molt extens.  

Penso que és positiu que actualment l’estem renovant. El Sr. Fernàndez ha citat que ja fa 

5 anys que ho haurien d’haver fet, però val més tard que mai. Ja anuncio d’entrada que el 

nostre vot serà l’abstenció en aquest Pla d’Accessibilitat. En primer lloc perquè es un 



document molt tècnic, i jo personalment tampoc tinc els coneixements tècnics per 

discernir la seva oportunitat.  

Deixeu-me dir que la ciutat ha canviat en positiu, que mica en mica s’han anat millorant 

coses. Penso que el conjunt dels grups municipals que formem part de l’Ajuntament tenim 

assimilat que l’accessibilitat es una qüestió prioritària a l’hora de plantejar qualsevol tipus 

d’activitat i d’urbanisme, però també es veritat que tot i està assimilat moltes vegades no 

es porta a la pràctica, i no es porta a la pràctica des del mateix Govern municipal. Tenim 

centres cívics que no estan adaptats i caldria solucionar aspectes que molta gent amb 

discapacitats pateix.  

Deixeu-me anunciar el nostre vot favorable als vots particulars que presenta 

Convergència. N’hi ha especialment un que nosaltres pensem que s’hauria d’incloure. És 

el fet dels vehicles, del transport públic. En aquest darrer any hem denunciat en diferents 

ocasions les queixes de molts ciutadans que no poden gaudir del transport públic d’una 

forma quotidiana perquè aquestes rampes molts cops no funcionen. Hagués estat molt 

interessant poder analitzar realment què ha estat passant amb aquestes rampes. Ara 

se’ns diu que això se solucionarà. El fet és que la realitat a dia d’avui, moltes de les 

rampes no funcionen, i per tant estaria bé tenir clar quina són les mesures pertinents 

perquè això no pugui passar altres vegades.  

Respecte a la declaració, nosaltres hi votarem a favor. Penso que es una declaració 

d’intencions que és correcte, que difícilment t’hi pots oposar, però sí que és veritat que la 

sensació que queda és... per què serveix això?, perquè tampoc es compromet a res, no 

hi ha res concret, i hi votem a favor perquè esta bé el que diu, però on realment creiem 

que hi ha d’haver el debat és en el Pla d’Accessibilitat.  

 

 

La senyora Carme Esteban contesta a la Sra. Coromines dient que les discrepàncies que 

puguin existir en el pla s’han de treballar amb les entitats. Un exemple de com treballem 

amb les entitats és que per prioritzar el que es destinava a accessibilitat en les propostes 

que venien del Ministeri d’aquest fons extraordinari, s’ha contactat amb les entitats  per 

que ells diguessin els carrers, les persones que creien que eren prioritàries i, per tant, 

poder incloure-les a les subvencions que ens han de venir. Hi ha aquest compromís, amb 

vostès i amb les entitats. Aquella informació contradictòria es posarà negre sobre el blanc 

i, per tant, les mesures també sortiran en aquest pla.  



Contestant a la CUP, perquè es la mes curteta en aquest cas. Pel que fa al tema de 

l’actualització, és un pla que es redacta en el 95, és una llei del 91 i diu que s’ha 

d’esperar un termini de 2 anys, però evidentment el decret per desplegar-ho i el codi 

d’accessibilitat es fa i s’aprova en el 95. Evidentment no es podia fer al cap de 2 anys si 

no es tenien les eines legals per fer-ho, però no vull entrar en cap més polèmica. Es fa 

signar el conveni en el 95, tenim el pla en el 99, al cap de 5 anys tocava fer una 

actualització de quina era la situació de compliment d’aquest pla, que era en el 2004. En 

la part inicial de la meva intervenció ja li avançava que en el 2004 es va valorar que era 

millor fer un pla nou (perquè hi havia molta normativa i a més a més la ciutat havia 

canviat), englobant aquesta actualització. Un nou pla que ha estat molt feixuc de fer, 

entre altres coses perquè s’ha fet tota una sèrie de documentació que és plànols amb 

situacions dels punts de guals, voreres, punts que eren necessari tenir-los, i això vol dir 

una informació que s’ha de posar i que s’ha de treballar més. A banda que també 

abordava un altre àmbit, que és tot el tema de comunicació i accessibilitat, en aquest cas, 

al web. És un pla universal i aquest concepte vol dir que no és només per uns col·lectius 

determinats sinó perquè tots els ciutadans d’aquesta ciutat de Mataró tinguin les mateixes 

condicions, sigui quina sigui la seva situació. I és aquest el canvi de concepte d’aquest 

pla. Continuant amb el termini d’obligatorietat, som dels pocs municipis de Catalunya (5  

si aprovem aquest pla), que tindrem el 2n pla d’accessibilitat i tothom té la mateixa 

obligatorietat que nosaltres. Per tant entenc jo que hi ha un compromís assolit de fa molt 

de temps en el consistori per tirar endavant aquest pla i és això el que estem fent. I com 

fem aquest compromís? Doncs pam a pam, mai millor dit.   

Passo a contestar en aquest cas el tema dels vots particulars. M’hagués agradat poder-

nos entendre amb el vot particular número 1, que votarem en contra, perquè no podem 

fer volar coloms, hem de ser realistes, no podem fer una  calendarització amb dates reals 

i efectives de tots els projectes executius que determinin aquest pla, per tenir una 

quantitat i poder calenderitzar-ho realment; no podem fer volar coloms. Hi ha molta gent 

en aquesta ciutat que els hi estaríem venent la moto i d’una manera molt descarada, ni en 

un mes ni en un any. Per això el que posem en aquest punt en el termini de mandat, a 

banda de continuar actuant cap a l’accessibilitat, ens comprometem a portar a terme 

aquesta calendarització i aquesta forma de poder actuar.  És això el que fem i no podem 

fer una altra cosa. No podem tirar-nos de la moto. Estem jugant amb moltes expectatives.   

Per això no li podem acceptar el vot. Li demanaria en tot cas que s’avingués en aquest 



treball conjunt del qual, a més a més, donarem compte en les diferents comissions 

informatives, i que vostès també s’hi sumin i poder participar d’aquest procés.  

En el vot particular número dos del transport, en principi li donaria les explicacions però 

tampoc li podríem acceptar. Com li vaig avançar en les diferents contestes, quan la flota 

que tenim és totalment adaptada, les incidències per un mal funcionament d’això o d’un 

banc que es trenqui de qualsevol altre àmbit no formarien part en aquest cas del Pla 

d’Accessibilitat. El que sí és cert és que aquelles necessitats o mal funcionament s’ha de 

vetllar perquè no succeeixin. Les incidències que hem verificat en aquest cas han estat, 

durant el 2008, 6 queixes. En aquest cas no vol dir que no hi hagi mal funcionament 

perquè de vegades la gent no es queixa. Però sí que és cert que hem de posar una mica 

la realitat sobre el paper: han estat 6 queixes fonamentades, escrites, en les qual les 

persones s’han adreçat per mal funcionament. Malgrat només n’hi hagués una, el que sí 

s’ha de vetllar és perquè el funcionament dels autobusos es garanteixi, i com ja avançava 

abans, hi ha el compromís, i està posat en les clàusules tècniques, amb la nova 

concessionària, d’una doble rampa que assegura el funcionament de forma manual i 

d’una forma més amable. Val a dir que a vegades el tema de les rampes o el problema de 

les rampes no és pel mal funcionament dels autobusos, sinó perquè la pendent del 

terreny, un cop en el dispositiu de desplegament d’aquesta rampa, pot fer que aquesta 

falli. El que s’ha fet és garantir el bon funcionament d’una rampa supletòria. El 17 de 

desembre podran assistir als primers dos autobusos que es presentaran i en el termini de 

6-8 anys, estarà tota la flota renovada. Entenem que aquest és l’esperit que vostès volien 

en aquest vot i, per tant, els demanarem que el retirin.  

El vot particular número 3, pel que fa als edificis de titularitat publica, el que sí que ens 

podem comprometre, malgrat també li votarem que no, és saber quines administracions 

s’han de demanar que compleixin el pla que nosaltres aprovem. El que sí farem és 

esbrinar quines són, quins són els serveis, per tal de comunicar que facin efectiva i 

adeqüin les seves instal·lacions a aquest pla. Com ja li vaig avançar, nosaltres no podem 

realitzar un estudi en casa aliena, ni en una  administració aliena ni a casa d’un veí;  és a 

dir, hem de demanar autorització. El que sí hem de saber són els serveis que tenim a la 

ciutat, quines són les seves competències, i com per exemple vam fer amb Renfe Adif, 

que fa quatre dies posaven uns ascensors, o en el punt número 14 ens avançava el 

regidor Melero en el tema de costes, doncs, buscar, demanar que es prenguin les 

mesures per treballar per l’accessibilitat, contemplant la vinculació que tenim a la ciutat 

amb tot el tema de l’àmbit educatiu. Per això es fa aquest estudi, i una de les primeres 



coses que es farà és demanar a l’administració, al departament competent, que hi ha 

aquestes discrepàncies i que treballin això. Avanço que sí li acceptarem el punt 4 i 5 

perquè estem treballant en aquest àmbit. Nosaltres no hem tingut cap intenció de semblar 

no transparents i, per tant, no tenim cap problema a acceptar que la comissió de 

seguiment passi a ser  comissió tècnica de seguiment del Pla d’Accessibilitat i donar 

compte de les línies d’actuació a les comissions informatives de Serveis Personals i  a la 

taula d’accessibilitat, previ pas pels consells de la gent gran, així com donar comptes a la 

comissió informativa de Serveis Centrals. Per tant, acceptarem el vot particular número 4, 

i, evidentment, com ja avançava en la part expositiva de la meva intervenció, estem 

treballant en el tema de la sensibilització amb les entitats: quin és el seu criteri, quina és 

la seva forma de treballar, i treballar perquè la web sigui efectiva, amb una bústia potent, i 

una eina de control de les discrepàncies que puguin ocórrer en aquest àmbit de la ciutat, 

com en d’altres. Una web útil, no només per a les administracions, sinó també per a tots 

aquells locals de lliure concurrència.  

 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez comença comentant el tema de la revisió del pla al cap de 

cinc anys. Només voldria fer-li notar perquè vostè m’ha posat anys, xifres... que el 2004 

tocava revisió. Van decidir no fer la revisió sinó fer nou pla. El van encarregar el 20 

d’octubre del 2005. Van trigar 12 mesos a prendre una decisió per complementar les 

seves dades, van decidir refer-lo, però van trigar 22 mesos a encarregar-lo i s’ha trigat 3 

anys a fer-lo. Vostè l’ha tingut un mes i mig, després de treballar-lo durant 3 anys; 

nosaltres el tenim des del 12 de desembre fins avui, amb totes les festes enmig... que jo 

particularment no, però sembla que quan li he demanat altres coses hi havia molta gent 

de vacances. Posats a donar dades, les donem totes.  

Diu, “no podem fer volar coloms”, però aquesta frase la podia haver dit jo quan li he 

explicat que demanàvem un compromís. Declaracions, documents tècnics acompanyats 

de la comunicació, per no dir la paraula propaganda, però sense posar-hi terminis i algun 

compromís més, per a nosaltres això és fer volar coloms. Perquè tot això, com deia el Sr. 

Safont-Tria, és molt maco, evidentment que quant a la declaració no hi ha res a dir, el que 

passa és que no està completa, per això dic que aquesta frase la podríem haver posat 

nosaltres. Jo havia anunciat que retirava un vot particular, però com que vostè m’ha 



explicat que hi votaria en contra i el Sr. Safont-Tria m’ha dit que hi votaria a favor, jo no 

tinc cap inconvenient a mantenir-lo i deixar-los tots 5. Ja han manifestat el que vostès 

farien, i nosaltres amb molt de gust els mantenim tots i per descomptat els votarem tots 

afirmativament.  

Pel que fa al vot tres, no he acabat d’entendre si em proposava un text alternatiu o 

senzillament hi votava en contra.   

 

 

 

La senyora Carme Esteban recorda el compromís polític PAM 2007-2008-2009. 

Actuacions: c/ Burriac, c/ Marquès, c/ Verge de les Maravilles, c/ Amàlia, c/ St. Agustí, c/ 

Sant Bru, Sta. Cristina, actuacions en àmbits com el Parc del Passeig de Marina que es 

va fer, c/ St. Damià... la relació és interminable. Això és el compromís polític que portem 

en el 2007-2008-2009. El compromís de continuar treballant amb aquest ritme.  

El compromís és esbrinar quins són els serveis de la ciutat que són competència d’altres 

administracions i, per tant, comunica’ls-hi el Pla d’Accessibilitat.  

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez retreu a la consellera delegada un problema que hi ha a 

l’edifici on ella té el despatx. Fa deu anys ja hi era, i abans també, malgrat no reuneix 

totes les condicions. Al seu despatx vostè no pot atendre cap persona discapacitada. Per 

entrar-hi té un graó. Una cosa tan senzilla com canviar el pom de la porta, no s’ha fet.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, reconeix que es tracta d’un edifici antic 

que requereix una remodelació. Però, en tot cas, no hi donem més voltes i passem a la 

votació dels 5 vots particulars presentats pel grup municipal de Convergència i Unió, que 

es votaran vot per vot individualment; a continuació, es votarà el dictamen, i finalment, la 

proposta de resolució.  

 

Votació Vot Particular núm. 1 : Compromís polític 



“Per tal que el “Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró” sigui un veritable compromís 
polític, s’inclourà, entre la documentació que constitueix el corresponent expedient,  la 
previsió anual en inversió municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques i 
aconseguir la total accessibilitat en cadascun dels àmbits que figuren en el Pla.” 
 
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.   

 
 
Votació Vot Particular núm. 2 :Transport 
“S’encarregarà un informe, que passarà a formar part del document que el Ple ha 
d’aprovar, sobre l’estat i correcte funcionament del vehicles del servei de transport urbà 
de passatgers de Mataró pel que fa a l’accessibilitat a aquest servei de les persones amb 
problemes de mobilitat. Així com propostes per a millorar-lo.” 
 
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.   

 

 

Votació Vot Particular núm. 3 : Edificis de titularitat pública 



“S’encarregarà un informe sobre la situació d’accessibilitat dels edificis, instal·lacions i 
equipaments públics de la ciutat que no siguin de titularitat municipal per tal de poder 
donar adequat compliment al quart punt de la proposta que es porta a aprovació.” 
 
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: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal 
del Partit Popular de Catalunya (4).   

Abstencions: Cap.  

Votació Vot Particular núm. 4 : Seguiment 
“Primer.- La “Comissió de seguiment del Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró” 
passarà a anomenar-se “Comissió tècnica de seguiment del Pla d’Accessibilitat Universal 
de Mataró” i es donarà compte del contingut de les seves trobades a la Comissió 
Informativa Municipal de Serveis Personals. 

Segon.- Es donarà compta del contingut, acords i propostes sorgides a les reunions de la 
“Taula d’Accessibilitat” a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Personals, a més 
del Consell Municipal de la Gent Gran. Alhora que s’obrirà la participació a totes les 
entitats relacionades amb l’accessibilitat i que ho sol·licitin.” 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
 
 
 

Votació Vot Particular núm. 5 : Sensibilització 
“Primer.- Es dissenyaran fórmules per incrementar la sensibilització per l’accessibilitat 
universal a les empreses o entitats privades, per tal que siguin suprimides, de les seves 
instal·lacions, locals o equipaments esportius, culturals i cívics...., totes les barreres 
arquitectòniques existents.  

Segon.- En el marc de la sensibilització, s’inclourà un espai al nou web municipal on 
poder obtenir informació sobre l’accessibilitat a la ciutat i, alhora, es promocionarà “la 
bústia” com a mitjà per fer suggeriments o, si cal, efectuar queixes i denúncies en aquest 
àmbit. “ 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 



 

 

A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació la totalitat del dictamen : 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), 

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

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 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) . 

 

 
 
 
Seguidament el Sr. Alcalde posa a votació la Declaració (punt núm. 20 de l’ordre del dia):  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 20,  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 
corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1) . 

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

Unió.  
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 



 
18  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA 

REVISIÓ DELS USOS DE LA NAU GAUDÍ.  

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

presenta la proposta següent: 

“Darrerament, i com a conseqüència de la petició feta a l’Ajuntament de Mataró per part 
del Sr. Bassat de poder disposar d’un espai per poder fer exposicions,  s’ha obert de nou 
el debat al voltant de l’ús que s’està donant a la Nau Gaudí.  
Inicialment ja es varen llençar diverses idees plantejant uns usos alternatius als que el 
govern havia anunciat,  demanant que aquest equipament es convertís, un cop acabada 
la seva rehabilitació, en un espai cultural important de la ciutat. Aquesta possibilitat no es 
va tenir en compte, i a dia d’avui, la Nau es destina com a Telecentre i com a centre 
ocupacional per a joves com a hostes. 
 
Creiem per tant que ja que aquesta qüestió es planteja de nou per una part de la 
ciutadania, podríem aprofitar per plantejar-nos  re definir els usos de la Nau Gaudí. Un 
lloc tant potent i emblemàtic com aquest ha d’estar forçosament relacionat amb l’àmbit de 
la cultura, pel que podria ser perfecte com a sala d’exposicions i atendre per tant la 
necessitat puntual que planteja el Sr. Bassat fins la inauguració definitiva del Museu. 
Aquest retard en l’obertura del Museu Bassat és l’oportunitat perfecte per començar a fer 
servir aquest equipament com a espai d’exposicions, acollint l’obra del publicista fins que 
pugui ser traslladada a la seva seu definitiva. 
 
Mes enllà, la Nau Gaudí seria un espai molt adequat per poder acollir mostres itinerants 
d’alt nivell que hem de mirar de portar a Mataró, fent de la nostra ciutat un lloc de pas 
habitual d’aquest tipus d’exposicions. 
 
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple el següent  
 
ACORD 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró revisarà els usos actuals de la Nau Gaudí, per estudiar 
convertir-la en una sala d’exposicions d’art d’alt nivell, tenint en compte que es destinarà 
primer a acollir l’obra de Lluís Bassat fins que sigui inaugurat el seu Museu, i quedant 
després com a espai cultural de mostres itinerants per a la ciutat.” 
 

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

manifesta, tal com van fer en el darrer ple, la disposició de votar a favor de la proposta. 

Entenem que en allò que és essencial, que és que  la nau Gaudi aculli provisionalment   



el fons d’art del Sr. Bassat, hi estem plenament d’acord, però dir-li al Partit Popular que 

ens sentiríem una mica mes còmodes a l’hora de votar si acceptés modificar la part final 

de l’acord, allà on diu:  

“i quedant després com espai cultural de mostres itinerants de la ciutat”, per alguna 

referència a constituir després una comissió entre tots el grups municipals per tal 

d’estudiar els usos de la Nau Gaudí. De totes maneres, sigui quina sigui la decisió del 

Partit Popular, sàpiguen que votarem a favor de la proposta.  

 

 

El senyor Pau Mojedano constata que per part del PP no hi ha cap inconvenient a 

acceptar aquesta modificació.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, aclareix que es tractaria d’un segon punt 

que seria “constituir a posteriori una comissió que estudiés els futurs usos de la Nau 

Gaudí”. En tot cas formaria part d’aquesta proposta de resolució.  

 

 

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, pensa que aquesta modificació in 

voce que s’ha fet contradiu el punt primer de l’acord. El primer punt diu “tenint en compte 

que es destinarà” i ja explica que es destinarà; per tant, no tindria cap sentit aquesta 

comissió. A banda d’aquest refregit que proposen, em sap greu perquè en aquest tema, 

vostè Sr. Mojedano, vol fer un tres en ratlla revisant els usos,  dient que cal fer una sala 

d’exposicions allà, i que hi vagi el Museu Bassat. Això abans de Reis em semblava que 

era normal...  però em pensava que el tres en ratlla estava oblidat i ara tornem a parlar 

d’una cosa que ja vam parlar en el ple de desembre. No sé si li vaig dir amb aquestes 

paraules, però em semblava que aquesta proposta de resolució era excessivament 

oportunista; i li dic ara, que segueix sent oportunista, simplista i amb poc rigor.  

