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ACTA NÚM. 08/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  3 DE MAIG DE 2012. 

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

 

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

maig de dos mil dotze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en 

Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA          (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
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. 
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També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
DECRET 
2842/2012 de 27 d'abril 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de maig de 2012 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària 
que tindrà lloc el proper dijous 3 de maig de 2012, 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 les Actes de les sessions: ordinària de 1-3-2012 i 

extraordinària del 30-3-2012.  
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   DEFENSOR DEL CIUTADÀ 
 
3   Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2010 i 2011. 
 
   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
4   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP 

contra l’homofòbia i la transfòbia. 
 
5   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA contra les 

retallades en les polítiques d’ocupació als pressupostos generals de l’Estat 2012 
per a Catalunya.  

 
6   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA i 

CUP en suport a la iniciativa legislativa popular per la regulació de la dació en 
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.  

 
7   Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per adherir-se a 

la resolució de la FMC i ACM per instar el govern de la Generalitat de 
Catalunya a garantir el manteniment de les escoles bressol. 
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   DICTAMENS 
 
   ALCALDIA 
 
8   Nomenament del Sr. Marià Ribas com a membre de la Galeria de Mataronins i 

Mataronines Il.lustres. 
  
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics  
   Servei de Gestió Econòmica 
 
9   Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, d’import 160.000,00 €, 

amb l’ Institut Català de Finances, subvencionat pel Consell Català de l’Esport, 
i amb destí a finançar l’actuació de material esportiu i fossat de gimnàstica al 
Poliesportiu Municipal del carrer Euskadi. 

 
10   Adquirir compromís, segons disposició final dècima del projecte de llei de 

Pressupostos de l’Estat per l’any 2012, d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques un pla d’ajust que garanteixi el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. 

 
  
   Servei d’Ingressos 
11   Aprovació de preus públics pel servei municipal d'escola bressol del curs 2012-

13. 
 
12   Aprovació de preus públics de l'Escola Municipal de Música del curs 2012-13. 
 
13   Aprovació de preus públics de l' Institut Miquel Biada del curs 2012-13. 
 
14   Aprovació de preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques del 

curs 2012-13. 
 
15   Aprovació de preus públics de l'escola d'adults Can Noè i altres activitats 

formatives de l'IME del curs 2012-13 
 
  
   Compres i Contractacions 
16   Resolució de mutu acord del contracte de gestió i dinamització de l’alberg 

municipal de Can Soleret, i supressió del servei públic.  
 
 
   Direcció de Recursos Humans 
 
17   Modificació dels articles 15,16,17,20, 21,25.2 b) i h), i annex 4 del Text únic 

dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007 que afecten a 
l’organització del servei de la policia local. 
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   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
18   Aprovar el text refós (segon) de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal “Entorns del carrer Biada”. 
 
19   Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a 

l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2012.  
 
20   Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la 

Borsa de Mediació per al lloguer social per l’any 2012.  
 
 
   Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
21   Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de Llicències 

urbanístiques. 
 
22   Aprovació inicial de l'Ordenança  reguladora del soroll i les vibracions 
 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
23   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PSC per un pacte 

econòmic, social i per l’ocupació de Mataró. 
 
24   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP 

per instar al govern de la Generalitat a fer efectives les inversions necessàries 
per a l’execució de l’escola Joan Coromines. 

 
25   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP i PPC per 

tal que el servei de cuina de les escoles bressols municipals tingui especial cura 
en oferir aliments ecològics de temporada i de proximitat. 

 
26   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PSC per tal de 

mantenir els actuals serveis mèdics del CAP de La Llàntia. 
 
27   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC  per tal que 

l’ajuntament de Mataró estableixi un catàleg de serveis on es reculli quins 
d’aquests són prioritats i d’alt interès social i/o econòmic i quins sent 
importants no tenen aquests interès. 

 
28   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre el 

suport als programes de les entitats de dones de la nostra ciutat. 
 
 



 5

   PRECS I PREGUNTES 
 
29   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre 

les factures pendents de pagament als proveïdors incloses al Decret 4/2012 
d’ajut al pagament a proveïdors. 

 
30   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre 

l’estat de conservació del Clos Arqueològic Torre Llauder i dels seus entorns. 
 
31   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre 

l’exposició “Dracs i Colors” que s’ha fet amb motiu de la Diada de Sant Jordi a 
l’entrada de l’edifici de l’ajuntament de Mataró. 

 
32   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la retirada d’un metge de capçalera del CAP de La Llantia. 
 
33   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés d’atorgament de 

subvencions a les entitats que treballen per la igualtat de gènere a Mataró. 
 
34   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre Junts per l’Esport a 

Mataró. 
 
35   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

presència de rates al Centre de Mataró. 
 
36   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

l’estat de les papereres a la via pública. 
 

 
 

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

 
 
1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 1-3-2012 I EXTRAORDINÀRIA DEL 

30-3-2012.  
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, indica que hi ha un error a l’Acta del dia 1-3-

2012, en la votació del punt 31 que surt que van votar-hi abstenció, falta l’explicació 

de vot en el sentit que al ser acceptades les esmenes introduïdes a la proposta pel 

grup municipal Socialista canvia el sentit del vot del seu grup inicialment en contra, 

per abstenció.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,  

indica que a la pàgina 111 de l’Acta del dia 1-3-2012 el regidor que presenta la 

proposta és el Sr. Juan Gabriel Ponce, no Miquel Ponce.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
 El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna compte del següent Decret: 

 
 
DECRET 
2766/2012 de 25 d'abril 

Assumpte: Revocar delegació en matèria del Pla Integral de Barris del Nord 
Òrgan: Secretaria General 

 
Mitjançant decret 4452/2011, de 27 de juny, de delegació de competències en matèria 
de Plans Integrals, s’atribuí a favor del regidor Sr. Pere Galbany i Duran la delegació 
específica d’atribucions d’impuls i definició del Pla Integral de Barris del Nord. 
 
El Sr. Galbany va estar de baixa per malaltia, i per Decret 1408/2012 de 24 de febrer 
se li van advocar les competències assignades durant el temps necessari per restablir 
la seva salut.  
 
Un cop normalitzada la situació amb l’alta mèdica del Sr. Galbany, és convenient 
retornar l’ordre de delegació de competències en els termes establerts al Decret 
4452/2011. 
 
Vist el previst per l’article 8.5 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el que s’estableix que 
la delegació d’una competència pot ésser revocada en qualsevol moment per l’òrgan 
que l’ha conferida. 
 
En virtut de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Revocar el Decret núm. 1408/2012 de 24 de febrer de delegació efectuada a 
favor del regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller en matèria del Pla Integral de Barris 
del Nord. 
 
Segon.- Atribuir al regidor Sr. Pere Galbany i Duran la delegació específica 
d’atribucions d’impuls i definició del Pla Integral de Barris del Nord. 
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Tercer.- Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia 
com a titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via 
administrativa. 
 
Quart.- Les competències delegades s’entenen sens perjudici de la facultat 
d’advocació per si de l’òrgan delegant. 
 
Cinquè.- Els acords adoptats pel regidor delegat en relació a la matèria delegada 
tindrà el mateix valor jurídic que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen 
delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: 
“en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 25 d’abril de 
de 2012, resolc”. 
 
Sisè:- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc. Així mateix, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província per general coneixement.” 
 
 
 
 El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna compte del següent 

Decret: 
 

DECRET 
2828/2012 de 26 d'abril 

Assumpte: Aprovar definitivament la supressió del Registre Municipal d’Unions Estables de 
Parelles formalitzades en escriptura pública notarial. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

El Ple Municipal aprovà en sessió ordinària celebrada en la data de 01/03/2012 la 
supressió del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles formalitzades en 
escriptura pública notarial, establint un període d’exposició pública de l’acord per un 
termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent 
anunci al BOPB, essent que en el cas de que no es presentin reclamacions o 
suggeriments en el termini indicat, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara 
provisional. 
 
En la data de 16/03/2012 es publicà el corresponent anunci al BOPB en el que es 
comunicava  l’obertura del tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’expressat anunci. 
 
Per certificat emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Mataró de data 24/04/2012, es confirma la manca de presentació d’al•legacions i/o 
impugnacions a l’acord d’aprovació inicial de supressió del Registre Municipal 
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d’Unions Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública notarial adoptat pel 
Ple Muncipal. 
 
Correspon, doncs, aprovar de forma definitiva l’acord provisional adoptat pel Ple. 
 
En virtut de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la supressió del Registre Municipal d’Unions 
Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública notarial. 
 
Segon.- Publicar la present resolució al BOPB per al seu general coneixement. 