Oportunista perquè el projecte que hi ha a la  ciutat d’un museu d’art contemporani a 

partir de la col·lecció de la Fundació Bassat vaig demanar en aquest ple a tothom, però 

en particular a vostè que feia la proposta de resolució, que no fos instrumentalitzat de 

manera partidista, que mantinguéssim el consens que hi havia hagut fins ara, i li 

demanava que calia buscar solucions a les demandes del Sr. Bassat, però que no 

l‘instrumentalitzessin.  



Quan li dic simplista, és perquè evidentment no es poden obviar els usos actuals, els 

serveis necessaris sobretot en la conjuntura econòmica actual, i, per tant, no en fa cap 

referència aquí. En tot cas, és simplista i no resoldria tots aquests temes.  

I amb poc rigor, aquí si que m’hi estendré una mica més. Li vaig comentar que fa una 

afirmació lleugera dient que seria fantàstic que hi hagués una sala d’exposicions d’art. Jo 

em vaig oferir per parlar-ne en una comissió informativa, evidentment aportant-li 

informació tècnica al respecte. Com que veig que prefereix que en parlem aquí, li 

explicaré alguns elements d’això i, en tot cas, jo continuo mostrant la mà estesa per 

parlar-ne amb més deteniment on calgui.  

Quan es va encarregar la rehabilitació de la Nau Gaudí, el projecte pretenia i tenia com a 

objectiu preservar el patrimoni arquitectònic de la ciutat i donar la possibilitat de poder 

acollir diversos usos al nou equipament amb els requeriments tècnics i de confort actuals. 

L’objecte principal de la reforma va ser posar en valor el llegat que l’arquitecte Antoni 

Gaudi va deixar a la ciutat de Mataró. Les obres, finalitzades el juliol de 2008, han 

consistit en la rehabilitació integral de la nau, la restitució de la seva estructura, la 

construcció d’una planta soterrada pels serveis sanitaris i les instal·lacions de 

climatització, i la millora de la urbanització dels seus voltants. Un dels aspectes més 

destacats del projecte de rehabilitació de la nau ha estat el fet de completar els arcs 

parabòlics de fusta que Antoni Gaudí va dissenyar, ja que amb la urbanització al c/ 

Cooperativa, a principis del s. XX, aquests es van escapçar. Els arcs tornen a ser visibles 

en tot el seu conjunt donat que no hi ha divisòries interiors. Una altra de les mesures que 

faciliten Gaudí de la peculiar de l’estructura de la nau, és que dues de les façanes són de 

vidre i deixen passar la llum, concretament la façana lateral que dóna al c/ Cooperativa i 

la que dóna a la plaça per la part del nord. Per tant, amb les obres de reforma 

realitzades, l’edifici pot admetre diferents usos, sempre i quan aquests usos no 

contradiguin l’objecte principal del projecte de rehabilitació. Concretaré mes. Per a la  

implantació dels diversos usos s’han de complir les següents prescripcions: s’ha de 

mantenir la visió completa de la nau, tant interior com exterior, amb la percepció visual de 

la seva totalitat, evitant les divisions internes, mantenir la transparència respecte l’espai 

exterior a traves de les façanes del c/ Cooperativa i la façana nord de la plaça, mantenir 

la lluminositat natural interior, i és impossible construir nous espais per a magatzems, 

arxius o altres dependències que no siguin les existents. Evidentment això fa que no es 

puguin penjar objectes ni adossar el mobiliari. Això parlant exactament del que són les 

característiques de la rehabilitació del projecte.  



Deixaré de banda, per a no estendre’m, altres conceptes que alguns experts en museus 

opinen, i això és opinable, perquè en cultura hi ha moltes coses opinables i molta gent 

s’hi atreveix, que de vegades és redundant, quan un edifici té un valor, posar-hi a dins 

objectes que tenen un altre valor. És a dir, poques vegades, si entenem que el valor és el 

continent, és redundant posar-hi un contingut de valor. En això ens podríem estendre 

molt. Hi ha alguna excepció en el món, evidentment, perquè podem parlar d’algunes 

icones arquitectòniques que allotgen grans exposicions, però és una cosa també a 

valorar que no podem resoldre, mai millor dit, amb una proposta de resolució. Per tant, hi 

votarem en contra.  

 

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

Popular, expressa el seu vot contrari en aquesta proposta. Ja vam manifestar en el Ple 

anterior que creiem que l’ús actual que té és correcte. És una necessitat en aquell barri 

disposar d’aquest servei i la Nau Gaudí, tal com ha quedat i com s’ha fet la reforma, 

pensem que és més idoni el que s’hi està fent actualment. Deixi’m que li digui que hi ha 

certes expressions que també veiem bé. Quan es parla d’art d’alt nivell.... crec que l’art 

és difícilment qualificable, i parlar de més alt nivell o menys nivell o que un ús per a un 

edifici tingui més categoria que un altre, és un terreny una mica relliscós. Dit això, 

reincidir en què el nostre vot serà contrari.  

 

 

 

 

El senyor Pau Mojedano matisa el que ha dit el Sr. Masriera i després el que l’Alcalde ha 

entès. Jo he entès que el Sr. Masriera proposava que en el primer punt s’eliminés la 

darrera frase que hi ha rere la paraula “museu” i la coma, i que quedés per tant “el seu 

museu” i punt. I en segon lloc, seria crear una comissió posteriorment per estudiar el futur 

ús. Entenc que a dintre, en coherència amb el text de la proposta, d’un ús cultural potent 

important per a la ciutat. És a dir, no seria destinat a un altre tipus d’ús. 

No hi hauria cap contradicció segons deia el Sr. Penedès. El Sr. Penedès crec que 

confon el que es diu vulgarment “valor” i "preu”. Vostè té la rara habilitat d’intentar, 

sempre a última hora i l’últim dia abans del Ple, dir que parlarem d’algun assumpte. Jo no 



sé si vostè no ha fet els deures abans, però en tot cas allò lògic seria, si una cosa s’ha de 

comentar en profunditat, és fer-ho en un cert temps i no esperar un parell d’hores abans 

del Ple i dir que d’això en parlarem. L’altre vegada me’n vaig refiar, però aquesta vegada 

clarament no me’n refio del que vostè em digui.  

Aquí en el Ple vostè va donar a entendre que estaven disposats, el Govern municipal, a 

revisar aquest ús i que en parlaríem, com a mínim que es donaria l’oportunitat de parlar-

ne en una futura comissió informativa. El poc rigor és que el Govern, quan s’ha dit això 

en un Ple públicament a un grup de l’oposició que presenta aquesta proposta, després 

descarti, abans de parlar-ne, de manera rotunda per la seva màxima autoritzada, revisar 

qualsevol tipus d’ús. Per tant, el poc rigor, Sr. Penedès, l’ha tingut vostè, no l’he tingut jo.  

Confon també “simplista” per “simple”. El ser simplista pot ser pejoratiu; el ser simple, 

miri, la qüestió és molt senzilla: hi ha uns senyors que són promotors del Museu Bassat, 

que tots coincidim que és important per a la ciutat de Mataró, que diuen que la millor 

ubicació per a les exposicions anuals que s’han de fer, d’aquí a la ubicació definitiva del 

museu, seria la Nau Gaudí. Crec entendre que ha estat així. Per tant, en tot cas, com que 

suposo que els promotors del Museu Bassat, en aquest cas, el propi Sr. Bassat que hi 

entén i té autoritat per poder-ho expressar, vol dir que, de dificultat tècnica, no n’hi ha 

d’haver, o com a mínim és perfectament solucionable.  

Confon també “oportunista” per “oportuna”. Perquè la proposta no és oportunista, és 

oportuna. En el moment en què això s’ha plantejat per part dels promotors del museu 

que sol·licitarien al Govern municipal de Mataró una ubicació adequada per fer aquestes 

exposicions anuals... nosaltres ja vam dir que la Nau Gaudí podria destinar-se a aquest 

ús d’exposicions itinerants per a Mataró. Hem recuperat aquesta proposta i els hi diem: 

escoltin, ja que tenim aquest espai, que és el millor, i que coincidim nosaltres i molta 

gent, així com els promotors del museu, estudiem-ho de nou. No veig quin pot ser el 

problema, tret de la tossuderia. Ho puc entendre des del punt de vista polític, entenc que 

és complicat, quan s’ha decidit un ús, el fet de revisar-lo, i més si s’ha de donar la raó a 

l’oposició. La realitat de les coses és aquesta, l’objectiu principal de la rehabilitació, Sr. 

Penedès, no sé si vostè té clar quin era quan es va fer la rehabilitació, però de ben segur 

que en el moment que es va decidir rehabilitar la nau no era pensant ubicar-hi un 

telecentre. Per tant, no puc més que reafirmar-nos en aquesta proposta i agrair el suport 

del grup municipal de Convergència i Unió. El Sr. Masriera espero que aclareixi quin és el 

redactat que proposava del segon punt.  

 



 

 

 

El senyor Francesc Masriera en primer lloc demana disculpes per l’ímpetu. En segon lloc, 

aclareix el redactat que proposarien  des de CiU i també fer una puntualització. El 

redactat seria mantenir-lo exactament igual que està, perquè aquesta suposada 

contradicció que el Sr. Penedès hi veu, personalment no la veig, però modificant la part 

final (em sembla que vostè ho havia entès bé, Sr. Alcalde), a partir d’allà on diu “i 

quedant després com a espai cultural de mostres itinerants per a la ciutat” per un afegit 

que digués: “constituint després una comissió entre tots els grups municipals per tal 

d’estudiar els usos futurs de la nau”. Evidentment que està en el nostre ànim que aquests 

usos fossin únicament culturals.  

I pel que fa a la puntualització, si em permet el Sr. Penedès, jo entenc que no és correcte 

dir que la Nau Gaudi no està pensada per a altres usos, perquè vostè sap que fins i tot el 

taller de projectes museologia i patrimoni de la Universitat de Barcelona, que és qui en el 

seu dia va elaborar el Pla Director del Patrimoni per encàrrec de l’Ajuntament de Mataró, 

proposava ubicar a la Nau Gaudí un centre d’arquitectura i disseny basat en l’època del 

modernisme, que estudiés aquest moviment i la relació que existia entre ell i la ciutat a 

nivell econòmic, social i cultural. Per tant, experts en la matèria, com són les persones 

del taller de la Universitat de Barcelona, ja proposaven un ús diferent al que vostès 

després han decidit. No passa res però, en tot cas, sí que volia deixar constància que 

evidentment la nau Gaudí podria acollir altres usos, com bé feia referència el Sr. 

Mojedano.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, afirma que queda clar que allò que hi 

afegim és un segon punt que digués: “constituir a posteriori una comissió entre tots els 

grups municipals per tal d’estudiar els usos culturals de la Nau Gaudí”. 

 

 

 

 



El senyor Sergi Penedès es queixa que si li atribueixen paraules que el deixen bastant 

perplex. Jo he dit que aquesta nau està pensada per a molts usos, Sr. Masriera; és una 

nau polivalent. Ho he afirmat.  

Quan el Sr. Mojedano diu que no tinc clar l’objecte de la rehabilitació i l’hi acabo de llegir 

extensament, no sé si és que no m’escoltava. Quan dic “simplista” vull dir “simplista”, no 

vull dir “simple”. És un tema complex i dic simplista perquè vull dir simplista. I “valor i 

preu”.... fa molts anys que vaig llegir Machado i tinc clara la diferència entre “valor i preu”. 

Això no ho resoldrem, perquè es complex, amb una proposta de resolució. Però si vostès 

hi insisteixen, doncs votem-ho. 

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

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

Vots en contra: 16,  corresponents als membres del grup municipal Socialista 
(11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), 
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1).  

Abstencions: Cap.  

 
 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

 

19 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA 

CONSERVACIÓ DEL FONS ARQUEOLÒGIC DE LA CIUTAT. 

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

Popular, presenta la proposta següent : 



 
“Els materials del fons arqueològic del Museu de Mataró han sofert diversos trasllats al 
llarg dels anys, posant en perill la seva conservació, i actualment es troben dispersos per 
diversos magatzems.  
 
Ens hem assabentat, també, que algun dipòsit de materials arqueològics no reuneix les 
condicions legals que estableix la legislació vigent ni compleix amb la normativa d’higiene 
i salut laboral, que no té llum, és insalubre i s’hi crien rates; que hi existeixen punts 
d’accés on les alarmes no són operatives i que hi ha hagut algun intent de robatori, o 
robatori consumat, ja que no es pot assegurar res perquè: com que no hi ha fet cap 
inventari, no se sap què hi havia abans de la visita dels intrusos que després pogués 
faltar. 
 
Aquesta situació de desori i deficiències dels magatzems dispersos de Mataró on hi ha 
béns arqueològics, situació que comporta la degradació i pèrdua d’aquests béns, ja va 
ser detectada en inspeccions del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya i no 
han estat corregides i s’han multiplicat en augmentar més el nombre de  magatzems. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa l’adopció dels acords següents: 
 

1. Que tots els materials arqueològics dispersos pel municipi siguin traslladats a un 
únic magatzem arqueològic centralitzat: la nau petita de Can Marfà (carrer Jordi 
Joan), que és l’espai més adequat i condicionat de tots els dipòsits existents. 

 
2. Que l’esmentada nau s’adscrigui al Museu de Mataró per poder-hi tutelar 

legalment els dipòsits, ja que la manca d’adcripcions impedeix accedir a 
subvencions del Servei de Museus destinades a la millora dels magatzems 
arqueològics.” 

 

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

afirma que la proposta és encertada. El que passa és que li demanaria al Sr. Safont-Tria 

que aquesta destinació on anirien unificades totes les restes arqueològiques no fos 

concretada i que, posteriorment, se’n pogués parlar per buscar la ubicació més idònia. 

Això és el que li demanaríem. En cas contrari, en aquest moment ens hi abstindríem. 

 

 

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

coincidir en algun aspecte que fa referència sobretot a la part expositiva de la proposta, 

s’hi abstindran. El que creiem que toca i ha de fer el Govern, com més aviat millor, és 

posar en funcionament el desenvolupament del Pla Director del Patrimoni. Entenem que 

tenim una eina molt potent a l’abast de la ciutat, que va ser treballada durant molt de 

temps i que resoldria moltes de les mancances en aquest aspecte. I per tant, més que 



ara prendre decisions precipitades com a conseqüència d’una situació, que és certa, el 

que cal és que el Govern es posi les piles i comenci a treballar amb el desenvolupament 

del Pla Director de Patrimoni.  

 

El senyor Xavier Safont-Tria vol que se centralitzi el fons arqueològic. Nosaltres 

proposàvem Can Marfà perquè dels espais on hi ha fons arqueològics és el que té 

millors condicions. Tot i que també he de dir que no té les condicions del tot òptimes per 

recollir un fons arqueològic. Necessitaríem una inversió per tal d’adequar aquest espai, i 

tenir les condicions que es mereixen aquest tipus de material, que requereix unes 

condicions molt concretes. No tindríem cap inconvenient a substituir Can Marfà per la 

nau que tingui les condicions que mereix un fons arqueològic. Acceptem aquesta 

esmena.  

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, entén que el punt número 1 de la 

proposta queda així: “Que tots els materials arqueològics dispersos pel municipi siguin 

traslladats a un únic magatzem arqueològic centralitzat, que reuneixi les condicions 

necessàries”.  

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, voldria dir que aquesta proposta 

de resolució fa esment a una situació que no és la desitjable. Fa bastant de temps que es 

va fer un trasllat d’una part del fons arqueològic de manera provisional i aquesta 

provisionalitat encara es manté. Per tant, la situació actual de dispersió en diferents 

magatzems no es la desitjada.  

Dit això, en la part expositiva es fa un relat d’una situació bastant caòtica que és molt 

lluny de la realitat. Quan diu “ja que no es pot assegurar res”, jo li asseguro dues coses: 

Primera, que no ha entrat ningú a robar en el fons arqueològic ni s’han endut res; i la 

segona, que em sembla bastant greu, és que evidentment que hi ha un inventari, i posar 

en dubte que els tècnics municipals que s’encarreguen d’això no inventarien el fons, és 

una desproporció bastant important. Per tant, la situació de magatzem no és idònia, o és 

dolenta, però la custòdia d’aquest fons arqueològic mai ha estat en perill. Dit això, com 

que li reconec aquesta situació no idònia, des de fa molt de temps s’hi està treballant. En 

conseqüència, la proposta de la CUP, la proposta concreta.... no és un lloc qualsevol el 

lloc que diu, és un lloc que estem treballant des de fa mesos per centralitzar el magatzem 

arqueològic. De fet, coincidint amb l’adjudicació de les obres de Vallverich, s’ha iniciat el 

procés de centralització d’aquests magatzems i es va acordar que després de Reis 



començarien les obres a la nau petita de Can Marfà. Jo avui no hi he passat però si no va 

ser ahir, avui han començat les obres, tal com es va decidir. Per tant, no té cap sentit 

aprovar res que ja està en marxa i planificat, i porta molts mesos de feina prendre 

aquesta decisió.  

El segon punt de la proposta d’acord també fa esment a una qüestió legal, que és que el 

lloc on hi ha els magatzems arqueològics s’ha d’adscriure en el Museu de Mataró per 

legalment ser el tutor d’aquests dipòsits i, per tant, entre d’altres coses, rebre 

subvencions del servei de museus. Evidentment que el Museu de Mataró i al Regidor de 

Cultura i al Govern municipal li interessa que aquesta adscripció es faci, però el procés ha 

de ser: primer centralitzar aquest fons arqueològic i després realitzar aquesta adscripció. 

En aquests moments hi ha sobre la taula el procediment d’aquesta adscripció, s’està 

valorant, conjuntament amb Patrimoni, i quan s’hagi realitzat això parlarem de l’adscripció 

d’aquests magatzems municipals, cosa que voldrà dir que estan en les condicions 

òptimes que permetran l’adscripció. La situació actual de dispersió no ho permetia.  

Per tot plegat, nosaltres hi votaríem en contra, atès que ja hi estem treballant en els 

darrers mesos.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria comenta que això ja ha passat altres cops. No acabem 

d’entendre perquè se’ns vota en contra de coses que es tiren endavant. Realment és de 

calaix que és urgent el fet d’adscriure al Museu de Mataró tot aquest fons arqueològic. 

Ja portem molts anys que estem perdent quantitat de subvencions que podríem tenir per 

tal que aquest espai tingui les condicions idònies. Nosaltres, com a CUP, ja anuncio que 

ens interessarem perquè realment a Can Marfà, si és definitivament el lloc on s’escull 

centralitzar aquest fons, tingui les condicions idònies, perquè és el que es mereix el 

nostre fons arqueològic: que estigui en les condicions necessàries, perquè es pugui 

mantenir un patrimoni que s’ha de conservar a fi que no només no es degradi sinó que, 

a més a més, els professionals i les persones interessades el puguin consultar de la 

manera que es mereix. També m’agradaria, potser en una comissió informativa, 

assegurar que realment sigui un lloc on tot el fons arqueològic se centralitzi en un sol 

punt i no es dispersi en altres punts a la ciutat.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 



Vots favorables: 4, corresponents als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (3) 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.  

 

 
 

20 -  DECLARACIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 

DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PEL COMPROMÍS AMB 

L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL. 
 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 17 de l’ordre del dia. 

 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
21 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA ALS ACTES VANDÀLICS QUE 

S’HAN PRODUÏT A MATARÓ. 

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



presenta la pregunta següent : 

“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement que durant la nit del 10 al 11 de desembre 
s’han produït atacs contra empreses mataronines. 

Al migdia del dijous dia 11 de desembre podíem llegir a un mitja de comunicació local: 

Un grup anònim ha reivindicat l’acció aquest mateix dijous, dia 11 pel matí, a través d’un 
correu electrònic en el qual asseguren que han dut a terme aquesta acció de sabotatge a 
48 immobiliàries de la ciutat. El seu objectiu, asseguren en el correu, és “assenyalar 
públicament” aquestes agències com “un dels agents responsables de l'especulació 
immobiliària i també de la dificultat creada davant l'accés a l' habitatge”. “Considerem 
també que, entre d'altres factors i agents, són responsables del desproporcionat 
endeutament de la classe treballadora”, afegeixen. 