 
 
 
 

DEFENSOR DEL CIUTADÀ 
 

3  - PRESENTACIÓ INFORME ANUAL DEL DEFENSOR 

DEL CIUTADÀ DE MATARÓ 2010 I 2011. 
 

El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta l’informe 

anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2010 i 2011 : 

 

“Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, Sres. i  Srs. 
 
Bona tarda a tothom. 
 
Una de les tasques d’un Síndic o Defensor, apart de tramitar i resoldre queixes, es fer 
pedagogia del que és i representa el dret a una bona administració recollit en el 
nostre ordenament legal, en dues vessants, davant la ciutadania en general i dins de 
la mateixa administració. 
 
Pedagogia sobre els principis que conformen el dret a una bona administració, molt 
variats i referits a qüestions molt diverses com :   la igualtat i no discriminació en el 
tracte;  proporcionalitat en les decisions;  absència d’abús de poder, imparcialitat, 
independència i objectivitat en les actuacions;  claredat i respecte a les expectatives 
legitimes;  cortesia i bon tracte;  obligació de respondre expressament;  respecte dels 
drets lingüístics;  acusament de recepció i indicació o remissió a l’administració 
competent; respecte al dret a ser escoltat;  dictat de resolució en terminis raonables;  
deure de motivació, de notificació, de protegir dades personals;  de permetre l’accés 
a la informació, actuant amb publicitat i transparència o respecte al dret a la reparació 
i dret de participació. 
 
Pedagogia, sobre el que s’ha de considerar “bones practiques” respecte de cadascun 
dels drets i deures exposats, com per exemple :  Posar límits a l’aplicació automàtica 
de la presumpció de veracitat, refusar el silenci administratiu, destacar l’obligació 
d’argumentar les resolucions de forma clara i intel·ligible pel ciutadà, utilitzant un 
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llenguatge entenedor i contestant tots els punts controvertits, o imposar fer 
esbrinaments per notificar abans d’acudir a la via edictal. 
 
I respecte d’aquesta tasca pedagògica, l’estadística dels dos informes que avui els 
presento, referida a la tasca desenvolupada per l’oficina els anys 2010 i 2011, posa 
d’alguna manera de manifest que no me’n estic sortint del tot. 
 
Per una banda, perquè el nombre de queixes del ciutadans s’ha reduït i, encara que 
el seu nombre total estigui dins de la ratio general, d’una queixa per cada 1000/2000 
habitants, hi ha disminució i el desitjable és precisament el contrari, que augmentin. 
 
És difícil determinar exactament quines són les causes d’aquest descens, poden ser 
conjunturals, ja que de fet sembla que en el transcorregut d’aquest 2012 el nombre 
s’hauria “normalitzat”, però el que més em preocupa es que sigui degut a un augment 
de la desconfiança dels ciutadans en les institucions o administracions, i que aquest 
sentiment es generalitzi en aquests temps de crisi econòmica. 
 
Amb això vull dir que si els ciutadans de Mataró, primordialment, no acudeixen al 
Defensor del Ciutadà, que sigui perquè no ho necessiten, o perquè no volen, però en 
cap cas perquè no saben que existeix o no hi confien. 
 
Per l’altra banda, perquè també va descendint el nivell d’acceptació dels 
suggeriments que es fan des de l’oficina dirigits a l’administració i, aquest indicatiu 
reflecteix que aquella tasca pedagògica tampoc es suficient en aquest àmbit. 
 
Potser es degut a que les recomanacions del defensor son forassenyades o 
improcedents, però apart d’algun possible error, que també es possible, estic 
convençut que no son aquests els motius. El que es proposa es sempre amb la 
finalitat de millorar la gestió i vetllar pel respecte dels drets del ciutadans. 
 
I remeto als interessats a llegir les recomanacions formulades per formar-se un criteri. 
 
Es per això, que haig de demanar la col·laboració d’aquest Ple, de tots els grups, per 
a que s’aposti des de dins per aquesta institució, sent els primers de confiar-hi, 
creure-hi i potenciar-la, perquè diu molt d’una administració que estigui disposada a 
establir un control extern de la seva pròpia activitat dirigit a la defensa dels drets dels 
ciutadans, però encara més, que faci tot el possible per a què tingui èxit. 
 