El Grup Municipal de Convergència i Unió veu amb preocupació aquests actes vandàlics, 
força organitzats i planificats, com hem pogut comprovar, contra la propietat privada i 
contra empreses legalment establertes. 

Atès que el sabotatge ha estat a un nombre important d’immobiliàries i totes en una sola 
nit. 

Atès que aquests actes provoquen indefensió i preocupació als ciutadans mataronins. 

És per això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents, 

PREGUNTES: 
 
Primera.- Saben quantes empreses han estat afectades per aquest actes vandàlics i quin 
és el cost total de les destrosses? 
 
Segona.- S’han realitzat actuacions concretes dirigides a identificar i detenir els autors 
d’aquests delictes?  Quines? 
 
Tercera.- Es pot garantir la seguretat d’aquests establiments? 
 
Quarta.-  S’han vist afectades algunes de les empreses municipals dels Grup PUMSA?” 
 
 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, comenta que sobre aquest fet 

hi ha un procediment obert on consten 6 denúncies realitzades per immobiliàries. 

Personalment em vaig posar en contacte amb el President del Col·legi d’Apis del 

Maresme interessant-me pel tema, informant-lo de les accions policials i informant 

també que era important que les empreses afectades presentessin una denúncia amb 

les 6 que ja hi havia. En aquests moments el cos de Mossos d’Esquadra té una 

investigació encara oberta en aquest afer. Considerem que aquest ha estat un incident 



puntual d’un dia i que això no implica que hi hagi inseguretat en aquests establiments. 

De fet, des de llavors, s’han realitzat diferents serveis de vigilància específica i no s’ha 

observat cap més incidència. Finalment dir que les empreses municipals del grup 

PUMSA no s’han vista afectades.  

 

 

 

  

22 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB ELS 

PREUS DELS PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“A començament de desembre una promotora de pisos privada va posar a la venda 64 
pisos a la ciutat de Mataró. 
 
La premsa se n’ha fet ressò perquè aquests pisos de promoció privada es posen a la 
venda a preus inferiors als dels pisos de protecció oficial que promociona l’empresa 
municipal PUMSA. 
 
Manifestem la nostra estranyesa davant d’aquests fets perquè entenem que els pisos de 
protecció oficial són per facilitar als ciutadans, especialment de les persones que 
disposen de menys recursos econòmics, el dret a un habitatge digne. Això vol dir que en 
els pisos de protecció oficial el govern no hi hauria de tenir afany de lucre sinó afany de 
garantir el dret dels ciutadans a l’habitatge.  
 
Tenint això en compte, no entenem com un promotor privat, que obté un benefici 
econòmic amb la venda dels pisos, pugui oferir-los més barats que els de protecció 
oficial. 
 
Davant d’aquests fets, la Candidatura d’Unitat Popular formula les preguntes següents: 
 

1. Quin criteri se segueix a l’hora de fixar els preus dels habitatges de protecció 
oficial, els costos de l’obra o els preus de mercat? 

2. Quin marge de benefici, si és que se’n treu, s’apliquen als preus dels pisos de 
protecció oficial? 

3. Com és possible que promotors privats posin a la venda pisos amb preus per sota 
dels preus dels pisos de protecció oficial?” 

 



 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, confessa que en aquest cas 

comparteix la seva estranyesa, al menys en la inicial, quan va llegir la notícia. Els tècnics 

de PUMSA van examinar el llistat de preus d’aquest promotor i li he de dir que aquest 

mitja de comunicació no havia contrastat suficientment la informació i no era certa. En 

realitat, pel que fa als preus dels pisos de protecció oficial que es van posar a la venda 

aquestes últimes setmanes, els que són estrictament de protecció oficial, estarien un 25-

30 per cent per sota del preu d’aquest promotor. Els de preu concertat serien 

pràcticament equivalents al preu amb un lleuger avantatge també a favor nostre.  

Quant a la segona puntualització que volia fer de la part expositiva, dir-li que les 

iniciatives d’habitatge que promou l’Ajuntament en el mandat, incideixen en un 

percentatge superior en lloguer versus la propietat. No obstant això, celebro en aquest 

cas que després del que hem estat comentant en plens anteriors a l’entorn d’aquesta 

promoció en concret, reconeguin que aquests pisos de protecció oficial són per facilitar 

als ciutadans, en especial als que disposen de menys recursos econòmics, un dret a 

l’habitatge digne. 

Pel que fa a la primera pregunta sobre el criteri que segueix a l’hora de fixar el preu, dir 

que no segueix ni un criteri de costos d’obres ni tampoc, naturalment, de preus de 

mercat. El que es fa és cada any agafar el preu que fixa la Generalitat per a aquest tipus 

de pisos.  

La segona pregunta seria conseqüència de la primera. Quin marge de benefici? Cap, en 

tot cas si hi ha o no un excedent, que acostuma a ser petit, depèn del tipus d’habitatge, si 

és oficial o concertat, i depèn de quina ha estat la inversió municipal per obtenir aquell 

sòl. Hi ha alguns sòls que són més econòmics i en aquests casos pot ser que hi hagi un 

petit marge. Si el preu del sòl és elevat aquest marge es transforma en pèrdua. 

En referència al tercer punt, dir que aquesta circumstancia encara no s’ha produït i el dia 

que es produeixi serà per oportunitats que puguin aparèixer en el mercat en el futur 

d’obtenció de preus a un sòl econòmic, i llavors, com és el cas d’aquesta promoció a què 

vostè es refereix, el promotor decideixi que aquest estalvi que té en el sòl el trasllada al 

mercat. Aquesta seria la situació encara que a hores d’ara, ja li dic, per la informació que 

tenim, això encara no s’ha produït i continuem estant per sota del nivell de preu d’aquesta 

promoció. 



 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria confirma no tenir aquestes dades i, per tant, dóna per vàlid el 

que li ha dit el Sr. Teixidó.  

Deixi’m, però, que comenti l’apreciació que ha fet. Hem defensat que cal promocionar per 

sobre de tot els pisos de lloguer. En la nostra introducció no diem que estiguem a favor 

de promocionar els pisos de protecció oficial com a venda, per tant, no he acabat 

d’entendre el seu joc de paraules, però en tot cas en la nostra proposta no ho citem.  

 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 23 i 28 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

23 -   PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’INCREMENT DE 

ROBATORIS A DOMICILIS I COMERÇOS DE LA CIUTAT. 

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

presenta la pregunta següent: 

“Aquest Grup Municipal té constància del malestar creixent que hi ha entre molts 
ciutadans de Mataró a causa de l’increment del nombre de robatoris que s’està registrant 
a domicilis particulars i comerços de la ciutat. 
 
El Grup Municipal del PPC de Mataró ha demanat de forma insistent que s’incrementi la 
presència policial a la ciutat en tasques de seguretat, de forma especial en la franja 
horària nocturna i els caps de setmana. Era de preveure, també, que en la situació de 
crisi que estem patint augmentés la delinqüència. El Govern Municipal té l’obligació, com 
ja hem dit moltes vegades, no d’anar a remolc de les circumstàncies, sinó d’anticipar-se a 
les situacions. 
 
És per això que presentem les següents: 
 

PREGUNTES 
 



1. Independentment de que quan pertoqui en a la Comissió Informativa de Via 
Pública es faci balanç de les estadístiques de delictes, quina valoració fa el 
Govern de l’estat de seguretat de la ciutat en aquests darrers temps? 
 

2. Quines actuacions es pensen fer per garantir la seguretat dels ciutadans de 
Mataró?” 

 
 

 

28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA SEGURETAT AL 

COMERÇ, OFICINES I ALTRES SERVEIS. 

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

presenta la pregunta següent : 

 
“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement que en el darrer més s’han realitzat 
robatoris a comerços i edificis d’oficines de la nostra ciutat. Fets que es sumen a altres 
actes de tipus vandàlic també denunciats. 
 
És responsabilitat de l’administració posar els mitjans necessaris per garantir la seguretat 
de les persones i els seus bens i, si cal, col·laborar a que no existeixi sensació 
d’inseguretat. 
 
Si els atracaments al carrer i els actes vandàlics o bretolades causen un important efecte 
sobre la sensació d’inseguretat que puguin tenir les persones, els robatoris a establiments 
i domicilis particulars l’incrementen de manera molt considerable. 
 
Per altra banda, els perjudicis i pèrdues causades pels robatoris a comerços i despatxos 
del centre de la ciutat en el darrer més han estat d’un volum considerable. Al que cal 
sumar-hi els inconvenients i molèsties que els seus titulars pateixen, confirmant-se les 
llargues esperes per complir amb l’obligació de denunciar els fets, les quals ja han estat 
causa de preguntes d’aquest Grup a la CIM de Via Pública. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Té coneixement el govern municipal que en els darrers dos mesos hagi 
incrementat el nombre de robatoris a locals, ja siguin comerços, oficines o altres serveis? 

Segona.- Tot i que no hagués incrementat el nombre, han canviat els hàbits o mètodes 
amprats, així com el valor dels objectes sostrets? 



Tercera.- S’han pres algun tipus de mesures per incrementar la vigilància a determinades 
hores? Quines? 
Quarta.-  Com explica el govern municipal les queixes d’alguns propietaris d’establiments 
en zones cèntriques de la ciutat que denuncien la reincidència en els robatoris a les 
seves oficines, malgrat disposar de mesures preventives? 

Cinquena.- Atès que alguns d’aquests delictes s’han realitzat en zones on existeixen 
entitats financeres, es disposa de gravacions que puguin ajudar a identificar-ne els seus 
autors?” 
 
 

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, fa una referència a la part 

expositiva del Sr. Mojedano quan deia que “no s’ha d’anar a remolc de les 

circumstàncies sinó anticipar-se a les situacions”. Precisament és això el que fem a 

l’hora de tirar endavant el pla estratègic, que és una eina que tenim a l’Ajuntament per 

garantir la seguretat i per anar adequant i adaptant els dispositius de seguretat en els 

propers anys.   

Pel que fa a les preguntes, la primera demanava la valoració que fa el Govern municipal. 

Suposo que m’entendrà si li dic que en aquests moments estem treballant els resultats 

del 2008 i, per tant, quan encara no els tenim tancats seria massa prematur fer una 

valoració. Jo l’emplaço a què, quan tinguem tots els resultats tancats del 2008, serà el 

moment oportú de fer les valoracions. Ara, la veritat és que sense tenir tota la  

informació no estic en disposició de contestar aquesta pregunta.  

Respecte a la segona pregunta, val a dir que les actuacions que s’han pres per garantir 

la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Mataró les podem dividir en dos nivells. 

D’una banda, tota la tasca preventiva i, de l’altra, tota la tasca reactiva, i s’adapten a les 

necessitats del moment, amb el màxim nombre d’agents disponibles prestant servei als 

diferents espais, carrers de la via pública de la ciutat. Tot i que l’activitat es dirigeix a tot 

el territori intentant evitar la comissió de qualsevol fet atemptatori de la seguretat 

ciutadana, quan existeix òbviament una major incidència d’un determinat fet o en una 

determinada àrea geogràfica, es potencien tots els recursos que té a l’abast la Policia 

per poder resoldre aquesta situació. I, d’altra banda, com ja he fet referència abans, el 

Pla Estratègic de la Policia Local ja preveu, en previsió del possible increment de fets 

delictius i altres variables que també hi són, un augment del nombre d’efectius policials. 

De fet, per exemple, la plantilla de la Policia Local, s’ha incrementat recentment amb 7 

nous agents des del passat 1 de gener.  



Per contestar a les preguntes que planteja el grup municipal de Convergència i Unió, 

voldria fer 2 incisos en la part expositiva. Quan parla de la responsabilitat que té 

l’administració publica, és veritat que existeix aquesta responsabilitat, però també és 

important parlar de corresponsabilitat i com també els privats és important que tinguin 

mesures d’auto protecció. Moltes vegades en aquests actes delictius que ens trobem 

han fallat aquestes mesures d’autoprotecció, és a dir, no s’han tancat bé portes, 

persianes, no s’han posat bé les alarmes, i aquests errors faciliten la feina als 

delinqüents. D’altra banda, pel que fa al tema de denunciar els fets i que es triga molt de 

temps, d’això ja n’hem parlat, però penso que és important destacar la voluntat, el 

compromís del Govern municipal per millorar aquest aspecte en concret i que el PAM 

2009 ja recull. Una acció concreta per millorar el temps d’espera de qualsevol ciutadà o 

ciutadana que vingui a denunciar uns fets a la Policia Local. 

Contestant a les preguntes, deia vostè si en els darrers mesos hi ha hagut un increment 

d’actes delictius. Bé, tot i que deia que no tenim totes les dades tancades, sí que és 

veritat que en algun mes s’ha donat algun pic, però en canvi en algun altre mes ha 

baixat bastant, o sigui que podríem dir que no es tracta d’una tendència a la puja, sinó 

que, en tot cas haurem d’analitzar els 12 mesos del 2008 per veure com ha respost 

l’estadística, no en tots els mesos hi ha hagut un increment d’actes delictius a la ciutat. 

Com deia, hi ha hagut fluctuacions mensuals i deriven de diversos factors, com poden 

ser els serveis preventius que hem dut a terme, detencions que s’han fet mesures d’auto 

protecció que els privats han aplicat, els diferents moviments d’individus o grups 

delictius, etc.  

No observem, ja contestant a la següent pregunta, que els hàbits o mètodes emprats, 

així com el valor dels objectes substrets, hagi canviat, per tant es continua usant com a 

mètodes més habituals la fractura del pany o el tall de persiana.  

Responent a la pregunta quarta, el fet de disposar d’una vigilància preventiva específica 

per a aquest tipus delictiu, no implica tenir una unitat fixa en un determinat punt, sinó 

que s’ha de realitzar una vigilància per un determinat territori. Per tant, hi ha la 

possibilitat que el fet delictiu s’esdevingui en el moment en què la presencia policial es 

localitzi en un altre punt del servei o s’estigui atent a  un servei d’obligat compliment. 

Per respondre la darrera pregunta, les càmeres de seguretat de les entitats financeres 

enregistren només els accessos i l’activitat de la pròpia entitat. Per tant, en molt poques 

ocasions serveixen els enregistraments quan l’establiment forçat no és la pròpia entitat 

financera. Tot i així, ja li dic que les diferents unitats d’investigació, tan de Mossos 



d’Esquadra com de Policia Local, ja comptem amb aquest recurs i l’utilitzem quan 

s’escau. 

 

 

 

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

no es sorprèn de la resposta del Sr. Batista.  

Respecto el seu formalisme, però un excés de formalisme tampoc l’entenc. No hagués 

costat res que avui vostè reconegués que efectivament en les darreres setmanes hi ha 

hagut un increment, perquè ha estat així, no ho dubti, de robatoris a la ciutat, de 

comerços... I no es tracta de mesures d’autoprotecció, perquè llavors el que està fent és 

traslladar la responsabilitat als ciutadans. Vostè està dient que si no es prenen mesures 

d’autoprotecció, no es poden evitar els robatoris. Jo li podria dir exemples, a més li 

situaré un en una oficina de la Pl. Sta. Anna i un altre de fa uns dies en el c/ Burriac-

Rda. Cerdanya, on hi va haver una dedicació intensa durant molta estona per rebentar 

tot el que es podia rebentar i entrar en un comerç. En aquest segon cas hi havia totes 

les mesures d’autoprotecció hagudes i per haver; tenien alarma, i tots els obstacles i les 

reixes per evitar l’entrada. No podem utilitzar aquest argument de traslladar als 

ciutadans aquesta responsabilitat.  

La seguretat se soluciona només d’una manera, que és amb la Policia al carrer. Hi ha 

altres factors, però el més important és aquest. Això és el que des de fa temps, en 

moments en què els índexs de delinqüència a la ciutat eren raonablement  bons i ara 

que ja no ho són, els hi estàvem demanant. Aquesta és la responsabilitat de 

l’administració publica, el garantir la seguretat a l’espai públic i privat perquè no es 

produeixin aquest tipus de delictes. Sé que no es poden fer miracles. Efectivament hi ha 

un pla estratègic de la policia que contempla una sèrie de mesures, però les 

circumstàncies a vegades superen el que un ha pogut preveure, i per tant, no costava 

res que digués que efectivament reconeix que s’ha produït això i que es poden prendre 

mesures excepcionals o que varien una mica respecte el que ha vist.  

 

 

 

El senyor Oriol Batista no sap si contesta amb formalisme o no. Vostè em demana una 

valoració però no li puc respondre perquè no tinc totes les dades. Penso que és fàcil 



d’entendre, és coherent, és lògic, no estic dient res de l’altre món. Si s’ha fixat bé, en 

algunes respostes de CiU ja li he reconegut que algun mes sí que s’havia notat que hi 

havia hagut un increment però, per exemple, en el darrer mes hi ha hagut una baixada. 

Aquest comportament s’ha d’estudiar bé. Quan tinguem els 12 mesos del 2008 i els 

resultats, em veuré en condicions per valorar i explicar el que faci falta.  

No he parlat de traslladar la responsabilitat al privat. He utilitzat la paraula co-

responsabilitat, és a dir, compartir la responsabilitat. Evidentment que la Policia, les 

administracions públiques, els cossos de seguretat tenen una responsabilitat, però 

també hi ha l’autoresponsabilitat de cada persona, de cada comerç de cada empresa 

amb les seves mesures d’autoprotecció. Si li dic això és perquè hem notat que en molts 

dels fets delictius que s’han donat a la ciutat hi ha hagut errades en aquestes mesures 

d’autoprotecció. Per tant, quan parlo d’autoresponsabilitat, no ho trasllado al privat, estic 

dient que hem de ser responsables tots plegats. I Policia al carrer? I tant! La Policia que 

teníem el 31 de gener, però ara tenim 7 policies més. Penso que la Policia està fent el 

que s’ha de fer i el pla estratègic està responent a la situació de la demanda de 

seguretat que té la ciutat.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, afegeix que hi ha Policia al carrer com 

mai n’hi ha hagut a Mataró. No cal remuntar-se a temps massa pretèrits. Aquells que 

governaven amb vostès a Madrid i ens  van deixar el cos de policia nacional 

desmantellada. En aquest moment hi ha quasi tants policies nacionals de Mataró, no 

havent competència de seguretat ciutadana per part de la policia nacional com hi havia 

en l’última l’època del govern del Partit Popular, per tant siguem rigorosos. Segurament 

no augmentarem la seguretat a la ciutat dient coses que no són certes. Hi ha més 

Policia que mai, vostè ho sap perfectament, a més de l’última incorporació de 50 agents 

del cos nacional de Policia, un acord important que es va fer a Catalunya, amb el qual 

van venir a Mataró. I es va fer una cosa que a mi em va prometre el Director General de 

la Policia l’any 2002 quan el vaig anar a veure a Madrid, el que havia estat alcalde 

d’Àvila si no m’equivoco, que era la centralització dels serveis policials de Granollers cap 

a Mataró. Ara s’ha fet. Per tant, que hi ha problemes? Evidentment. Sempre n’hi ha 

hagut. No hem estat mai cofois dels índexs de delinqüència. En tot cas, el que es pot fer 

són comparatives amb altres èpoques i amb altres ciutats. I Aquí sí que podem dir que 



hem estat sempre en una situació força bona. Fins i tot quan la comissaria del cos 

nacional de Policia estava desmantellada. És en aquesta situació, mentre hi hagi un 

delicte i mentre hi hagi un delinqüent, que ni l’Alcalde ni el regidor de Seguretat tenen 

cap dret d’estar cofois.  

 

 

  

24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA DIRECTOR DEL 

PATRIMONI. 

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

la pregunta següent : 

“El 9 de febrer de 2007, el govern va inaugurar, a so de bombo i platerets, l’exposició “El 
Pla d’Equipaments Culturals de Mataró”. L’exposició, es dividia en cinc àmbits diferents: 
el Pla director del Patrimoni, el Pla de biblioteques, el Mapa d’arts escèniques, la 
promoció de les Arts visuals i la promoció de la música. 
 
Pel que fa al Pla director del patrimoni, l’exposició donava a conèixer que, amb la 
col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, s’havia 
encarregat la seva elaboració al Taller de Projectes, museologia i patrimoni de la 
Universitat de Barcelona, amb l’objectiu que servís com a eina d’anàlisi i debat sobre la 
situació del patrimoni cultural i museístic municipal i com a guia d’actuacions per als 
propers anys. 
 
Concretament, el Pla proposava convertir l’edifici de Can Marfa en el nou Museu de 
Mataró, crear un Centre de Visitants a Can Serra Arnau, museïtzar la capella dels Dolors, 
crear un museu a cel obert sobre la ciutat romana d’Iluro, museïtzar les restes 
arqueològiques de Can Fulleracs i el jaciment de la Vil·la romana de Torre Llauder i 
convertir la Nau Gaudí en un centre d’acollida sobre el Modernisme i la relació entre 
aquest moviment i el desenvolupament social, econòmic i cultural de la ciutat. 
 
Del grau d’acceptació d’aquestes propostes i de la feina que s’ha fet en relació a les 
mateixes, en sabem ben poca cosa: que, fa tot just fa quatre dies, s’ha aprovat el Pla 
Director del jaciment arqueològic de la vil·la romana de Torre Llauder i que el govern ha 
fet cas omís de la que feia referència a la Nau Gaudí. Si fóssim malpensats – que no ho 
som – diríem que aquella exposició va ser més un acte de propaganda electoral, pagat 
amb els impostos de tots els ciutadans, que no pas una obligació contreta amb la ciutat.  
 
Per això, dos anys després de la seva presentació, seria bo que el govern informés, als 
ciutadans i a les ciutadanes de Mataró, sobre el seu grau de compromís amb les 



propostes del Pla Director del Patrimoni, de la feina que s’ha fet en relació a les mateixes 
i de si es compliran, o no, els terminis que es preveien en el moment de la presentació. 
 
En conseqüència, el grup municipal de CiU formula les següents, 
 
PREGUNTES 
 
Primera.- Quines actuacions s’han fet en relació a cadascun dels objectius que 
proposava el Pla?    
 
Segona.- En cas que se n’hagin fet, quin cost han tingut? 
 
Tercera.- Per quan preveu, el govern, que el objectius proposats pel Pla siguin una  
realitat?” 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, passa a fer algunes observacions 

al respecte.  

D’entrada em fa referència a uns bombos i platerets d’un govern anterior en què jo no hi 

era. Aquest pla director a què fa referència és un error, que no és seu, hi ha molta gent 

que l’ha comès, però no hi ha cap pla director de Patrimoni. És un mal nom aquest pla 

director de Patrimoni, realment és un document-estudi on s’analitza la realitat patrimonial 

de la ciutat. És un document-estudi sobre alguns equipaments públics i privats de la 

ciutat. En respondre les preguntes li diré exactament quins, però això és important 

perquè, per tant, no hi ha un pla director de Patrimoni.  

Aquest estudi, en tot cas, va ser informat però mai va ser tramitat i per tant aprovat. 

Aquest estudi del Patrimoni de la ciutat fa referència a la Torre Llauder, Can Serra, Can 

Fullerachs, Sta. Maria –només la Capella dels Dolors–, Can Marfà i finalment es va entrar 

Ca l’Arenas. En cap cas parla de la Nau Gaudí. En aquest document estudi no en parla. 

Sobre els costos de les actuacions que s’han fet en aquests equipaments, cal explicar, 

pel que fa a la Torre Llauder, que sí que existia un pla director que s’ha actualitzat i 

aprovat, com molt bé deia, el 10 de desembre, i paral·lelament s’ha tramitat el projecte 

d’execució de la protecció dels mosaics en una coberta, amb un pressupost de 200.000 

euros. Això està en fase de tramitació.  

En referència a l’excavació arqueològica, hi ha un projecte arqueològic redactat per 

l’IMAC i aprovat per la Direcció General del Patrimoni Cultural, l’únic estament que ho pot 

aprovar, i està en fase d’execució. Finalment hi ha prevista, en el pla director que es va 

aprovar de la Torre Llauder, la restauració de les restes un cop estigui feta la coberta. En 

el pressupost d’inversió del 2009 hi ha prevista una quantitat aproximada de 160.000 

euros, que anirien per aquests projectes: excavació arqueològica i restauració de les 



restes un cop estigui executat la protecció dels mosaics. Aquestes són les actuacions que 

hi ha previstes que s’han fet i aquest és el seu cost.  

Can Serra, no hi ha cap actuació prevista. Can Fullerachs, tampoc. De Can Marfà ja 

n’hem parlat i, per tant, saben molt bé en quin estat es troba. A la Capella dels Dolors 

s’han executat els treballs que han afectat el Museu Arxiu de Sta.  Maria, Sala de Síntesi 

Històrica, Secció dels Rosers i Secció de les  Santes, amb un pressupost de 180.000 

euros. Finalment a Ca l’Arenas hi ha un projecte d’execució, ja executat, amb un import 

de 120.200 euros. Això seria el resultat, com veu, d’aquests elements patrimonials, la 

majoria públics, però un de privat, la Capella dels Dolors, del qual parlava aquest estudi. 

Com li deia, el pla director en si mateix no existeix. Hi ha tota una sèrie d’elements, per 

exemple, que aquest estudi no contempla i que han anat sorgint des de la seva 

elaboració: els caputxins, Can Cruzate, el conducte d’aigües del col·legi d’aparelladors, 

les obres de Santa Maria que no són la Capella dels Dolors, la Nau Gaudí i el C/ de les 

Espenyes núm. 8. Per tant, tot i que seria fora de la pregunta, sóc partidari d’aquest 

document-estudi convertir-lo en un Pla Director de Patrimoni, a partir de la seva ampliació 

amb aquests elements patrimonials que han sorgit en els darrers temps a la ciutat i que 

sortiran, perquè Can Cruzate també s’ha de recollir. Sempre pot ser un document obert i 

dinàmic, però s’ha d’actualitzar molt, i finalment convertir-lo en un pla director, i en poc 

temps poder tramitar el Pla Director de Patrimoni de la ciutat.  

 

 

 
El senyor Francesc Masriera respon al Sr. Penedès que no és la primera vegada que 

aquest es refereix en un ple a un govern anterior. Si vostè no hi era, pot tenir raó, però 

recordi que en essència el govern és el mateix que ha governat la ciutat en els darrers 30 

anys. No em pot negar que en l’exposició aquesta on es va presentar el Pla Director del 

Patrimoni, i així s’anunciava, va ser feta tres mesos abans de les eleccions municipals. 

Els fets canten per si sols.  

Miri, això del Pla Director del Patrimoni no m’ho invento jo. El Govern va publicar una 

notícia el dia 5 de febrer del 2007 on parla del Pla Director del Patrimoni. Em dirà el 

govern anterior, però, en tot cas, és el Govern. 



Finalment, lamento que pel que fa al desenvolupament del PDP o a la preservació del 

patrimoni de la ciutat, Mataró està a les beceroles, cosa que després de 30 anys 

democràtics és una mancança molt important.  

 

 

El senyor Sergi Penedès no es vol treure les puces del damunt quan fa referència a 

governs anteriors, simplement és per dir que hi ha un acord de govern i aquell estudi no 

està aprovat, no ha estat ni tramitat. Per tant, té el valor que té. D’altra banda, insisteix en 

què rigorosament parlant allò no és un Pla Director. És un document i si se’n va dir “Pla 

Director” és un error. 

Fa un any i mig, quan jo vaig agafar la regidoria de Cultura, em va semblar prioritari 

actualitzar el Pla Director de Torre Llauder. A la ciutat n’hi ha dos: el de Torre Llauder i el 

de Santa Maria. Prioritari: Pla Director de Torre Llauder. Següent pas: Pla Director del 

Patrimoni.  

 

 

 

25 –  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL 

CESSAMENT DE LES EXCAVACIONS DE CAN CRUZATE. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Des de mitjan desembre les obres de rescat de materials arqueològics de can Cruzate 
estan aturades: en el jaciment, tapat amb plàstics, els arqueòlegs no hi treballen.  És un 
espai de notable interès ja que es tracta de la cruïlla del Cardus i el Decomanus, on és 
previsible trobar-hi gran quantitat de restes arqueològiques. 
 
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular fa la pregunta següent: 
 
Per quin motiu estan aturats els treballs arqueològics a Can Cruzate?”  
 
 



El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comenta molt breument que s’han 

aturat els treballs perquè és el que estava previst. No és des de mitjans de desembre, és 

des del 5 de desembre concretament, quan ha finalitzat la primera fase d’intervenció 

arqueològica a l’illa de cases de Can Cruzate. S’ha efectuat amb metodologia acurada i 

amb la previsió de temps i pressupost i complint els requisits de registre i documentació 

exigits. Aquesta fase s’ha pogut efectuar a la zona actualment enderrocada. Quan el 

procés de l’obra ho permeti, s’iniciaran noves fases d’excavació. Mentrestant les restes 

aflorades es cobriran amb sauló per garantir-ne el perfecte estat de conservació.  

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB 

L’EXTRACCIÓ CLANDESTINA D’AIGUA DE L’EMPRESA 

MATARONINA TINTS MATARÓ. 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Hem estat assabentats pel setmanari Directa que l’empresa mataronina Tints Mataró, 
−que ha tancat aquest novembre passat i deixat al carrer els seus treballadors sense 
pagar-los els sous que els devia− ha utilitzat de manera il·legal, durant anys, aigua que 
sostreia sense pagar del pou d’una finca veïna a través d’unes instal·lacions clandestines. 
 
D’altra banda, l’esmentada empresa va rebre diverses subvencions obtingudes de 
diverses entitats com el Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), per 
haver dissenyat processos de tintatge en què s’estalviava el 60 % d’aigua. 
 
També, segons Directa, un dels dos copropietaris de l’empresa és militant del PSC de 
Mataró, membre de la plataforma Alcalde Baron, i disposa de bones relacions amb 
l’exalcalde i actual diputat al Congrés espanyol, Manuel Mas. A més, tot i deure entre 
4.000 i 7.00 euros a cadascun dels seus 22 treballadors i prop de 600.000 euros a la 
seguretat Social, Tints Mataró SL patrocina la loteria de Nadal d’enguany del PSC de 
Mataró. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular formula les preguntes següents: 
 
Pensa l’ajuntament comprovar aquestes irregularitats i, si fos procedent, aplicar les 
sancions pertinents?” 
 
 
 



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

confirma que van rebre una denúncia al servei de Llicencia i Activitats. Quan arriba una 

denúncia, el que fem primer és una inspecció per comprovar si és real i es basa en fets 

comprovats. Es va fer aquesta inspecció el 12 desembre del 2008, i vam comprovar que 

en aquells moments l’activitat d’aquesta indústria estava aturada, no hi havia activitats 

com ha comentat el regidor. El que vam veure és que és veritat que hi havia algun tema 

lligat a la captació d’aigua. El que vam fer, a causa que això no és competència del 

servei de Llicencia i Activitats sinó de la Companyia d’ Aigües de Mataró, és passar 

aquest informe de la inspecció perquè la companyia analitzés si hi havia alguna 

irregularitat. Sembla ser que després d’alguna inspecció sí que s’ha vist que en algun 

mes s’ha agafat  aigua d’un pou i calia regularitzar econòmicament el pagament de les 

factures corresponents. En aquests moments, ja s’ha parlat amb el propietari d’aquesta 

empresa perquè faci efectiu el pagament d’aquesta irregularitat, i qui hauria d’imposar 

una sanció, si s’escau, a l’empresa, és l’ACA, que és la competent. Nosaltres hem fet la 

inspecció, regularitzem els rebuts a Aigües de Mataró perquè aquesta empresa els faci 

efectius i hem traslladat a l’ACA aquesta situació perquè, si ho creu convenient, els 

sancioni, que és qui li pertoca. 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria està d’acord en què és l’ACA qui ha de vigilar aquestes 

temàtiques, però també és sorprenent el fet que una empresa que rep subvencions pel 

seu d’estalvi d’aigua resulti que s’ha dedicat durant molt de temps a “robar” aigua d’un 

lloc que no pertocava. L’administració com a mínim hauria de revisar aquests tipus de 

subvencions que s’han estat atorgant.  

 

 

La senyora Alicia Romero s’oposa a entrar en un debat que parla d’unes subvencions 

que dóna el FIDEM. Nosaltres entenem que tal com diu aquesta revista hi havia un 

estalvi d’aigua en el procés de tintatge. Per tant, segurament aquí hi havia un estalvi. 

Una altra cosa és que en algun moment determinat, que és el que ara hem regularitzat, 

aquesta empresa estigués agafant aigua d’un pou, i això fos una situació irregular que 

en tot cas ara resoldrem amb aquesta factura que haurà de pagar, però probablement 

sigui veritat que estalvia aigua, i per això se li ha de donar les subvencions. 

 



 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 27 i 34 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 
27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FALLIDA DE 

L’EMPRESA CONSTRUCCIONS RIERA. 

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

presenta la pregunta següent: 

“Aquesta setmana hem sabut que l’empresa Construccions Riera que havia de fer el 
gratacel a la Ronda Barceló, ha suspès pagaments. El Regidor d’Urbanisme, el Sr.Ramon 
Bassas, va fer declaracions on deia que confiava que les obres al sector de la Ronda 
Barceló no es veiessin afectades per aquest contratemps i que el terreny on s’ha de 
construir el gratacel és propietat d’una altra empresa, sense cap relació amb 
Construccions Riera, l’empresa afectada per la suspensió. 
 
Segons hem llegit a la premsa, l’empresa pot continuar treballant i sembla que té el 
recolzament necessari per tirar endavant el projecte, però des d’aquest Grup Municipal 
ens preocupa, i molt, que hi hagin més entrebancs que l’aturin. En el seu dia ja vam dir 
que no es podia basar la viabilitat del Pressupost 2009 en la consecució de grans 
projectes urbanístics, perquè l’actual situació econòmica no convida gens a l’optimisme. 
 
És per aquests motius que presentem la següent: 
 

PREGUNTA 
 

3. Quines conseqüències té la fallida de Construccions Riera en el projecte 
urbanístic que s’ha de tirar endavant a la zona.” 
 

 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUTUR DE LA RONDA 

BARCELÓ. 

 



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

pregunta següent : 

 
“Atès que la situació econòmica actual està afectant, particularment, els projectes 
urbanístics i constructius, CiU es preocupa pel projecte de reurbanització de la zona 
Ronda Barceló/ Illa de Can Fàbregas i de Caralt ja que del resultat en depenen projectes 
estratègics que, a més, podrien afectar fortament les finances municipals. 
 
A data d’avui, el web de Construccions Riera, en el seu apartat d’immobiliària, continua 
oferint:  
 

 

C. Ronda Barceló  
08302 Mataró 
 
Gaudeixi d’unes magnífiques vistes al nou port esportiu de Mataró des 
d’aquest singular gratacels de 80 m d’altura i una curosa factura 
arquitectònica.  
 
204 habitatges, locals comercials i més de 300 aparcaments amb accés 
directe a les instal•lacions portuàries. 

 Unitats m   sostre2

Pàrquing 319 8.613,00 
Locals  2.500,00 
Habitatges 204 16,299,00  

 

 

 
Cridat a esdevenir un referent en l’horitzó de Mataró, està ubicat a la zona de més 
gran creixement de la ciutat: al costat del Parc tecnològic, del centre universitari i 
del nou Palau de Congressos, a l’eix comercial que l’unirà amb el futur Corte 
Inglés.  
 
A pocs minuts de l’estació de RENFE. 

 
Estat  
En fase d’estudi. Finalització prevista per a principis del 2010. 

Contacte  
Per a més informació, pot contactar amb nosaltres escrivint-nos a: riera@criera.es

 
 
És per això que, el Grup Municipal de Convergència i Unió planteja les següents, 
 
PREGUNTES: 

Primera – Com afectarà la situació general actual a la planificació i execució de la 
reurbanització de la zona de la Ronda Barceló/Illa de Can Fàbregas i de Caralt (millora de 
carrers, eixos comercials, aparcaments, accesos al Port, etc)? 
 
Segona – Veuen correcte que es continuï oferint la proposta esmentada, concretament la 
de Construccions Riera, quan, com a mínim, en qüestió de terminis seria pràcticament 
impossible de mantenir?   Continua donant el govern credibilitat a aquesta proposta com 
sembla que es podria interpretar de les seves declaracions públiques? Continuen pensant 

mailto:riera@criera.es


que aquesta empresa i la propietària de la major part de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt 
no tenen res a veure? 

Tercera – Quins són els fets que pensen que es produiran per tal de que PUMSA pugui 
vendre, en el temps fixat, els terrenys al guanyador del Concurs (operador comercial) que 
ha d’explotar la superfície comercial de l’Illa de Can Fàbregas i de Caralt?   Com 
garanteix PUMSA la propietat per poder fer aquesta venda donat que avui no n’és la 
propietària? Quines garanties tenen?  Hi ha algun document signat en aquest sentit entre 
PUMSA i RESIDENCIAL AURUM?  I entre PUMSA i CONSTRUCCIONS RIERA? 
Existeix algun document signat per part de l’Ajuntament, PUMSA o qualsevol altre 
organisme municipal que obligui a algun d’aquests amb RESIDENCIAL AURUM o 
CONSTRUCCIONS RIERA?” 

 

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, comença negant que hi hagi 

una fallida. Hi ha una suspensió de pagaments d’una empresa que era gestora de la 

propietària d’aquest sòl. Per tant, com sap vostè, no és exactament el mateix que una 

fallida; li permet continuar la seva activitat i en tot cas el que queden intervinguts són els 

seus béns, i en aquest cas no forma part d’aquest béns. La finca no és propietat de 

Construccions Riera, sinó d’AURUM, que Riera no té accions d’AURUM, era només el 

gestor, i que aquesta empresa diu que manté la seva voluntat de continuar endavant amb 

aquest projecte, la qual cosa, recordo, no té res a veure amb la viabilitat del pressupost 

del 2009.  

En relació amb les preguntes de CiU, en primer lloc dir que, tenint en compte la 

conjuntura actual, es va procedir a la modificació del sistema de gestió dividint en dos 

àmbits el desenvolupament del sector de la Ronda Barceló. En un pla més immediat que 

afecta l’illa del Corté Inglés, les tres illes inferiors a la Ronda Barceló, en la primera fase 

es reurbanitzen els carrers, es construeix l’aparcament conjuntament amb la promoció de 

la Torre i les dues illes d’habitatges del mig amb habitatges de protecció oficial i els 

equipaments.  

En resposta a la segona pregunta, crec que no ens hem de posar amb la publicitat que 

pugui fer una empresa privada. L’Ajuntament està desenvolupant el sector i estem 

intentant donar viabilitat econòmica. Posteriorment seran els promotors privats qui 

realitzin, segons el Pla General, les seves promocions. Segons les dades de què 

disposem, tal com li he dit a la pregunta anterior, Riera està gestionant la promoció de 

Residencial AURUM i són empreses independents.  



En referència a la tercera pregunta, amb l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació PUMSA podrà procedir a la venda de la finca a l’operador comercial d’acord 

amb el concurs que es va fer al seu dia i que guanyà el Corte Inglés, i per això hi ha un 

aval presentat. No hi ha cap document signat entre Residencial AURUM i l’Ajuntament 

fora del projecte de reparcel·lació, com vostès saben perfectament.  

 

 

 

El senyor Joan Mora creu que el Sr. Bassas ha despatxat aquest punt molt ràpidament. 

Els podem assegurar que Convergència i Unió estem tan preocupats com vostès, però 

estem preocupats perquè la realitat al final es va imposant i els va obligant a fer 

moviments, però també haurien d’entendre que no només estem parlant del propi 

Ajuntament, sinó que hi ha famílies, negocis... que depenen de que tot això funcioni. 

Aquestes coses val la pena que, quan es fan determinades afirmacions, no es facin amb 

frivolitat. No dic que estigui actuant amb frivolitat, Sr. Bassas, que és la primera vegada 

que intenta no posar-hi més pa que formatge, però és clar, avui sí que ens ha detallat 

molt bé que potser els accionistes de Construccions Riera i de Residencial AURUM no 

tinguin res a veure. Però a la societat, els administradors i apoderats són pràcticament 

calcats. Tot això vol dir que hi ha un vincle absolutament important.  