Amb aquesta finalitat de donar a conèixer i potenciar la sindicatura, tant a dins com a 
fora, els formulo en aquesta ocasió les següents propostes: 
 
1r.-  Aprofundir en la divulgació de la institució, mantenint les xerrades, articles, 
tríptics, intervencions radiofòniques, però ampliant els mitjans amb una bona 
planificació i programació per tal d’aconseguir el màxim nivell de divulgació possible, 
arribant de forma efectiva al ciutadans. 
 
2n.- Convocar i celebrar de nou una nova jornada sobre el “Dret a una Bona 
Administració” dirigida no nomes a aquell personal que atén al públic, sinó també a 
aquells que tenen responsabilitats de gestió en els diferents serveis, on des d’un punt 
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de vista pràctic, es puguin donar a conèixer i intercanviar les experiències existents 
en la seva aplicació. 
 
3r.- Introduir en totes les resolucions, decrets i actes que es notifiquen als ciutadans, 
amb una formula similar a la utilitzada per informar-los dels recursos que tenen dret a 
interposar en cada cas, una expressa referència i informació del dret a la bona 
administració que recull l’article 22 de la Llei 22/2010, informant de la possibilitat de 
que, sens perjudici de les actuacions jurisdiccionals que poden efectuar i refusada o 
finalitzada aquesta opció, poden presentar queixa davant el Defensor del Ciutadà. 
 
4t.- Establir com a destinataris dels suggeriments o recomanacions que pugui fer el 
Defensor en alguns dels expedients de queixa i que es dirigeixen actualment als 
Caps de Serveis, als Regidors o responsables de l’àrea respectiva de que es tracti, 
sent aquests qui prenguin la decisió d’acceptar-los o rebutjar-los. 
 
Gràcies per la seva atenció i interès.” 
 
 

 

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

Popular, recorda que any rere any, quan es parla de la tasca del Defensor del 

Ciutadà, se n’extreuen lamentacions. Si hi ha lamentacions és perquè alguna cosa o 

altra no rutlla prou bé. La gent no l’utilitza i, potser, els resultats no són els que la 

ciutadania espera d’un Defensor del Ciutadà, no perquè aquest faci una mala tasca, 

sinó perquè potser no té les eines per donar les respostes que els ciutadans 

reclamen.  

El dret a una bona administració és una cosa que hauria d’estar implantada en les 

institucions del nostre país. Això ho ha dit el mateix Defensor del Ciutadà. 

Una de les hipòtesis davant aquesta davallada de la utilització del Defensor del 

Ciutadà és la desconfiança vers les administracions. Per tant, alguna cosa ens 

haurem de replantejar tots plegats, des de la figura del Defensor fins a les mateixes 

institucions.  

El Defensor apuntava dues línies, una és la divulgació d’aquesta institució. Jo crec 

que té raó. És poc conegut el paper del Defensor del Ciutadà. També plantejava el fet 

que el destinatari dels suggeriments siguin directament els regidors o els caps d’àrea, 

cosa que també veig interessant perquè pot vincular molt més directament la gent 

que té responsabilitats polítiques en àrees concretes. Tot i així, crec que encara falten 

moltes més coses.  
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Potser ens hauríem de replantejar el funcionament de cap a peus i buscar una 

alternativa que faci que aquest servei, que ens costa diners, sigui útil per als nostres 

ciutadans.  

 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, agraeix la feina 

feta pel Defensor del Ciutadà. Més enllà d’això, ens agradaria recordar un parell de 

temes:  

Primer, que fa uns mesos vam entrar un prec en aquest mateix ple demanant que es 

trobés una nova persona per a aquesta figura, que a hores d’ara està encara en 

procés de renovació, o es fes la renovació d’aquesta, amb el vistiplau de tot el 

consistori. Avui ho tornem a demanar.  

Segon, que ens agradaria que aquesta reducció de les demandes i les queixes no fes 

que reduïm aquest servei. Estem parlant de la millora de la qualitat democràtica i, 

desgraciadament, hem escoltat massa vegades en aquest ple que hi ha serveis que 

són deficitaris. Aquest servei no és deficitari: els beneficis són coneguts per tots.  