Vostè ens ha dit que no hi havia cap document signat  entre l’Ajuntament i Construccions 

Riera, però no ha parlat de PUMSA, o no ha parlat de si hi havia algun altre organisme 

municipal. Si no tenim cap garantia, no només les finances municipals se’n poden 

ressentir, sinó que també les de PUMSA que, com vostès saben, estan molt basades, ja 

l’any passat estaven molt basades en poder fer la venda al Corte Inglés i no va poder ser, 

torna a estar pressupostat per aquest any, i si passés alguna problemàtica d’aquestes, 

apart del que patiria PUMSA pròpiament, hi ha molts negocis que en aquests moments 

estan pendents i van a remolc del que vostès estan prometent, que tindrien problemes. 

Això sense descomptar el que hem dit a la primera pregunta de com afectarà la situació 

general quant a la millora de carrers, aparcaments, eixos comercials o accessos al port, 

perquè si miro tota la informació que ens han anat donant amb temps de quina seria la 

configuració que tindria tota l’illa, tant el polígon 1 com el 2, els quals han dividit, entenem 

que per la manca de previsió inicial i segurament perquè la situació econòmica actual els 



està sobrepassant, hi haurà algunes de les inversions que en principi comptaven que 

podrien pagar els propis propietaris, en aquests moments se n’hauran de fer càrrec les 

finances municipals; això és el que li estava preguntant. Perquè si per exemple mirem els 

dibuixos que van des de la part alta de la Ronda Barceló fins al c/ Cooperativa, això ja 

està marcat que com a mínim el 50% s’havia de pagar amb la promoció del polígon i 

sembla que això ho pagarà el “zapatazo”, sigui dit amb una certa rialla perquè estem en 

aquestes hores. Doncs quines són les inversions que haurà de pagar l’Ajuntament degut 

a l’endarreriment d’aquest projecte?  

 

 

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

espera que les coses surtin tal com estan previstes. Ara no toca fer el debat sobre això. 

Únicament fer una matisació al Sr. Bassas. L’accionarat diuen que no és el mateix, els 

administradors són els mateixos? No cal que em respongui ara, però deixo la pregunta a 

l’aire.  

Recordo que fa un any quan al meu representant a PUMSA jo li demanava exactament 

qui era aquesta empresa AURUM, em va comentar que se li havia demanat al Govern 

municipal què hi havia darrera d’aquesta empresa i si hi havia garanties que es podria 

desenvolupar tot el sector i justament llavors deien vostès que podíem estar molt tranquils 

perquè rere AURUM hi havia Construccions Riera. En aquell moment sí que hi havia 

relació pel que ens deien vostès. 

 

 

El senyor Ramon Bassas passa a aclarir algunes coses.  

Estem estudiant les al·legacions en la reparcel·lació i en virtut d’això veurem quines són 

les demandes que fan els propietaris del sector, algunes molt ajustades i molt correctes, i 

per tant veurem en la fase definitiva quines són les obres d’urbanització que es poden 

carregar en aquest sector i quines es poden deixar de carregar. Vaig interpretar que era 

això el que estava preguntant. És un tema que està en estudi i evidentment vostès seran 

els primers en saber quina es la intenció del Govern.  



El Sr. Mojedano també preguntava sobre el conjunt del sector. El que tenim són les 

garanties dels propietaris del sòl. Són garanties que depenen de la seva paraula. Per tant 

es promourà allò que vulguin els seus propietaris. Els senyors del Residencial AURUM 

són uns socis solvents, en els quals no hi ha el Sr. Riera. Hi ha molts administradors que 

comparteixen vàries societats en el món empresarial, com vostès saben. No hi ha cap 

document signat amb PUMSA ni amb l’Ajuntament i aquests senyors fora del projecte de 

parcel·lació.  

 

 

28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA SEGURETAT AL 

COMERÇ, OFICINES I ALTRES SERVEIS. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 23 de l’ordre del dia. 

 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 29,30,36 i 

37 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 

DE NOUS HABITATGES A LA RIERA DE FIGUERA MAJOR. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“En el Ple del mes de març del 2006, el Consistori mataroní va aprovar la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal relativa al sistema de dotacions 
d’habitatge públic. Entre els àmbits afectats per la modificació hi havia un equipament de 
la Riera de Figuera Major, entre els carrers de Josep Maria de Segarra i Joan Oliver. El 
Pla d’Habitatge 2007-2011 preveia la construcció de 90 habitatges públics en aquella 
pastilla, que s’havien de realitzar en tres fases. 



 
Però en el moment en que s’ha presentat el projecte detallat als veïns de la zona s’ha 
generat una sèrie de crítiques i malestar. Totes les forces politiques van estar d’acord en 
la necessitat de modificar el Pla General, així com en l’aprovació, amb matisos i 
diferències, del Pla d’Habitatge. Ara bé: el que aquest Grup creu és que els veïns no han 
estat correctament informats amb exactitud el projecte definitiu, per part del Govern 
Municipal. 
 
La pràctica ens demostra que la ciutadania no té el coneixement que hauria de tenir de 
les resolucions que s’aproven al Ple i que els afecten. No podem amagar que 90 
habitatges provoquen un impacte important en aquella zona, i creiem que hauria estat 
millor detallar amb més precisió el projecte als veïns.  
 
A més, s’ha de tenir en compte que l’actual situació del sector immobiliari (amb un mercat 
d’habitatges que està per vendre a causa de la crisi) podria fer-nos replantejar si el 
número d’habitatges de la zona ha de ser l’aprovat inicialment.  
 
El que és evident però, és que la zona té una dèficit d’equipaments que cal resoldre, sigui 
quin sigui el projecte definitiu. 

 
És per aquests motius que presentem les següents preguntes: 
 

PREGUNTES 
 

1. Pensa el Govern Municipal fer alguna modificació del projecte previst? 
 

2. Quin ha estat el procés de diàleg amb els veïns i associacions de la zona pel que 
fa a l’exposició del projecte? 
 

3. Quins equipaments nous hi ha previstos per dotar la zona dels serveis necessaris 
per millorar la qualitat de vida dels veïns?” 

 
 

 

 

30  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES VIVENDES 

CONTENIDORS QUE S’HAN DE CONSTRUIR AL CAMÍ DE LA 

SERRA. 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 



“Segons creu aquest Grup Municipal, el projecte de vivendes que s’ha de construir al 
Sector de Figuera Major contempla diversos factors que, donades les circumstàncies 
actuals, probablement seria bo que es replantegés.  
  
Com ja hem expressat, la situació actual del mercat immobiliari no és la mateixa que 
quan es va idear aquest projecte i, per tant, caldria donar-li un nou enfocament. Ni la 
demanda d’habitatge és la mateixa ni el preu, tampoc. Per tant no creiem necessària la 
construcció de 90 noves vivendes que, per altre banda i una vegada vist el projecte, 
tenen un impacte en la zona que fins ara no s’havia previst.  
 
Aquest Grup ja ha dit que creu que cal buscar solucions en el mercat d’habitatge que no 
té sortida actualment a causa de la crisi, com a possible alternativa a un projecte que 
disgusta veïns i causarà un impacte volumètric important a la zona. Un altre aspecte que 
ens preocupa també és la possibilitat que es que tiri endavant la idea de que les vivendes 
siguin fetes a partir de contenidors adaptats.  
 
Segons ens consta, els contenidors, que en el projecte inicial s’havien de reciclar, ara 
haurien de comprar nous i adaptar-los a habitatge, la qual cosa encara és més 
descabellada perquè afegeix un cost més elevat. Sabem que els veïns no en volen ni 
sentir a parlar, i no creiem que, donades les circumstàncies, les arques municipals hagin 
de destinar diners a projectes com aquest, sobretot quan tenim pisos que no es poden 
vendre a causa de la crisi. 

 
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent: 
 

PRECS 
 

1. Per tot lo exposat, demanem al Govern Municipal que aturi de forma provisional el 
projecte que es deriva del Pla de millora urbana del sistema dotacional públic de 
Figuera Major presentat per Pumsa, per re plantejar-se de nou tot el projecte de 
forma que es pugui tenir un marge mes gran de diàleg amb els veïns del sector 
afectats; estudiar la idoneïtat del nombre d’habitatges previst, alçada i volumetries; 
concretar els equipaments en funció de les necessitats del sector; i, per últim, 
descartar la idea de comprar contenidors nous per adaptar-los a habitatges. “ 
 

 

 

36  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES VIVENDES CONTENIDORS 

DE FIGUERA MAJOR. 

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

prec següent : 

 



“Pel que ha pogut saber aquest Grup Municipal, el govern municipal es planteja la 
possibilitat que les 90 vivendes públiques dotacionals destinades a lloguer que s’han de 
realitzar a la zona de figuera major i que proposa el PMU aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local el passat dia 1 de desembre de 2008, siguin en el seu dia projectades, 
totes o una part,  a partir de contenidors adaptats o altres tipus de materials alternatius al 
sistema tradicional. 
 
Convergència i Unió, som conscients de la necessitat d’habitatge de lloguer per joves i 
gent gran, a preus públics reduïts, i de cap manera no estem tancats a cap tipus 
d’innovació ni en el model ni en els materials però sí que ho estem a que si fos d’aquesta 
magnitud, el canvi s’executi després d’un debat seriós i molt rigorós sobre els avantatges 
i inconvenients que cadascun dels nous sistemes podrien tenir i, sobretot, es faci amb la 
informació i el consens necessari.  
 
En aquest cas, atès que sembla que es tracta de contenidors nous i no pas reciclats per 
adaptar-los a habitatge, i tota vegada que els costos sens dubte no serien tant 
avantatjosos respecte a la situació prèvia (reciclatge) i l’impacte visual en tot aquell entorn 
seria molt important, creiem que cal replantejar-ho. 
 
Al marge de la radical oposició de veïns de la zona en relació a com està inicialment 
projectada la construcció d’aquests nous 90 habitatges, i a més, no existint cap tipus 
d’informació per part del govern municipal de com podrien ser aquests pisos contenidors, 
de quin material estan fets, de si són adaptables a la zona on es construirien, de quins 
usos determinats poden tenir, de quines són les limitacions i avantatges en relació a les 
construccions d’obra tradicionals, de si existeixen construccions similars a Catalunya o a 
l’estat Espanyol (en latituds properes) i quin resultat han donat,  o de quin cost final 
tindrien, qui els finançaria i com es repercutiria el preu del lloguer als futurs arrendataris, 
quin manteniment estarien els llogaters o propietaris obligats a fer i si, aquest, seria més 
o menys que el tradicional i, per tant, assumible o no, de quina durabilitat i per tant 
amortització tindrien, etc etc  el Grup Municipal de CiU presenta el següent,  
 
PREC 
 
Aturar provisionalment el projecte constructiu del sistema dotacional públic del PMU de 
Figuera Major per tal de revisar la conveniència del nombre de vivendes projectades, la 
volumetria dels edificis projectats, l’alçada dels mateixos edificis i tots els paràmetres 
resultants, així com obrir el debat polític necessari per abordar las possibles innovacions 
en el sistema constructiu que pugui impulsar la Ciutat, tant des del punt de vista dels 
materials com de la ubicació d’aquests potencials nous tipus de vivenda.” 
 

 

 

37  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA DE MILLORA URBANA 

DEL SISTEMA DOTACIONAL PÚBLIC DE FIGUERA MAJOR. 



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

pregunta següent : 

 
“El passat dia 1 de desembre de 2008 la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Mataró 
va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sistema dotacional d’habitatge públic 
de “Figuera Major” presentat per PUMSA.  
 
L’esmentat Pla, essencialment, preveu la construcció d’uns 90 pisos amb una superfície 
útil d’entre 40 i 50 m2 cadascú, sobre un solar de 3.378 m2, ocupat el 100 %, 
determinant-se el nombre de plantes d’acord a 5 nivells d’alçada (pb+4) sobre la façana 
del carrer Riera de Figuera Major i 4 nivells d’alçada (pb+3) sobre la façana posterior. 
L’edificabilitat de la parcel·la és de 2,5 m2 sostre/m2 sòl, essent la mitjana de l’entorn 
segons els criteris d’ordenació urbanística del PMU . Els habitatges públics estan 
destinats, d’acord amb l’esmentat pla i amb la modificació puntual del PGOUM dotacions 
d’habitatge públic de diversos carrers de Mataró aprovat definitivament el 20 de 
desembre de 2006, a règim de lloguer. 
 
Així mateix, tan aquesta última modificació puntual  del PGOUM de dotacions d’habitatge 
públic, com el PMU aprovat ara inicialment, substitueixen en aquest sector concret, i 
concretament en aquesta parcel·la, la modificació puntual del pla especial d’equipaments 
de Mataró nord Via Europa i Figuera Major aprovat definitivament per aquest ple 
municipal el dia 4 de maig de 2006, que proposava en aquesta parcel·la com a ús 
dominant, el d’equipaments esportius, amb una edificabilitat permesa de 1.00 m2 
sostre/m2. 
 
A rel de l’aprovació inicial de l’esmentat PMU, el Grup Municipal de CiU realitza les 
següents  
 
PREGUNTES: 
 
PRIMERA- Quins criteris s’han fet servir per adjudicar una edificabilitat de 2.5 m2 st/m2 
basant-se en l’entorn en una zona on en principi es proposava una edificabilitat màxima 
de 1m2 st/m2 ? 
 
SEGONA- S’ha tingut en compte l’edificabilitat existent en els habitatges veïns de la zona 
posterior de la parcel·la (carrer Salvador Espriu)? i la de futura escola Maria Mercè 
Marçal?  
 
TERCERA- S’ha plantejat la possibilitat de rebaixar l’edificabilitat i la no ocupació al 100 
% del solar i altres paràmetres per tal que els edificis resultants tinguin una alçada més 
reduïda ? 
 
QUARTA- Al marge de les al·legacions que es puguin presentar, s’han tingut converses 
amb els veïns afectats per aquest PMU ? s’ha arribat a algun tipus de consens o solució a 
rel de les reclamacions veïnals ? 
 



CINQUENA- El PMU planteja en principi tres sub-parcel·les amb tres edificis 
corresponents. Es té previst realitzar-los en diverses fases, o tots tres de cop ? amb quin 
cost aproximat ? 
 
SISENA- La planta baixa està destinada com a mínim a un 60 % d’equipament públic. 
S’ha pensat quin tipus d’equipament hi ha d’anar ? S’ha parlat amb els veïns sobre quin 
tipus d’equipament és necessari ? Quins compromisos existeixen?  
 
SETENA- A l’espera de l’aprovació definitiva i el corresponent projecte d’urbanització, i 
tenint en compte la reduïda dimensió dels habitatges resultants (entre 40 m2 i 50 m2 
cada habitatge), s’ha pensat quin tipus d’habitatge es construirà ? És cert com se’ns ha 
informat que hi pensen construir, tots o una part,  dels anomenats “pisos contenidor” ? Si 
fos així, com és que no s’ha informat adequadament als Grups Municipals? Pensa el 
govern que es pot fer un canvi de model constructiu d’aquestes característiques sense 
fer-ne un debat públic o, com a mínim, amb la resta de grups del Consistori? “ 
 
 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, comença reconeixent que les 

preguntes, tant de CiU com del PP, tenen molt de sentit, però probablement haurien 

pogut ser contestades amb una major precisió si s’haguessin fet amb la presència dels 

tècnics en el moment que es va fer la presentació a la comissió informativa a Serveis 

Territorials. Les respostes seguiran l’ordre de les qüestions de CiU, en què les 

preguntes del PP quedaran englobades. 

La primera fa referència als criteris d’adjudicació de l’edificabilitat de 2,5 m de sostre per 

metre quadrat de sòl, versus l’edificabilitat anterior de metre per metre. La segona 

pregunta estaria relacionada amb la primera.  

Quan es va modificar el Pla General per tal de fer habitatges es varen fixar unes 

condicions d’ordenació i edificació que són les que es recullen escrupolosament en 

aquest Pla de Millora Urbana, que era es troba en període final del seu període 

d’exposició publica. Es va agafar l’edificabilitat de l’entorn de les edificacions 

col·lindants, en concret les del Camí de la Serra, l’edifici conegut per la V i també les 

vivendes del darrere. Els de la V són edificis alts. Els de Salvador Espriu són mes 

baixos. És va fer la mitja simple, no la ponderada que encara surt una mica més baixa, i 

de l’edificació resultant encara es va rebaixar una mica fins quedar en aquests 2 metres 

i mig quadrats de sostre per metre de sòl. Això, per entendre’ns, en les reunions que 

hem fet amb els veïns sí que ho hem pogut veure, perquè per explicar el PMU hem 

utilitzat uns dibuixos per fer més fàcil aquesta ordenació volumètrica, i es veu una 



hipotètica línia que traça des dels edificis alts als més baixos, i aquesta edificabilitat 

quedaria per baix.  

En relació amb l’edificabilitat màxima de metre per metre al que vostès fan referència 

respecte a l’equipament esportiu que estava planificat amb anterioritat al seu pas a 

habitatge el març de 2006, crec que hi ha una confusió de tipus conceptual. 

Efectivament quan es va fer la transformació, això estava fixat en metre per metre. Això 

és un coeficient d’edificabilitat que es consideri idoni, suficient per fer un equipament 

com el que estava previst. El que passa és que hi ha una confusió: una cosa és el 

coeficient d’edificabilitat i una altra cosa molt diferent és el volum aparent de l’obra, no té 

res a veure. És una de les coses que crec que en les trobades preocupen els veïns, és 

el tema de les alçades. El volum aparent d’un equipament esportiu, com el que vostès 

es refereixen que estava planificat anteriorment, no és equiparable des de cap punt de 

vista a una planta baixa d’un edifici de vivendes.  

En referència a la tercera pregunta de si s’ha plantejat la possibilitat de rebaixar 

l’edificabilitat i la no ocupació al 100 %, convé explicar que s’està plantejant i així es 

contempla des del primer moment. Es pretén fer un molt bon projecte per una molt bona 

arquitectura, i mirar de complir, al mateix temps, amb les expectatives que dóna la 

modificació del Pla General  a la que fem referència, aprovada de forma unànime en el 

2006, i que es concretava amb l’obtenció de 90 habitatges com a màxim en aquest 

sector de Figuera Major.  

Quant al punt quatre, al marge de les al·legacions, fa referència a les converses que 

s’han tingut i que espero que continuïn amb els veïns afectats. Dir que efectivament 

s’han tingut i s’estan tenint converses amb els veïns del sector per tal d’explicar aquest 

PMU que els afecta. I també, com comentava abans, utilitzar uns dibuixos de manera 

que puguin entendre amb més facilitat quina és l’afectació volumètrica i d’alçada pel que 

fa a les seves propietats. Estem treballant per arribar a una proposta acceptable per a 

totes les parts, naturalment fins a un cert límit, i aquest se situaria en la voluntat 

municipal d’intentar esgotar al màxim les possibilitats que dóna aquesta ubicació quant 

al nombre màxim d’habitatges. La proposta actual, en línia amb el marc que estableix 

aquest PMU i en relació amb el comentari que feien sobre les alçades inicials, que 

apareixen en el PMU, plantejaria en aquests moments, dues barres d’edificis: la primera 

més a prop de la Riera de Figuera Major, seria planta baixa més tres, no planta baixa 

més 4, que seria el màxim que permetria el PMU, i l’altra barra més a prop de les 

vivendes de Salvador Espriu, de planta baixa més dos. Així mateix, el PMU planteja una 



separació de 8 metres entre el solar en qüestió i les cases del darrere, la qual cosa 

implicaria, si agaféssim la distància entre façanes, una distància de 18 metres. És una 

amplada superior a la majoria de carrers de l’Eixample, que acostumen a estar a uns 10 

metres. 

La pregunta 5 fa referència a les tres subparcel·les en tres edificis corresponents, les 

fases i el cost. El PMU planteja efectivament l’equipament amb tres plataformes. Aquella 

parcel·la té un desnivell important i aquesta és la manera d’adequar-se a la seva 

pendent. En aquests moments encara s’està treballant amb el que és la volumetria, les 

alçades i no s’ha entrat a valorar, perquè no hi ha projecte executiu, quina seria la millor 

manera de fer l’obra. Una vegada tinguem els projectes es podrà valorar des d’un  punt 

de vista tècnic quina és la millor planificació constructiva de l’obra. Pel que fa al cost, sí 

que es disposen d’unes primeres aproximacions que encara no estan contrastades, 

encara estem en la fase de millora urbana, i s’han de veure les al·legacions, s’han 

d’aprovar, i a continuació és quan es començarà ja a treballar en un projecte ja en ferm. 

No m’agrada parlar de quantitats a aquestes alçades, però sí que amb totes les reserves 

del món els diria que una primera estimació estaria al voltant d’entre 5 milions i mig i 6 

milions d’euros la inversió total d’equipaments, pàrquings i habitatge. Sí que és veritat 

que semblaria aconsellable o des del punt de vista constructiu, plantejar l’obre per fases, 

però encara estem treballant amb els volums, amb el PMU i no podem donar 

informacions concretes al respecte, perquè no els hi estaria dient una cosa fiable. En 

referència als usos dels equipaments estan pendents d’establir. Aquest treball es farà en 

els propers mesos dins del marc del Pla d’Equipaments, i també amb les recomanacions 

i les idees que puguin sortir en el nou Pla Integral del Nord. 

Pel que fa a la pregunta 7, val a dir que es construiran habitatges, com diu el Pla 

General i també diuen vostès en el mateix text de la pregunta, d’entre 40 i 50 metres 

quadrats dirigits al públic jove. Seran habitatges de lloguer i esperem poder oferir als 

joves lloguers al voltant dels 300 euros al mes, esperem que al mateix nivell que els 

habitatges que ja són una realitat també realitzats a sòls dotacionals al c/ Carlemany, 

per a gent gran en aquest cas, i al Pla d’en Boet, que tot just es va acabar l’obra a final 

d’any.  

Quant al sistema constructiu, efectivament i tal com apareix en el PAM, des de fa 

setmanes hi donem voltes, l’acció 121-23, no sé exactament quina era abans però ha 

quedat aquesta referència per a habitatges modulars a Figuera Major. Les 

característiques d’aquests habitatges ja les coneixen. Han estat explicades en aquest 



Ple i també de forma personal amb els portaveus del seu grup i també del PP. El 

mètode constructiu en aquesta alçada que estem encara del PMU, jo crec que no és 

rellevant pel que fa a les inquietuds dels veïns, al menys pel que he vist se centren en la 

modulació de les alçades i les distàncies en els seus habitatges. Quan disposem dels 

primers projectes, i això serà una vegada s’hagi conclòs aquest període d’al·legacions 

del PMU, seran explicats amb tot el detall que faci falta tant en comissió informativa, 

com als consells de PUMSA,  Prohabitatge, la Mesa d’Habitatge, i si convé, de forma 

personal amb vostè i naturalment amb el Sr. Mojedano, amb el Sr. Safont, amb qui faci 

falta.  

En relació amb els precs, confirmar que, en base a aquestes respostes, no els 

acceptaríem. Hi ha un parell d’afirmacions que sobretot en el cas del PP apareixen, 

també en cas de Convergència, com un dels arguments per tal de no tirar el projecte 

endavant. Es tracta de la situació immobiliària actual, i és veritat, en aquest moment hi 

ha tota una sèrie d’habitatges en estoc, d’habitatges que no es poden vendre per 

diferents motius. La idea seria, mentre hi hagi aquest estoc de vivendes pendents de 

vendre, aturem tots els processos i esperem. Des del punt de vista del govern municipal, 

però, això seria un greu error, la relaxació en el procés de construcció, en aquest cas 

d’habitatges per destinar al parc municipal de lloguer, creiem que seria un error. Primer 

perquè els pisos que estan en estoc ara en el mercat de lloguer no són els pisos que 

poden donar satisfacció a una demanda desatesa d’habitatge a preu assequible. Són 

pisos d’un altre nivell que poden baixar de preu fins a un límit que segurament estarà 

establert amb el deute que suporti cadascun d’ells. Per altra banda, hi ha unes dades 

que vaig estar revisant quant a habitatges de lloguer, són dades de l’Estat Espanyol, 

respecte a la Unió Europea. El volum d’habitatges en lloguer en percentatge respecte el 

parc total d’habitatge privat de lloguer està al mateix nivell que la Unió Europea. Pel que 

fa a habitatge públic de lloguer, Espanya està a la cua. És l’últim país de la Unió 

Europea amb parcs públics de lloguer. Aquests dos motius, que els pisos que estan en 

estoc en el mercat no són els adequats per donar satisfacció a preu assequible, i la 

necessitat d’incrementar el parc públic d’habitatge fins a un nivell acceptable que també 

surt a la llei de Dret a l’Habitatge, fa que no ens puguem relaxar. Aquest seria l’argument 

principal. L’altre, el dels contenidors, ja els he dit que estem en fase de PMU, no hem 

entrat encara en el projecte. Quan el tinguem el discutirem en profunditat. En definitiva, 

no acceptaríem cap dels dos precs.  

 



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

lamenta la decisió del Govern. Suposo que si el grup de l’oposició ha presentat aquestes 

iniciatives ho ha fet de manera raonada, i penso que amb el rigor i la voluntat que s’intenti 

arribar a un acord. Sé que a vegades és molt difícil i els projectes s’han de tirar endavant i 

no es poden aturar, però de totes maneres penso que per les raons exposades, per les 

raons tècniques, d’impacte, i que continuem mantenint la situació del mercat immobiliari, 

que fa que hi hagi un parc d’habitatges en estoc important, podrien donar peu a re 

considerar aquest projecte i fer-ho de  manera més suau i més acceptable per a tothom. 

Lamentem aquesta decisió. 

 

 
El senyor Joan Mora creu que el Sr. Teixidó posa molta voluntat en la resposta. 

Nosaltres continuem tenint molts dubtes però. La seva resposta s’ha allargat explicant 

uns dibuixos que té al cap i que ha anat ensenyant a qui li ha demanat. Nosaltres no li 

podem demanar que ens ensenyi uns dibuixos que no sabem que existeixen fins que 

ens en assabentem. Ens hagués agradat en la comissió informativa que ens hagués 

ensenyat els mateixos dibuixos que vostè estava explicant. Ara, si després això es 

construirà, si aquests 90 habitatges... li recordo quan es va presentar el projecte ens 

vam abstenir, perquè ja no ho vam veure clar en el seu moment, sobretot per la densitat 

que això podia significar en aquella parcel·la, perquè quan al seu dia es reconverteix, no 

és el mateix parlar de 90 habitatges, amb tot el que era el solar de Figuera Major en 

aquell moment, que ara que ha quedat reduït en una tercera part. Per tant, ens hagués 

agradat poder tenir tota aquesta informació en aquell moment.  

Després hi ha una altra cosa, el tema de la construcció per fases. Si no ho hem entès 

malament, això s’ha de fer en 3 fases, i en una primera fase no tenim clar que vostès 

tinguin pensat construir-hi un aparcament. És més, sembla que no serà així, per tant 

això també ens ho haurien d’explicar, perquè en un lloc on la necessitat d’aparcament 

és prou gran, ho haurien d’explicar. Aniria bé com a mínim arribar a aquesta confiança 

política que a vegades es demana. Que deixéssim de jugar i expliquéssim les coses i a 

on volem anar al final. Si hem d’anar agafant de la informació que vostè ens dóna avui, i 

sembla ser que això sortirà a un lloguer de 300 euros mensuals, que és més o menys el 

mateix preu que les vivendes convencionals, ja no entenem les vivendes convencionals 



que posin vostès en lloguer d’aquests metres quadrats. Això és el que m’agradaria que 

m’expliqués.  

Després, sembla ser que tenen molt clar tirar endavant pisos contenidor, però en canvi 

no ens han parlat de si tenen estudis comparatius ni de totes les reflexions que els hi 

hem fet, ni de la reflexió de l’ impacte visual que això podria tenir i que nosaltres pensem 

que el millor lloc on construir un tipus de vivendes innovadores no seria a Figuera Major.  

Molt probablement  un lloc proper al front de mar hagués estat millor. I sobretot ens 

sembla que si s’ha de canviar el sistema de construcció fent una innovació d’aquestes 

característiques, hagués estat bé que se’ns hagués explicat en el moment que 

corresponia i no que ho haguéssim d’anar pescant i interpretar que en el PAM, en 

l’actuació 1-20-23, o no sé quina és que han dit vostès, quan posen "modulars”, 

nosaltres hem d’interpretar que aquí és el que volen fer.  

Crec que han intentat que això passés el més desapercebut possible i aquí pot haver-hi 

un altre problema, en la informació adequada a tot el veïnat. Crec  que els veïns  són els 

primers que comprenen la necessitat d’habitatges de lloguer per a joves i gent gran que 

pot tenir la ciutat. Però també ens agradaria saber quin és el dibuix, i com és que n’hi ha 

d’anar 90, i no 50 i 40 més en una altra peça. Perquè, és clar, també podria ser que se 

n’hi haguessin de fer 90 com sigui, perquè és la peça que tenen disponible ja que totes 

les altres operacions on les volien posar potser estan fallant. I explicar totes aquestes 

coses seria més econòmic que no pas anar amagant els problemes i jugar al gat i la rata 

amb l’oposició i amb els veïns.  

 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, desmenteix haver estat 

amagant informació. Des del primer moment hem estat comentat això i a més a més, 

com estem dient, la fase en la que ens trobem és la del PMU. Encara no hem entrat en 

el tema del projecte. Quan hi entrem ja el discutirem en profunditat.  

Abans de publicar aquest PMU ja havíem començat les converses amb els veïns i 

també amb les associacions de veïns de la zona, tant a Camí de la Serra com 

l’Associació de Veïns de Vista Alegre. Probablement tinc menys experiència que molts 

de vostès, però crec que a l’Ajuntament, tant els grups del Govern com també els grups 

que en aquests moments es troben a l’oposició, han de fer el possible per moure les 



polítiques publiques que prioritzin, amb la mesura possible, el bé comú. Penso que 

aquesta manera de fer i enfocar que estem intentant desenvolupar en aquest projecte, 

és preservar el bé comú però intentar ser el màxim de sensibles amb les inquietuds 

expressades pels veïns. Algunes de les inconcrecions del projecte es basen en què 

l’estem desenvolupament pràcticament a l’uníson en base als comentaris que ens van 

transmetent  els veïns. Aquest era també l’esperit de la modificació que es va produir de 

forma unànime al Pla General de 2006, que establia aquests solars com a dotació 

d’habitatge públic juntament amb uns altres sis solars, alguns d’ells ja en fase de 

construcció, com Nuñez de Ballboa, altres que ja són una realitat com hem vist al C/ 

Carlemany o el del Pla de Boet; amb intervencions en aquell moment dels representants 

del Partit Popular o Convergència felicitant-se del consens aconseguit. És possible que 

per a ells en aquests moments la situació hagi canviat però des del punt de vista nostre, 

no. Pensem que hi continua havent, malgrat la situació del mercat immobiliari, una 

demanda no atesa dels habitatges a preu assequible i que l’opció que planteja el Govern 

d’acord amb els compromisos electorals concrets per un costat, i d’acord  també amb 

l’acord de govern signat pel mandat, és atendre aquesta necessitat dels ciutadans de 

Mataró, i en aquests cas, els joves de Mataró. Per això utilitzem els instruments dels que 

disposem amb la ferma voluntat de tendir cap a un model de ciutat on equipaments i 

vivendes es vagin integrant dins de la trama urbana sense coses externes, sense coses 

segregades. No sé quines serien altres opcions en aquest sentit, però dins sempre 

d’equipaments, vivendes sempre dins el teixit urbà dels barris. Aquesta és la idea, i 

continuarem les converses amb els veïns i associacions de veïns fins a arribar, dins a un 

límit , a una solució que sigui còmode per a totes les parts.  

 

 

 

 

31  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LES DECLARACIONS 

FETES PEL REGIDOR CARLOS FERNÁNDEZ A MATARÓ RÀDIO. 

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

presenta la pregunta següent: 



 
“El fet es remunta al dia 29 de desembre del 2008 al voltant de les 19:15h. El regidor de 
l’Ajuntament de Mataró, Sr. Carlos Fernández feia unes declaracions en directe a Mataró 
Radio en relació al pressupost pel 2009 destinat a les entitats de la ciutat.  
 
Enmig del seu discurs, el regidor va afirmar que “el principal grup de l’oposició volia fer 
una reducció del 10% de les aportacions a les diferents entitats i associacions”. 
 
Per tant i en relació amb tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Convergència i 
Unió presenta les següents, 
 
PREGUNTES: 

Primera – Quin és pel regidor Carlos Fernández el principal grup de l’oposició a 
l’Ajuntament de Mataró? 
 
Segona – Amb quina informació es basava el regidor Carlos Fernández per fer aquesta 
afirmació? 
 
Tercera.- Quins són els criteris que aplica el Departament de Participació Ciutadana per 
fixar l’import de les subvencions a entitats ciutadanes que figuren a les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal?” 
 
 
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, 

respon la primera pregunta: Si ens cenyim única i exclusivament al nombre de vots i de 

regidors i regidores d’aquest Ajuntament, el principal grup de l’oposició és Convergència 

i Unió. Ens cenyim, però, a un concepte quantitatiu.  

Pel que fa a la segona pregunta, val a dir que hi ha dos documents, el primer una 

proposta de resolució que formulà el seu grup, entrada per registre el passat 26, 27 de 

setembre, en la qual la part dels acords, més concretament el desè deia: “Es reduiran un 

5% respecte l’import del 2008 totes aquelles subvencions l’objectiu de les quals sigui 

una activitat lúdica de qualsevol àmbit”. El segon document, el llistat de les al·legacions 

del grup municipal de grup Convergènica i Unió, el pressupost del 2009, la proposta 

número 5 diu textualment: “Es reduiran un 5% respecte l’import del 2008, de forma 

raonada les persones o entitats afectades totes aquelles subvencions l’objectiu de les 

quals sigui una activitat lúdica de qualsevol àmbit”. Sí que és veritat que en aquella 

intervenció a la ràdio vaig parlar del 10%. No és el 10% sinó el 5%.  

En aquell moment, jo com a regidor, en aquell debat amb el president de l’Associació de 

Veïns de Cerdanyola, parlàvem dels convenis o d’aquelles activitat que convenia 

l’Ajuntament amb l’associació de veïns, dintre de les quals, i sota el meu parer, hi ha 



moltes activitats que són lúdiques, i que per a nosaltres són tan importants com les que 

poden ser de caràcter formatiu o informatiu que també ajuden a l’objectiu final, com ara 

les relacions dels ciutadans siguin o no del mateix territori, el foment de la cohesió, la 

ciutadania, la co-responsabilitat dels altres compartit, etc. En tenim exemples, les 

associacions de veïns més enllà de les activitats fan altres tipus d’actes. No sé si és el 

terme que volen fer servir de lúdic, si me l’expliquen millor, com ara excursions, 

caminades, sortides, actes recreatius, així com d’altres actes que realitzen any rere any i 

consideren que són de participació ciutadana. Li puc anunciar que portem un temps de 

debat en el qual per a elles un exemple com pot ser la cavalcada, les associacions de 

veïns diuen que la cavalcada és un tema de cultura, però el veïnatge que s’aconsegueix 

i els tres mesos preparant les coses, per a elles és un tema de participació ciutadana, de 

cohesions socials i de relacions ciutadanes. Li dic que és un debat que ara per ara 

s’està fent i també seria per a mi un tema lúdic.  

Quins són els criteris que aplica el departament de Participació Ciutadana per fixar 

aquest import? Serien, entre d’altres, el desenvolupament de l’entitat, el nombre 

d’activitats que realitza, la distribució de les tasques i organització de les mateixes,              

la participació de l’entitat en els òrgans establerts, aquelles entitats que tinguin gent que 

participin en els consells municipals d’una manera regular, també. Funcionament 

participatiu de l’entitat, assemblees, juntes, el desenvolupament de les activitats 

especifiques  innovadores que no es realitzin en altres entitats de la ciutat, la promoció 

d’activitats no formatives, conferències, excursions i demés, la implantació de l’entitat en 

el barri i seu territori, la realització d’activitats de forma conjunta amb altres associacions 

o entitats de la ciutat, i aquelles altres activitats que poden ser obertes a la ciutat. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez portava apunt el document que van entrar,  però veu que 

el Sr. Carlos Fernàndez ja ho té.  Ha insistit molt que eren activitats lúdiques però en les 

seves declaracions a Mataró Ràdio no ho va dir. Quan nosaltres explicàvem això no ens 

quedàvem només aquí, sinó que parlàvem de discutir amb les entitats aquesta reducció 

i només d’un 5% precisament, perquè quan tenim una situació com la que estem vivint 

ara i quan el pressupost s’ha de fer com s’ha hagut de fer, vostès només fessin cas del 

tema de congelació de sous. En tot cas creiem que aquesta era una mesura perquè les 

entitats fossin corresponsables i s’adonessin de l’esforç que feia l’administració, i això ho 



dèiem i ho explicàvem, malgrat aquí no estigui escrit. Però sí que queda clar quin tipus 

d’activitat era i que era el 5%, com vostè alegrement, sense que hi hagués cap membre 

d’aquest grup municipal, ens va fer sortir. Jo acabaria amb dos precs. Un, que 

s’abstinguin vostès de citar coses sobretot erròniament quan no hi ha algú que pugui 

respondre, perquè sinó és allò que dos jugaven i el tercer va perdre. Vostè estava en un 

debat amb el president d’una associació de veïns i nosaltres ni hi vam entrar, ni se’ns va 

convidar. I després, com que veig que ho té treballat i estudiat, li faria el prec de si ens 

pot fer arribar aquests criteris de forma escrita i de com s’apliquen. 

 

 

 

El senyor Carlos Fernández contesta que aquest Govern considera que si hi ha un 

moment en què s’ha d’ajudar les entitats és ara que hi ha crisi i ara que potser aquelles 

entitats que es recolzen en les donacions dels particulars, en les ajudes de les botigues  

i demés poden necessitar que l’administració pública les ajudi. I segon, transparència, 

no ho dubtin, transparència, com sempre.  

I el primer de l’abstenció de citar-ho erròniament, ja els he dit que m’he equivocat. No sé 

d’on vaig treure el 10%, no sé si parlant de comunicació o d’altres coses al cap. Ja els hi 

he dit, els demano disculpes, però també els demanaré el mateix, que no citin res del 

Govern sobre aquelles coses que potser no estan del tot matisades, sempre que no hi 

hagi algun membre del Govern per confirmar-ho. 

 

 

 

32  - PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ AL MAL FUNCIONAMENT 

DE LES CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA DE L’AJUNTAMENT. 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“A partir d’una pregunta formulada pel Grup Municipal de la CUP en el Ple corresponent 
al passat mes de novembre, vam tenir coneixement que el dia 28 d’octubre el sistema de 



videovigilància d’aquest Ajuntament no va funcionar correctament.  Atès que no es van 
poder lliurar les imatges d’aquell dia, les quals havien estat sol·licitades per un militant 
d’aquesta formació per si podien constituir prova davant del jutge d’una possible agressió 
realitzada per membres del Cos dels Mossos d’Esquadra. 
 
El dia 26 de novembre, en la Comissió Informativa Municipal de Via Pública, el Cap 
Accidental de la Policia Local, Sr. Mateo Sánchez, “explica les consideracions de 
l’expedient informatiu sobre les causes de la no existència de gravació de les càmeres de 
vigilància de l’Ajuntament”. Davant la sorpresa d’alguns dels presents, se’ns informa que: 
El dia 28 d’octubre el sistema va enregistrar imatges, però només ho van fer les càmeres 
interiors, que segons l’empresa concessionària, que havia estat realitzant treballs a 
l’equip els primers dies d’aquells mes, la causa era l’activació de forma incorrecte d’una 
de les funcions del sistema, a la qual només hi tenen accés dues o tres persones. 
 
De les explicacions se’n dedueix que les càmeres portaven, com a mínim, 26 dies sense 
funcionar, que si no hagués estat per la demanda feta pel militant de la CUP, hores d’ara 
encara no es tindria coneixement de la seva situació i encara no s’estarien enregistrant 
imatges. 
 
Per altra banda, no ha estat possible, segons l’instructor de l’expedient, d’atribuir 
responsabilitats a cap persona o empresa. 
 