 

 

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

celebra que finalment avui s’hagi pogut fer la presentació dels informes. No podem 

passar per alt que, si bé el del 2011 està dins del que és habitual en el calendari, hi 

havia el retard de l’informe del 2010. Agrair la feina feta al Sr. Puigderrajols i 

l’autocrítica que ha fet a la seva intervenció. Pel que acaba de dir el Sr. Fernández, 

crec que estarà d’acord que a partir d’ara podem parlar del que ve pendent des de 

l’any 2009, que és aquest aspecte de la pròrroga o nou nomenament, però primer 

calia fer la presentació d’aquests informes. Lamentar que, si bé amb l’informe del 

2010 els grups municipals han pogut tenir molt de temps per poder-lo estudiar, el del 

2011 s’ha tingut amb el temps habitual, malgrat que els grups demanaven poder-ne 

disposar amb més temps per poder-lo analitzar millor.  

Constatar algunes coses que el Defensor ja ha dit, com és la important davallada en 

les intervencions. Només entre l’un i l’altre informe que avui es presenten hi ha un 

22% de baixada en aquestes intervencions: de 744 es passa a 582, quan al 2009 

n’eren 803 i al 2006, que ja parlàvem de la necessitat de difondre aquesta figura, 
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estàvem en 862 intervencions. Tots plegats no n’hem sabut prou quan això no ha 

anat a més, perquè dubto que aquest percentatge sigui mèrit que l’administració 

funcioni millor que fa uns anys. 

Fer notar que segueix sent l’Eixample la zona on és més utilitzada la figura del 

Defensor del Ciutadà, cosa que altres anys atribuíem al fet que físicament està situat 

allà. Però hi ha un element que aquest any torna a pujar que és que a barris com 

Rocafonda la utilització del Defensor creix, passant del 2% a l’11% del total. 

L’Eixample, tot i tenir l’ús més elevat, perd aquesta quantitat. Jo li demanaria al 

Defensor del Ciutadà que creui informació perquè, a més de tenir-la per barris i tenir 

queixes per serveis, puguem veure a cada barri quins són els serveis que més es 

veuen afectats per poder detectar millor quines són les mancances.   

Acceptem amb molt de gust les recomanacions que fa el Defensor. Una d’elles es va 

repetint any rere any, que és el fet de la difusió. Ell demanava que es repetís la 

jornada sobre el dret a una bona administració que es va fer el 2009. Pel que fa a la 

resta de propostes, crec que depenen més de la feina del propi Defensor que no pas 

de l’Ajuntament. En tot cas, agrair-li que les faci i que siguin tingudes en compte.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que, en relació amb aquest punt, hi 

havia un acord de la Junta de Portaveus. Allà vam acordar obrir aquest debat per 

abordar el tema d’aquesta institució que eleva la qualitat democràtica. En nom de tot 

el consistori, Sr. Puigderrajols, moltes gràcies i en continuarem parlant. 

 

 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP CONTRA 

L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“El 17 de maig de l’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar 
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Amb tot, 22 anys després l’OMS 
segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental. 
 
Des de llavors, a nivell internacional cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial 
contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 
 
Encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen 
l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe 
amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort. 
 
A l’Estat Espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no 
discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere, la lluita d’homes i 
dones homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruïts. Tot i que encara 
amenaçada pel recurs d’inconstitucionalitat del PP, l’any 2005 es va assolir la igualtat 
legal reconeixent el dret al matrimoni i a l’adopció entre persones del mateix sexe. En 
aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la 
lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, 
aquestes no han quedat eradicades totalment ja que encara avui les dones i homes 
transsexuals es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el 
reconeixement de la seva identitat de gènere. 
 
Però els canvis legislatius no ho són tot. És cert que els drets per poder exercir-los 
amb plenitud s’han de reconèixer per llei però cal canviar les condicions 
econòmiques, socials i també de l’entorn cultural per tal que esdevinguin reals. 
Encara avui dia són molts els estudis que ens demostren la persistència de certes 
discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 
 
Un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn 
educatiu. Si bé, entre la gent jove progressivament es perceben discursos de major 
integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en els 
darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que 
aquestes, es multipliquen com més petits són els municipis, i que molt, sovint, resten 
invisibles per por al rebuig en el propi entorn familiar de les víctimes. Així, aquests 
mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió 
situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament...) cap a 
persones LGTB. 
 