Més enllà de les valoracions que cadascú pugui fer sobre la seguretat de l’edifici de 
l’ajuntament i el seu entorn, és evident que els sistema de videovigilància no ha estat 
donant el servei pel que va ser instal·lat i que ningú de l’organització municipal ho hagués 
detectat, pel que aquesta situació s’hauria pogut prorroga indefinidament. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents, 
 
PREGUNTES: 
 
Primera.- Quina persona és la responsable dels sistemes de videovigilància de 
l’Ajuntament de Mataró? A qui ha de donar comptes de la seva tasca? Ho ha fet? Se li ha 
exigit? Com ha justificat les deficiències en el sistema? Quines han estat les 
conseqüències? 
 
Segona.- Més enllà de la operativitat del sistemes, quin és el protocol, si existeix, que es 
segueix amb les imatges enregistrades per aquest i altres sistemes de videovigilància 
d’aquest Ajuntament? Quin tractament segueixen les imatges? Per quan de temps 
s’emmagatzemen? Quan, com i qui les destrueix? Cada quan es realitzen controls per 
comprovar que les cintes o altres suports emprats contenen les imatges corresponents al 
lloc i dies que els aparells han d’haver estat funcionant? 
 
Tercera.- Es té constància de si havien passat mai abans fets com aquests o similars? 
Com es van conèixer? 
 
Quarta.- Quines mesures s’han pres per què no tornin a passar fets com aquests? A 
quina persona s’ha encarregat de fer-ho? Ha tingut algun cost? Quin? Com s’ha resolt? “ 
 
 



 
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, passa a contestar totes les 

preguntes i les farà totes seguides.  

La persona responsable del tema del vídeo vigilància de seguretat ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró és el sots inspector de l’àrea d’infrastructura de la Policia Local 

de Mataró. Ha de donar compte de la seva tasca, com qualsevol altre de les seves 

funcions, al cap de la Policia Local de Mataró. Sí que en aquest cas va donar compte 

d’aquestes tasques, i no se li ha exigit que ho faci perquè ja coneix perfectament les 

seves obligacions.  

En el seu moment, abans d’aquests fets, es va comprovar que hi havia un problema del 

sistema per una gestió deficient de manteniment part de la primera empresa 

subministradora d’aquest servei. Com a conseqüència es va valorar la situació i es va 

canviar l’anterior subministradora de manteniment de l’equip per l’actual empresa que 

s’encarrega de prestar aquest servei.  

El segon bloc. El protocol existent és el que estableix la llei de vídeo vigilàncies i la llei 

de protecció de dades. El tractament que segueixen les imatges captades és el que ve 

determinat pel protocol esmentat. Les imatges s’emmagatzemen per un mes en el disc 

dur de l’aparell, no obstant això els assumptes de transcendències administrativa 

sancionadora o jurisdiccional s’arxiven en un CD incorporant-se a l’expedient. La 

destrucció de les imatges es realitza automàticament per l’aparell captador en el decurs 

del temps de conservació. Els controls de les gravacions, anteriorment es feia visionant 

aleatòriament les càmeres setmanalment, però ara es realitza un visionat setmanal 

també aleatori, tant de les càmeres com dels enregistraments.  

Pel que fa a la tercera, sí que s’ha donat algun altre cas. Precisament es va canviar 

l’empresa que realitzava el manteniment perquè vam observar problemes no resolts en 

la visualització en viu dels enregistraments de les imatges; es van conèixer en un control 

rutinari.  

Quarta i darrera, com a mesures s’ha afegit el control setmanal dels enregistraments 

amb cap tipus de cost. La persona encarregada és els sots-inspector de l’àrea 

d’infrastructura de la Policia Local de Mataró, i aprofitant aquests errors que hi van 

haver, estem treballant per millorar els sistemes de vídeo vigilància. 

 

 

 



33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ AMB LA REBAIXA DEL 

COST DEL TECNOCAMPUS. 

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

pregunta següent : 

 
“El dia 25 de desembre de 2008 sortia publicada una noticia a un diari local informant 
d’una retallada en el cost del TecnoCampus de Mataró. Més concretament informava 
d’una rebaixada dels 60 milions d’euros de cost inicial a 46 milions d’euros en l’última 
aprovació, el que significa una retallada del 22%.  
 
Aquest abaratiment, explicaven, ve donat per una part, la reducció dels costos de la 
construcció i per l’altra, la decisió de lliurar els locals d’una de les dues torres en una fase 
anterior, quan encara faltin alguns acabats. 
 
Amb tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió es planteja les següents, 
 
PREGUNTES: 

Primera. – De quines partides exactes i en quina quantitat cadascuna es rebaixen els 
costos de l’edifici “coneixement” ? Quines d’aquestes s’hauran d’executar més endavant? 
 
Segona. – De quines partides exactes i en quina quantitat cadascuna es rebaixen els 
costos de l’aparcament? Quines d’aquestes s’hauran d’executar més endavant? 
 
Tercera. – De l’edifici “innovació i serveis complementaris”, quines partides exactes i en 
quina quantitat cadascuna en rebaixen els costos? Quines d’aquestes s’hauran 
d’executar més endavant? 
 
Quarta. -  De les despeses per urbanització, quines partides exactes i en quina quantitat 
cadascuna es rebaixen els costos? Quines d’aquestes s’hauran d’executar més 
endavant? 
 
Cinquena. – De la part corresponent a honoraris, quines partides exactes i en quina 
quantitat cadascuna es rebaixen els costos? Quines d’aquestes s’hauran d’executar més 
endavant? 
 
Sisena. – Amb quines empreses a parlat la regidora Alícia Romero per arribar a la 
conclusió que és millor deixar les oficines d’una torre amb una fase anterior i en l’altre en 
canvi no?  
 
Setena. – S’està ja comercialitzant el lloguer d’aquests edificis? En cas afirmatiu, com és 
que no s’ha comunicat públicament? I, amb quines condicions econòmiques s’està duent 
a terme? 



 
Vuitena. – Donat que hi ha, segons el Govern, una intenció d’estalvi, s’ha plantejat fer el 
mateix per a la resta d’obres de la ciutat? Se n’ha fet un estudi? En cas afirmatiu, en 
quines obres?” 
 
 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, 

considera que el Sr. Mora ha llegit la pregunta de manera que sembla que nosaltres 

hem informat per primera vegada a través dels mitjans de comunicació. Hi va haver un 

consell d’administració del TecnoCampus el dia 22 i vam explicar això i a la 

documentació que vam entregar es donava la informació relativa a aquesta rebaixa del 

projecte constructiu del parc TecnoCampus. Per tant, ho vam explicar, i després va sortir 

als mitjans de comunicació, que estan molt atents i molt emetents sempre de les 

notícies i per tant així ho van publicar.  

Algunes consideracions prèvies:  

Han de tenir en compte que la ciutat mai havia afrontat un projecte constructiu de la 

dimensió del TecnoCampus. Estem parlant d’un projecte molt important d’unes 

dimensions i d’un abast com es poden imaginar, no comparable a cap dels projectes 

que hem tirat endavant. El pressupost inicial que contemplava el projecte a l’entorn de 

60 milions d’euros es va fer sobre un projecte bàsic que va elaborar un equip 

d’arquitectes liderat per l’Oriol Bohigas i, per tant, les consideracions que es van fer 

transmeten el que es va definir en aquell projecte bàsic. Amb posterioritat hem anat 

elaborant els projectes executius amb molta major concreció, després de concretar el 

cost de l’obra. Cada fase de projecte constructiu és objecte d’una revisió exhaustiva, 

tant de la solució projectual com constructiva. Per tant l’aprovació inicial que es va fer 

establia una quantitat que es podia acurar molt més i concretar molt més el projecte que 

s’ha anat modificant en aquestes partides. En concret, s’han introduït algunes 

modificacions en el projecte i cito: "sistema de fonament de pilotatge, la façana, 

simplificació del forjat, optimització i sistema de centralització i instal·lacions, adequació i 

mecanismes d’accionament, canvis i sistemes de falsos sostres metàl·lics, sistemes de  

protecció solar”. Hi ha alguns fons de canvi i amb la concreció en els projectes executius 

s’han pogut veure aquesta baixa.  

En resposta a la primera pregunta, el còmput total de la baixa final és 2,9 milions d’euros 

i afecta a les partides que ja hem enumerat anteriorment, és a dir, tots aquests elements 



que s’han anat modificant. No hi ha cap partida a executar amb posterioritat perquè 

aquesta part de l’obra ja està executada.  

En referència a la segona pregunta, el còmput total de la baixa de l’aparcament és de 

900.000 euros i afecta a partides d’acabat de pintura i paviment, parets, falsos sostres, 

optimització de les instal·lacions, així com redistribució de la repercussió del cost de 

l’estructura de l’aparcament en funció del total cost real adjudicat. I no hi ha cap partida 

que s’hagi d’executar amb posterioritat. 

Pel que fa a la tercera, que és el còmput total de la baixa d’innovació i serveis 

complementaris, la baixa és de 2,4 milions d’euros i afecta a partides que també ja hem 

comentat Està previst acabar la total superfície que va de soterrasant, incloent la sala de 

convencions i les dues torres, així com els acabats exterior i l’execució dels nuclis de 

comunicacions i les seves instal·lacions. Queda només pendent d’executar instal·lacions 

i acabats de les plantes, i l’import que estimem que queda pendent d’executar és de 2,1 

milions d’euros. 

La quarta pregunta, el còmput total de la baixa estimada és de 2,1 milions d’euros i 

afecta la reconsideració del projecte d’urbanització. 

La cinquena, el còmput total de la baixa estimada del capítol d’honoraris és d’un milió 

d’euros.  

Quant a la sisena pregunta, em permetrà que no li digui quines empreses per un tema 

de confidencialitat. Estem treballant amb moltes empreses, començant a tenir converses 

amb diferents empreses. No em sembla adequat donar-ne els noms, ja que amb 

algunes estem amb negociacions i dir el seu nom podria ser contraproduent. Estem 

analitzant amb visites a diferents parcs tecnològics la innovació que hi ha arreu 

d’Espanya,  al País Basc, Andalusia, etc.  La experiència dels parcs ens diu que és 

millor intentar ser flexibles i diversificar el tipus d’espai que tenim dedicat a les 

empreses. En aquest sentit hem volgut ser prudents, i amb aquesta anàlisi que hem fet, 

i amb aquestes converses, preferim, almenys de moment, deixar una torre més 

despullada, i en tot cas amb els elements, converses i negociacions, si cal fer algun 

canvi, ja veurem. 

Sobre la pregunta número 7, convé dir que no estem encara comercialitzant l’espai 

d’aquests edificis. En aquests moments estem treballant amb tot el dispositiu per a la 

futura comercialització, que depèn del pla de negoci que estem elaborant i acabant, i la 

posada en marxa del servei de localització, que haurà de fer aquesta feina en els 

propers mesos de manera molt exhaustiva i molt important. 



En resposta a la vuitena pregunta, dir-li que no hi ha cap estudi en concret en relació 

amb si està passant això a altres llocs de la ciutat. Sí que és cert que intentem estalviar 

al màxim les possibilitats dels projectes a les obres, moltes vegades per les baixes dels 

constructors i altres perquè aconseguim millorar el cost a través de la diferència que feia 

entre la aprovació inicial, el projecte base i el projecte executiu. No estem fent cap estudi 

però sí que és cert que a moltes obres es produeixen aquestes baixes. Si volen més 

informació, penso que una comissió informativa o el Sr. Melero segur que estarà a la 

seva disposició per explica’ls-hi.  

 

 

 

El senyor Joan Mora comença la seva intervenció negant que li hagi dit a la consellera 

delegada que se n’hagin assabentat per la premsa, és evident. D’altra banda, la premsa 

publica el que vostès els diuen, i vostès diuen que estalvien un 22%, i això és en base a 

renegociar el preu de les coses. I si això és així, aquest 22% s’hauria d’estalviar a totes 

les obres que s’estan fent a tota la ciutat. Això ens agradaria saber-ho. Ja concretaríem 

d’aquestes partides l’estalvi, a veure si quadra amb tota la informació que tenim perquè 

és totalment poc creïble el que ens està explicant.  

També hi ha una altra cosa. No em pot dir amb quines empreses està parlant. Però per 

una banda em diu que hi està parlant i, per l’altra, que no hi està comercialitzant, em pot 

explicar de veritat això, si ho pot entendre algú o no? I està intentant portar empreses 

aquí i no ho està dient públicament? Les empreses de la ciutat no ho sabem això. En 

aquest cas, aquí el que passa és que senzillament tenen una persona de comunicació 

que, o bé té poca feina, o bé al que es dedica és a aquelles coses que se’ls hi poden 

torçar intentar donar-hi la volta, i una és aquesta. Una notícia que és que PUMSA no pot 

finançar la totalitat de l’obra, en retira el finançament, i nosaltres hem de mirar per on 

retallem costos (la qual cosa no em sembla malament), però si aquests costos s’han 

d’executar més endavant, també fóra bo que expliquéssim als ciutadans les coses tal 

com són, igual que va passar amb l’altra comunicació que va fer vostè, o el seu gabinet 

de comunicació, amb el famós crèdit de 30 milions d’euros i la retirada dels 6 milions    

de l’ICO, és a dir, convertir una notícia que en principi no seria massa positiva i intentar 

donar-li la volta. Li demanaria que fóssim una mica més curosos i abans d’emetre 

segons quines notes de premsa les meditéssim una mica més. I si vostè esta parlant 

amb empreses de com els interessaria més que estiguessin les torres acabades, li 



agrairia que ho fes amb les empreses de la ciutat, perquè també ens en poguéssim 

assabentar. 

 

 

 

La senyora Alicia Romero lamenta molt el to del Sr. Mora. Vostè sempre diu que vostè 

és constructiu i positiu, que vol col·laborar... i després fa aquestes respostes que em 

semblen increïbles. Per un costat, nosaltres, no la regidora Alícia Romero, sinó tot 

l’equip del TecnoCampus que està treballant en aquest projecte, amb el pla de negoci, 

amb l’agència de localització, està parlant amb empreses que ens truquen a nosaltres, i 

el que no faré aquí serà dir el llistat de les empreses. Estem parlant amb moltes 

empreses, estem anant a veure molts parcs tecnològics i l’experiència de parcs 

tecnològics que estan oberts fa més de deu anys, ens expliquen en aquests moments 

quines són les tendències. I pensant en això hem dit de ser prudents i deixar una torre 

una mica menys arreglada i ja ho veurem més endavant, quan estiguem tancant 

contractes amb empreses, que d’altra banda no n’estem tancant cap perquè no estem 

comercialitzant ja que estem acabant de tancar el pla de negoci, com ja li he dit. En tot 

cas, em sap greu que posi en dubte aquestes xifres que li dono, evidentment si 

m’hagués fet la pregunta per escrit, li hagués contestat per escrit, però igualment li puc 

passar. Són dades tècniques; vam fer un projecte, una aprovació, un projecte bàsic, 

d’aquest projecte bàsic en van sortir unes xifres. Amb la concreció del projecte executiu 

de cada un dels elements del parc TecnoCampus, s’han anat regularitzant les quantitats 

i els costos, i en aquest sentit hem pogut reduir fins a 12 milions d’euros. És una 

quantitat important, però també m’agradaria dir que la primera vegada, ja fa bastants 

anys, que parlàvem del cost del TecnoCampus, ja es parlava d’aquests 38–40 milions. 

Va ser després amb el projecte bàsic que es va pujar a 60, i ara tornem a reduir-los, és 

a dir, que no estem traient res significatiu del projecte, senzillament ha estat possible 

entre les baixes dels constructors i aquests elements que es poden concretar millor del 

projecte bàsic. Però en tot cas no tenim cap problema a donar-li el detall d’aquestes 

reduccions de partides que he explicat molt ràpidament. No estem fent, en cap sentit, 

una reducció del projecte en els elements singulars ni més importants, perquè per al 

Govern el projecte TecnoCampus és un projecte estratègic, i no només per al Govern 

sinó per la majoria d’aquest consistori. Sí que som conscients que la situació econòmica 

és delicada, en tots els projectes s’intenta reduir els costos dels elements que no són 



primordials, ho hem fet amb el TecnoCampus, i a més a més estalviem algun aspecte 

lligat a la urbanització o lligat a aquesta segona torre, que em sembla que a causa de la 

situació econòmica és una mica de sentit comú. Però la veritat és que aquest recurs que 

ens estalviem ve donat per aquestes negociacions amb els constructors i per aquesta 

concreció en els projectes executius. Em sap greu que faci tanta crítica al gabinet de 

comunicació perquè escolti’m, les bones i les dolentes, la notícia de l’ICO la van treure 

vostès i no passa res. Li hem explicat sempre la veritat. Quan les coses no són positives 

les expliquem, i quan són més positives també, o sigui que em sembla que en aquest 

sentit som bastant realistes amb la informació que donem sobre el TecnoCampus. 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, puntualitza que el TecnoCampus té un 

consell d’administració i és allà on es donen les explicacions. El dia 22 hi va haver aquest 

consell d’administració extraordinari, ho puc dir perquè el presideixo jo i el Sr. Penedès 

també hi era present com un dels vocals, així com el Sr. Mora també com a vocal. Aquell 

és l’àmbit de debat, al marge que poden preguntar al ple el que creguin convenient. 

Només ho dic perquè algú no es cregui que no hi ha un àmbit on es pot explicar això, és 

un àmbit que es diu EP TecnoCampus. 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUTUR DE LA RONDA 

BARCELÓ. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 27 de l’ordre del dia. 

 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA PLANIFICACIÓ I 

CONSTRUCCIÓ DE NOVES ESCOLES I L’ENDERROCAMENT 

DEL CEIP MENÉNDEZ I PELAYO. 

 



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

presenta la pregunta següent : 

“El Grup Municipal de Convergència i Unió continua pensant que caldria una actuació 
decidida que permetés la previsió i planificació de les necessitats educatives a la Ciutat 
de Mataró, i que nosaltres pensem que hauria de ser participada pels diferents agents 
educatius de la Ciutat. 
 
No ens val que ens contestin que ens envien documents, doncs, nosaltres el que volem 
és una planificació negociada amb la participació dels diferents agents socials del món 
educatiu i polític. 
 
És per això que ens fem ressò i fem nostres les preguntes que la comunitat educativa del 
CEIP Menéndez y Pelayo va adreçar recentment a l’alcalde de la nostra Ciutat. 
 
PREGUNTA: 
 

1. És més rendible construir altres escoles a Mataró quan es va poder ampliar 
Menéndez i Pelayo amb el solar adjacent que venim sol·licitant des de fa anys tant 
per part dels mestres com dels pares i així deixar de ser una escola d'una línia?  

 
2. S’ha consultat i informat degudament als pares dels alumnes del CEIP Menéndez 

i Pelayo de la decisió de tancar i derruir el CEIP Menéndez i Pelayo i del futur 
d’aquesta comunitat educativa?  

 
3. És cert que aquesta comunitat educativa  s’ha assabentat a través de CAPGROS 

(22.06.2007) del futur d’aquest centre, de llurs alumnes i d'aquesta comunitat 
educativa? 

 
4. Com és possible que surti aquesta informació en aquest mitjà de comunicació 

mataroní quan se li va preguntar en diverses ocasions als funcionaris de 
l'ajuntament que assisteixen a les reunions del Consell Escolar de Menéndez i 
Pelayo i no van poder respondre a cap pregunta que els feien referent al procés 
de tancament d'aquesta escola? 

 
5. Quin sentit té tenir dues escoles tan properes com la Joan Coromines i la nova 

Anxaneta, escassament a 300 metres i deixar sense un espai tutelar la zona en la 
qual actualment es troba Menéndez i Pelayo?” 

 
 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula als Srs. Guillermo Perez i la Sra. Mariela 

Díaz com a representants de l’AMPA del CEIP Menéndez i Pelayo, els qui reclamen l’ús 

de la fàbrica de vidre que els havia estat cedit. Tot plegat està provocant que l’alumnat es 

vagi reduint considerablement. Mestres i familiars estan en l’obligació d’exigir respostes. 