En aquest context les retallades en l’educació pública anunciades i aplicades pel 
Govern de Catalunya i Espanya o els canvis en l’assignatura d’educació per la 
ciutadania imposades pel govern central, amenacen i redueixen les ja fins ara dèbils 
accions de prevenció del bullying LGTBfòbic dutes a terme pels centres educatius. 
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És per tots aquests motius que els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP de 
l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 

1- Treballar perquè l’Ajuntament de Mataró segueixi sent una institució exemplar 
en la lluita per la igualtat de drets i la no discriminació per raó d’orientació 
sexual i d’identitat de gènere, tot impulsant entre d’altres les següents 
accions: 

 
- Integrar el 17 de maig, Dia mundial contra l'homofòbia i transfòbia, i el 28 

de juny Dia de l'Alliberament LGTB dintre de les accions culturals i 
educatives del municipi. 

- Cada 28 de juny coincidint amb el Dia de l’Alliberament LGTB, a partir del 
moment de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, fer onejar la 
bandera de l’arc de sant martí a la façana de l’edifici consistorial com a 
símbol del col·lectiu LGTB i de la lluita compartida pels drets civils. 

- Emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i 
adolescència de l’Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal de 
fer front i prevenir possibles casos de bullying LGTBfòbic. 

 
2- Reclamar al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 

l’aprovació de la Llei contra l’Homofòbia, els treballs per a la qual es van 
iniciar durant l’anterior legislatura. 

 
3- Traslladar aquest acord al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya.” 
 
 
 
 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

considera aquesta proposta com una moció trampa. No entenc que vostès votin en 

contra de condemnar la mutilació genital femenina, però, en canvi, estiguin a favor de 

condemnar l’homofòbia i la transfòbia. Jo li demano coherència.  

No obstant això, nosaltres no tenim cap problema a votar favorablement a aquesta 

proposta de resolució. Tots tenim amics o coneguts que són homosexuals i jo els he 

ensenyat aquesta proposta de resolució i m’han dit que, si ells estiguessin en el meu 

cas, no la votarien favorablement. Això és perquè ells el que volen és normalització, 

que no se’ls tracti com a persones especials. Aquest tipus de propostes fan que se 

sentin persones especials.  

Jo no soc partidària de votar aquest tipus de propostes de resolució, per tant, el que 

farà el nostre grup municipal serà abstenir-s’hi. Que cadascú estigui amb qui vulgui, 

siguin homes o dones.  



 15

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

Catalunya, comenta que al seu grup municipal no li ha agradat gens com ha anat el 

punt anterior sobre el Defensor del Ciutadà. De llegir informes en sabem tots, però les 

intervencions, o les fem tots o no les fa ningú, i es fan en un pla més institucional. Per 

sort, vostè ho ha arreglat al final i ha donat les gràcies al Defensor del Ciutadà en 

nom del consistori, però podíem haver quedat molt malament per les persones que 

han fet l’exercici de repetir allò que ja sabem i que hem discutit en una Junta de 

Portaveus.  

Pel que fa a aquesta moció, lamentar que es facin servir segons quins temes com a 

arma llancívola i no es tractin com una declaració institucional en la qual tots ens hi 

puguem sentir còmodes i representats i, per tant, donar valor a allò que intentem 

defensar i no utilitzar-ho com una arma d’enfrontament que obligui, per exemple, a 

aquest grup municipal a canviar de vot quan, en el seu moment, fa dos anys, en 

l’anterior mandat, la CUP ho va presentar i no hi vam votar en contra.  

En segon lloc, lamentem que es tornin a utilitzar com a arma llancívola alguns temes i 

d’altres no. Per exemple, com quan algú fa gala de l’ecologisme, com fa el grup 

d’ICV-EUiA, i s’oblida que aquest mes de maig se celebra el Dia Mundial de la 

Biodiversitat, o avui mateix que és el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, que 

està amenaçada a molts països. Per tant, un cop més denunciar que aquest tipus de 

mocions, que són per a utilitzar-les políticament, a nosaltres ens incomoden molt 

perquè ens fan semblar allò que no som i perquè ens veiem en l’obligació de recordar 

una utilització no molt lleial de segons quins temes.  

Nosaltres hi votarem en contra. Estem a favor que les persones homosexuals tinguin 

tots els drets del món però hi ha una qüestió semàntica: són parelles de fet, ja que 

per a nosaltres el matrimoni és la unió entre un home i una dona. Pel que fa als drets 

que això comporta, són absolutament tots, sigui quina sigui l’orientació de les 

persones. 

Estem en contra també de l’adopció, igual que no poden adoptar aquelles persones 

que econòmicament o socialment tampoc ho poden fer. En tot cas, seria un greuge 

comparatiu per a aquelles persones que econòmicament no es poden permetre 

adoptar un fill.  