 
 



 
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, comenta, en relació al 

preàmbul que es presenta a les preguntes del regidor de Convergència, que quan diu “el 

grup municipal de Convergència i Unió continua pensant que caldria una actuació 

decidida que permetés la previsió i la planificació” no és que caldria, és que cal; no és cap 

condicional, cal, i existeix. No estem treballant sense cap planificació en matèria 

educativa, ni ara ni mai. Una altra cosa és que a algú no li agradi aquesta planificació, 

però la planificació existeix, és més, hi ha un document que jo els vaig lliurar fa 

aproximadament un any que parla de la planificació des del 2005 fins el 2013. 

Lògicament aquesta planificació s’ha d’actualitzar i hi ha una gent, que és el Departament 

d’Educació, que té la responsabilitat de la planificació, i que durant anys aquesta 

responsabilitat s’ha compartit amb el municipi d’una manera consensuada, però ara amb 

el tema de corresponsabilitat no és només una participació més o menys acordada, sinó 

que és una participació decidida. Per tant, en aquests moments, estem treballant amb el 

servei territorial per actualitzar aquesta planificació, no amb l’objectiu de tancar-la per 

sempre més, perquè estem fermament convençuts que la planificació després s’ha de 

contrastar amb els agents que viuen en el territori. Ho farem amb els partits polítics, amb 

els mitjans que toca, i ho farem també amb la comunitat educativa lògicament. El nostre 

treball és el de planificar ara que estem al Govern, per tant això estem fent. I ja ho hem 

fet, ho estem fent, i ho continuarem fent. Aquí no hi ha cartes que surtin de la màniga en 

qualsevol moment, ni actuacions aleatòries sense criteri previ. Ho fem per dues raons: 

Una perquè en matèria educativa, crec que Mataró és un bon referent sobre el consens 

amb el que hem treballat sempre, i volem continuar treballant en aquesta línia perquè la 

participació és l’únic que garanteix que en el tema educatiu no convertim això en una 

moneda de canvi de batalla política entre nosaltres. Segurament és un dels elements que 

es convertirà en una bona planificació i un bon èxit escolar, lògicament amb el capital de 

la ciutat de futur dels seus ciutadans, i treballem amb aquesta convicció. Per tant, el tema 

de la planificació, voldria deixar-lo molt clar, perquè no només el compartim, sinó que 

tindran l’ocasió de conèixer-lo, però deixi’ns acabar de treballar perquè encara no hem 

pogut. Finalment, saben que en el darrer any hi ha hagut canvis importants en el servei 

territorial i econòmic, i això ha canviat una mica les previsions que inicialment teníem. 

Respecte a la primera pregunta de si és més rendible construir altres escoles a Mataró 

quan es va poder ampliar Menéndez i Pelayo, he de dir que no sé de quin moment 



parlem. De totes maneres, en aquests moments econòmicament és més rendible 

construir una nova escola que refer la que tenim. Això ho sabem perquè els projectes que 

s’han fet d’adequar les poques escoles d’una línia que tenim a la ciutat a una escola 

d’una línia, són infinitament més cares que la pròpia construcció d’un centre nou de dues 

línies. I això li puc dir amb números a la mà.  

S’ha consultat a la direcció i als pares la decisió de tancar i derruir el CEIP Menéndez i 

Pelayo? La comunitat educativa està informada i ara donaré unes dades. Ningú no ha 

parlat mai de derruir el Menéndez i Pelayo. És cert que el centre com a tal té moltes 

mancances des del punt de vista arquitectònic i dels usos actuals i necessitats d’una 

escola. Això la pròpia direcció ho ha expressat per activa i per passiva. I no s’hi val 

qualsevol arreglo o canvi de neteja de cara, s’ha de fer un treball en profunditat i això és 

el que és costos a nivell econòmic, i també limita perquè l’espai és el que és. De totes 

maneres, el CEIP Menéndez i Pelayo en aquests moments té transferit el seu ús al 

Departament d’Educació, i és un edifici municipal, però l’ús del qual està transferit. Per 

tant, no decidim nosaltres el que passa amb aquest edifici mentre l’escola existeix. Però 

mentre l’escola existeixi, el Departament d’Educació hi té molt a dir. No s’ha pensat en 

qualsevol cas que hi hagi un enderroc, no sé d’on han tret aquesta informació però ningú 

no ha parlat d’això.  

Respecte a què coneix l’escola d’aquest procés, li puc dir que en la documentació que jo 

disposo de l’IME, el 22 de novembre del 2006 hi ha una reunió entre la direcció, cap 

d’estudis del centre i l’IME en la que es parla del futur del centre. Es parla de com 

s’abordarà  aquest futur i que en el procés immediat no s’oferirà la preinscripció de la 

matrícula per a P3. El centre ho coneix, consensuen que aquesta és la millor decisió en el 

moment en que està el centre. Jo li puc parlar de la meva informació, la que tingui vostè 

la desconec, però la que tinc jo, que és l’oficial que tenim al Departament d’Educació, 

parla en aquests termes.  

Un any més tard, aproximadament el 22 de juny del 2007, surt en la premsa, en el 

Capgros, i això és cert, una notícia que es fa ressò d’aquesta no limitació de la matrícula 

de P3, perquè el centre començarà un procés d’extinció, un procés que serà lent, que 

s’haurà de programar en el temps en el qual la inspecció hi té molt a dir, i en el qual el 

context de tota l’altra escolarització que hi hagi a Mataró, determinarà el ritme d’aquesta 

extinció.  

Vull afegir que tancar una escola no és mai agradable per a ningú, sempre és un procés 

dolorós i difícil perquè hi ha unes famílies que han posat la seva confiança en un projecte 



educatiu amb un equip de professionals i que quan s’avalua això s’han fet prèviament 

moltes prèvies per quins són realment els motius que ens porten a tancar-la, i si són 

insalvables o es poden reconduir d’alguna manera. Tinc tota la confiança en què les 

persones que van ser abans en aquest procés, inspecció, servei territorial, no només 

inspecció directa al centre, sinó la direcció territorial i les persones que estaven en la 

regidoria d’Educació van avaluar aquest procés com per considerar que aquesta era la 

millor opció. A partir del curs 2007-8 concretament cap al setembre-octubre, tinc diverses 

converses directament amb la direcció del centre en la que parlem, dues presencials i 

varies telefòniques, de com s’abordarà i com anirem avançant aquesta proposta de 

tancament del centre. Aquí veiem la conveniència que amb el canvi d’inspecció que es 

produirà a la ciutat en relació al setembre del 2008, perquè les persones que en aquell 

moment estaven al servei territorial de Barcelona comarques, no seguiran al servei 

territorial de Vallès Oriental- Maresme, les tres inspeccions que tenim a Mataró canviaran 

de servei territorial, per tant s’acorda que és millor donar un cert temps, perquè puguem,  

amb la  inspecció nova i el servei territorial nou, acordar un procés de tancament. Però en 

tot cas es prenen les mesures perquè P4 no es quedi sol a l’edifici de parvulari perquè és 

un edifici molt malmès, sinó que pugui traslladar-se a l’edifici actual a partir d’uns petits 

canvis que s’han de fer per l’escolarització. Arribem al setembre del 2008 amb la idea que 

n’hem de parlar. Possiblement anem alguns mesos una mica endarrerits en definir la 

cronologia d’aquest tancament. La raó és que la inspecció és nova, que ens situa al lloc 

on està i el servei territorial també es nou. Per tant, hem de consensuar un procés que és 

tremendament complex des del punt de vista que s’ha de donar una sortida al 

professorat, perquè també hi ha altres opcions pel professorat quan es tanca un centre. 

Saben que tenen un dret preferent, saben que tenen la possibilitat de traslladar-se a un 

altre lloc o que també hi ha la possibilitat d’acordar i fixar en quin moment l’escola com a 

tal no deixarà de perdre cursos, sinó que es tancarà definitivament. Perquè una escola, 

encara que un o sigui del ram, pot entendre que no es fàcil deixar-la acabar perquè la 

situació cada cop és una mica més trista des del punt de vista del funcionament. Per tant, 

hi ha un moment en el que es pren la decisió que sigui a partir d’un curs.  

En aquests moments estem treballant en què l’horitzó de tancament de l’escola sigui el 

2011. Queda molt de temps per endavant per parlar-ne. No vol dir que ens adormirem, 

vol dir que estem treballant ja en aquest programa, ja s’ha treballat amb la direcció del 

centre. Em consta que hi ha hagut dues reunions amb la direcció de personal de serveis 

territorials, i la persona que coordina la direcció de la zona educativa de Mataró per tal de 



parlar amb la direcció, no només del centre, sinó amb el propi claustre. Aquestes 

reunions hi han sigut i la direcció, em consta que ho fa i molt ben fet, l’acord d’informar el 

consell escolar i als pares. Però a més d’això en aquests moments està previst que en el 

mes de gener tinguem una reunió amb el consell escolar primer i després amb la 

comunitat de pares.  

Lamento pel que he sentit avui que aquesta informació no hagi funcionat de la manera 

rodada que es suposava que estava funcionant. Però en tot cas, no hi ha la voluntat ni 

d’amagar res ni d’explicar que aquest processos no s’aborden. S’aborden amb molta cura 

perquè al davant i al darrera hi ha moltes persones i moltes il·lusions posades en una 

escola i el seu funcionament.  

Crec que ens queden dues preguntes. Com és possible que la informació d’aquest mitjà 

surti en un diari mataroní i en el consell escolar, el representant municipal en un moment 

no pugui respondre a la pregunta sobre el calendari de tancament? Perquè no existia 

aquest calendari de tancament, perquè l’estem fent ara. Per tant, és possible que sobre el 

calendari de tancament d’alguna manera el responsable no pogués opinar perquè s’havia 

de consensuar amb les administracions.  

Quin sentit té que dues escoles tan properes com Joan Coromines i la nova Anxaneta, 

que estan escassament a 300 metres, deixin un espai sense tutela en aquesta part de la 

ciutat? Li he de dir que els solars per a la construcció de noves escoles a la ciutat són els 

que són. En aquesta zona em sembla que d’una manera ben pensada es va optar per Cal 

Collut i el solar que hi havia en els antics quarters. És possible que no a curt termini, però 

una mica més endavant, ens puguem plantejar si aquest espai de la ciutat queda 

realment descobert a nivell d’oferta educativa i haurem de pensar en algun altre centre 

per aquella zona. No tanco la possibilitat perquè em sembla que aquesta reflexió la 

podríem compartir. Està en un lloc estratègic en què té un cert interès continuar 

mantenint l’oferta, però no en les condicions en què hi és. No sé si he esgotat totes les 

preguntes, en tot cas és un tema que està obert.  

Lamento que la comunitat educativa en aquests moments s’hagi pogut sentir 

desinformada i hi haurà tots els esforços des de l’IME i els serveis territorials perquè això 

no sigui així.  

 

 

 



El senyor Vicent Garcia Caurin passa a valorar les respostes de la consellera delegada. 

M’alegra, Sra. Calvo, que avui prengui el compromís que la comunitat educativa de 

Menéndez i Pelayo estigui informada. Dir-li que les 5 preguntes que li faig estan 

recollides de les preguntes que fa el consell escolar al Sr. Alcalde, per tant, la informació 

la trec d’allà i si faig aquestes preguntes és perquè la comunitat educativa m’ho ha 

demanat. Quan jo li faig la part expositiva i sempre ho dic, que nosaltres volem una 

planificació educativa de la ciutat, el que li estic demanant és la participació dels agents 

polítics i socials. Això que li està passant ara al consell escolar del Menéndez i Pelayo, 

jo no li preguntaria si no m’assabentés d’aquestes coses pel consell escolar o per la 

premsa o pel Capgros. Si jo estic assabentat de cap on va la ciutat en la planificació 

educativa i he participat, les preguntes les faré quan estem parlant, no les faré aquí en el 

Ple.  

Després, la deslocalització, ho ha dit vostè mateixa, m’alegro que es faci un 

replantejament de  Menéndez i Pelayo, un cop estigui derruït, cosa que també trec de 

les informacions que tinc. Derruïts moralment ho estan, perquè els pares m’ho han dit, 

destrossats, enderrocats moralment ja ho estan. I de consensuar el tancament, jo n’he 

parlat amb la directora, ella no està pel tancament de Menéndez i Pelayo, no sé el que li 

haurà dit a vostè. 

 

 

La senyora Conxita Calvo està sorpresa per les interlocucions que apareixen. Jo només 

tinc una manera d’interlocutar, que és amb les persones, assegudes i prenent acords 

d’aquelles coses que fem. Les dades que li he donat estan recollides perquè són 

reunions fetes amb les persones implicades. Per tant, les persones en el seu moment 

van acordar, consensuar i preveure, com s’hauria de fer aquest tancament de Menéndez 

i Pelayo, i van acordar que això era necessari. El que es digui després, o de  quants 

llenguatges poden tenir diferents institucions o persones, ho desconec. Sí que he de dir 

que és prou difícil que hi hagi el tancament d’una escola, com perquè es produeixin 

aquestes distorsions en el procés de fer-ho. Entenc que s’han de lligar molts elements, 

des d’aspectes del professorat a aspectes de les famílies i s’ha de fer amb el context 

concret que toca. No s’hi val a planificar això 4 anys abans, perquè en aquests moments 

algunes de les solucions possibles de cap on aniria aquest alumnat que en aquests 

moments està escolaritzat en el Menéndez y Pelayo poden no ser possibles, perquè hi 

ha una densitat important de població escolar a la ciutat en la qual tenim totes les places 



ocupades. Per tant, hi ha sortides que teòricament poden ser possibles, però que el 

context no ho permeti. Això vol dir que s’ha de planificar a prop del moment de la solució 

però també sense crear un neguit abans d’hora. No fa 4 anys que estem tancant 

Menéndez i Pelayo, només en fa dos. El curs passat va perdre P3. Quan diem va perdre 

vol dir que no es va oferir matriculació a P3 i es va donar la llibertat a les famílies que 

tenien fills a la resta de nivells d’ensenyament, que poguessin demanar un altre centre 

amb una certa preferència. És un procés que a P3 i a P4 ha estat perfectament guiat 

tutelat i orientat.  

El calendari? L’estem consensuant. No podem explicar allò que no tenim. 

En relació amb la planificació, Sr. García, no parlarem abans amb l’oposició que amb els 

dos agents que hem de planificar les bases. Es planifica d’una manera consensuada. 

Puc estar d’acord amb això i ho comparteixo, però el que sí que li dic és que no 

posarem el carro davant dels bous. El que farem és tenir una bona proposta de 

planificació i després parlar-ne, i no a l’inrevés, perquè això no seria governar, això seria 

una altra cosa. 

 

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda, molt breument, que Vimaco es 

tanca al desembre del 97. I a partir d’aquí es comença l’enderroc de l’antiga Vimaco, i no 

hi ha documents. No recordo haver-me adreçat a Serveis Territorials, i jo era el regidor 

d’Educació en aquella època, però sí verbalment per posar a disposició de la Generalitat 

aquell solar, en aquell moment. Amb una doble possibilitat, pel trasllat del parvulari o 

l’ampliació del pati. En cap cas la de la doble línia, que ni cap ni hi cabia en aquell solar, 

però entenc que era un altre govern i no es feien preguntes.  

 

 

36  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES VIVENDES CONTENIDORS 

DE FIGUERA MAJOR. 

 



Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del dia. 

 

 

37  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA DE MILLORA URBANA 

DEL SISTEMA DOTACIONAL PÚBLIC DE FIGUERA MAJOR. 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del dia. 

 
 
 
 
Abans de finalitzar el Ple municipal el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Pau Mojedano, 

portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya que manifesta, respecte al 

punt núm. 5 de l’ordre del dia d’avui relatiu a la Declaració de Gaza, que malgrat que han 

votat a favor, observa que el títol amb el que s’ha aprovat només condemna a una de les 

parts del conflicte i no a les dos, i precisament aquesta era la principal discrepància del 

grup municipal popular a la proposta inicial. Repeteix que si no fos possible modificar el 

títol de la Declaració voldria que constés en Acta el desacord d’aquest grup municipal 

referent amb el títol de la proposta votada finalment per tots, excepte el grup municipal de 

la CUP, i demanaria de nou poder presentar per urgència la seva Declaració i poder-la 

sotmetre a votació. 

 

 

El Sr. Alcalde respon que no té cap inconvenient, però li sembla que en aquest punt els 

grups municipals ja han fet un esforç important en condemnar de forma rotunda l’atac 

d’Israel a Gaza i de Hamas sobre Israel, així li demana que ho deixi tal com està, però si 

el Sr. Mojedano creu convenient posar-ho a votació amb caràcter extraordinari el títol de 

la Declaració, s’ha de fer amb la formalitat de votar primer la urgència i després votar la 

proposta. 

 

El Sr. Pau Mojedano insisteix que mantenen la voluntat de canviar el títol. 

 



 

El Sr. Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comenta que és 

una situació estranya, però que no tenen cap problema. Indica que es podria canviar el 

títol actual per “fer una crida a l’alto el foc a Gaza i el retorn de les parts en conflicte a la 

negociació pacífica”. 

 

 

La Sra. Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-

EUiA, manifesta que l’únic punt que consta a l’ordre del dia, presentat en forma i temps 

és el del govern municipal, punt que ha estat àmpliament debatut i aprovat i per tant no es 

canviarà. No obstant això, assenyala que en les comunicacions de l’acord que es fan al 

Parlament, no surt el títol (és un element formal), per tant no li troba el problema.  

 

 

El Sr. Secretari confirma que efectivament en la comunicació dels acords a diverses 

institucions, només hi figura el que s’ha acordat, però no surt el títol, el qual només surt a 

l’acta com a part de l’ordre del dia del Ple.  

 

El Sr. Alcalde demana al Sr. Mojedano que ho deixi tal com està i que consti en Acta 

aquesta observació seva. 

 

 

El Sr. Mojedano insisteix que el títol de la Declaració és una qüestió de principis encara 

que en la comunicació al Parlament no aparegui. Tenen una discrepància amb el text que 

presentava el govern, en el que la condemna fos d’un sol bàndol i que en el títol hi estigui 

posat fa el nostre desacord, i si es manté el títol demana poder presentar la proposta del 

grup municipal del PPC i votar-la i que consti en Acta el nostre desacord. En definitiva si 

es canvia el títol mantindran el vot favorable a la proposta del govern municipal i sinó no. 

 

 

El Sr. Alcalde manifesta que en aquest cas, reglamentariament s’ha de votar la urgència i 

després votaran la proposta del PPC. Li sap greu que un consens que havien conseguit 

fa unes hores es trenqui pel títol de la Declaració. 

 



 

El Sr. Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, indica 

que el seu grup s’abstindrà d’aquest debat i de la votació. 

 

 

El Sr. Alcalde consulta als portaveus de tots els grups municipals, els quals per 

assentiment –i l’abstenció anunciada del Sr. Safont- accepten canviar el títol de la 

Declaració aprovada i que queda de la següent manera : 

 

 

“Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, CIU, PPC, ICV-

EUIA I ERC de l’Ajuntament de Mataró per fer una crida a l’alto el foc a Gaza i el retorn 

de les parts en conflicte a la negociació pacífica.” 

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dues de la matinada, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 
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	Per tant, nosaltres, a no ser que vostè hi faci canvis substancials en la línia del que hem comentat, nosaltres no hi votarem a favor.  
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, voldria aclarir un parell de punts. Quan es parla de temps, estem d’acord en què temps i forma ens ha permès saltar el “temps i forma” que hi ha establert des d’Alcaldia, després de consultar tots els grups, a fi que parlessin els de la plataforma. A nosaltres ens sembla molt bé, però també ens ho hagués semblat poder consensuar un document abans d’haver-lo presentat públicament.  
	Dit això, voldríem fer una proposta. Malgrat petites diferències, estem d’acord en aturar aquesta massacre i moltes vegades el problema el tenim amb l’al·legat i aquí correm el risc, tal  com ha dit la Plataforma, de trencar aquesta convivència, que és el valor més preuat que té aquesta societat. Proposem retirar tot l’al·legat i deixar els acords, Convergència i Unió faria l’esforç d’acceptar la proposta tot i dient que ens hagués agradat poder-ho consensuar.  
	El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, fa decaure la proposta alternativa presentada per CiU, en favor de la proposta del Govern incloent els 6 acords i els dos paràgrafs esmentat. L’important és que surti una condemna unitària. Tampoc ens oposaríem al canvi proposat pel Sr. Mojedano en el primer punt.  
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