En tot cas, aquí es fa una trampa. Es fa molt evident que el PP va presentar aquest 

recurs d’inconstitucionalitat i es parla de països on es persegueix l’homosexualitat, 
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però s’obvien aquests països. Hi ha 8 països al món on l’homosexualitat està 

condemnada a pena de mort. Aquest països són Afganistan, Aràbia Saudita, Emirats 

Àrabs Units, Iran, Mauritània, Nigèria, Sudan i Iemen. No són tants països. Hagués 

estat bé que s’hagués explicitat perquè, certament, sembla tendenciós.  

Vostès cauen en una contradicció flagrant. Qui els parla, en el seu primer mandat, va 

tenir l’oportunitat de demanar que en aquest Ajuntament es posessin en marxa 

protocols contra el bullying escolar en general i també respecte el bullying escolar 

contra aquelles persones amb tendència homosexual. Se’ns va dir des del seu grup 

municipal, que en aquell moment tenia les competències d’ensenyament, que no calia 

i que érem uns alarmistes. Jo no els diré a vostès que són uns alarmistes. 

Nosaltres pensem que això ho han fet per anar contra una formació que pensa 

diferent, no perquè atempti contra els drets de ningú, sinó perquè pensa diferent. Per 

posar en evidència això, nosaltres hi votarem en contra.  

 
 

 

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

proposa al Sr. Martínez la possibilitat de retirar la moció i, si l’esperit de fons es 

comparteix majoritàriament, buscar una forma per donar relleu a aquest tema en una 

junta de portaveus o preparar-ho prèviament per no haver de votar aquest tema.  

 

 

 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que estarien disposats a retirar la 

moció sempre que hi haguessin accions concretes a portar a terme. En tot cas, la 

tornaríem a presentar pel canal adequat. 

 

 

 

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

entén que la deixa sobre la taula. El compromís per part nostra és treballar-la, espero 

que la resta de grups també.  
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Vista la petició del ponent, la proposta queda sobre la taula.  

 

 

5  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ICV-EUIA CONTRA LES RETALLADES EN LES 

POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ ALS PRESSUPOSTOS GENERALS 

DE L’ESTAT 2012 PER A CATALUNYA.  
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que Catalunya ha acusat amb molta virulència la caiguda de l’activitat 
econòmica, i com a conseqüència, durant l’any 2008-2009 es va perdre gairebé la 
meitat de tota l’ocupació creada entre els anys 2000 i 2007. Actualment, Catalunya té 
més de 600.000 persones aturades, entre aquestes més de 14.000 persones que 
resideixen a la nostra ciutat. 
 
Atès que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 evidencia 
importants retallades que afecten directament als ajuntaments, en concret, a 
Catalunya, en matèria de polítiques actives d’ocupació i de foment de l’ocupació.  
 
Atès que aquestes retallades pressupostàries afecten en un 97% les polítiques de 
foment de l’ocupació: plans d’ocupació, mesures de desenvolupament local a través 
dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i mesures d’orientació 
laboral, a més d’una rebaixa del 16% la formació ocupacional dirigida als aturats i 
aturades.  
 
Atès que si es manté la proposta de pressupostos Generals de l’Estat 2012, aquesta 
afectarà de ple les actuacions i mesures que ha vingut desenvolupant aquest 
ajuntament en matèria de polítiques actives d’ocupació i, per tant, la situació de les 
persones en atur del nostre municipi s’agreujarà; sobretot d’aquelles persones que ja 
no cobren prestació o subsidi.  
 
Atès que aquest Ajuntament sempre ha estat compromès activament en el 
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació però que en el moment actual, 
el nostre paper està sent essencial perquè l’àmbit local és el millor espai de 
coneixement de les necessitats territorials en matèria d’ocupació.  
 
Atès que en un context de crisi i recessió, encara adquireix més rellevància la 
necessitat de dotar-nos d'unes administracions locals fortes i ben finançades, com a 
millor garantia d'assumpció dels reptes que el món local i de manteniment del 
benestar i cohesió social del país. 
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Per tot això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró ACORDA:  
 
Primer.- Demanar als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats que defensin i 
exigeixin al Govern de l’Estat a revisar la proposta pressupostària per tal de mantenir 
aquest 2012 almenys les mateixes assignacions pressupostàries per a Catalunya en 
matèria de polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació que hi havia el 2011.  

 
Segon.- Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament en seguir reforçant les 
polítiques actives d’ocupació en un moment com l’actual i que ha ajudat a moltes 
persones a reinsertar-se laboralment i millorar les seves capacitats d’ocupabilitat. 

 
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Empresa i Ocupació, als 
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis.” 

 
 
 
 

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

Popular, manifesta el seu vot favorable a la proposta.  

Nosaltres hem estat molt crítics amb les polítiques d’ocupació a nivell local, però hi ha 

una cosa que està per sobre del debat de com es gestionen aquests diners i és el fet 

de tenir-los o no tenir-los. Davant una retallada important dels recursos, creiem que 

s’hauria de fer un reclam a l’Estat perquè aquestes retallades pressupostàries no 

afectin les polítiques d’ocupació.  

 
 
 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

expressa el seu vot favorable a la proposta de resolució. Creiem que no es pot 

retallar en polítiques d’ocupació en un moment com l’actual, i més tenint en compte 

que als bancs i a les multinacionals responsables d’aquesta crisi, juntament amb la 

nefasta gestió dels governs polítics, no els ha afectat per res. Hauríem de ser 

objectius i tenir en compte els resultats de les actuals polítiques actives d’ocupació. 

Considero que aquesta proposta es contradiu a si mateixa perquè les xifres de l’atur 

evidencien la falta d’eficiència del model actual.  

Sr. Esteve, aquestes polítiques d’ocupació no van funcionar quan vostè estava 

governant a la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el PSC i ERC. 
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Des de PxC creiem que s’ha d’apostar per una economia no especulativa basada en 

la reindustrialització de Catalunya per recuperar llocs de treball i protegir els nostres 

productes davant dels altres. La vostra formació no diu res sobre aquest tema. El que 

hauríem de fer, ja que el número 23 de l’ordre del dia també tracta sobre això, és 

traslladar aquesta proposta de resolució a aquest punt, en què es parla d’obrir un 

debat amb la perspectiva d’elaborar una proposta per crear un nou model.  

 
 

 

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

Catalunya, recorda que a Mataró es va aprovar un pressupost per a aquest 2012, 

respecte al qual Iniciativa per Catalunya no va votar en contra i en el qual es preveia 

una rebaixa del pressupost de l’IMPEM, que és on es duen a terme aquestes 

polítiques de formació ocupacional.  

La formació ocupacional és un absolut desastre, és un petit regne de taifes on 

s’haurà de començar a posar ordre algun dia. Hi ha petits ajuntaments que tenen un 

agent d’ocupació i desenvolupament local tres hores a la setmana perquè el govern 

de torn es vol posar la medalla i poder dir que fa formació ocupacional a la seva 

localitat. Són localitats amb 300, 400 o 500 habitants que ens vénen a demanar això 

al Consell Comarcal on jo en sóc el responsable, i on estem treballant en la línia de 

fer-la més eficient i més racional. Aquestes polítiques han baixat molt probablement 

com a conseqüència del desastre que hem tingut en atur durant tots aquests anys i 

perquè s’han de cobrir les prestacions d’atur de la molta gent que hi ha sense feina. 

Aquí teníem un festa que ens portava a tenir cursos subvencionats en més d’un 60% 

molt singulars i molt divertits. Encara en mantenim algun de broquetes, aperitius i 

tapes, o un altre de porcellana i joieria en miniatura creativa. Després parlarem de tot 

això. Si fem aquestes coses, no podem fer el que realment hem de fer.  

Un dels punts importants d’aquesta reforma laboral tan criticada és garantir el dret a 

la formació. I això es garanteix per primera vegada per llei. Segur que no ens agrada 

haver de reduir pressupostos en formació ocupacional, però segur que també cal una 

racionalització i una optimització dels recursos que s’inverteixen.  
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta el vot 

positiu del seu grup municipal. Entenem que la màxima prioritat ha de ser treballar 

per generar ocupació. 

 
 
 

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

entén que s’hagin d’aplicar mesures d’austeritat i treure recursos d’allà on no n’hi ha. 

El que no compartim és que hagi de ser justament aquí. Creiem en la necessitat de 

mantenir les assignacions pressupostàries per a Catalunya en matèria de polítiques 

d’ocupació i foment d’aquesta. Creiem que la Generalitat està fent una bona feina en 

aquest aspecte, que perillarà a causa d’aquestes retallades. Aquest és un tema que 

s’ha posat damunt la taula ara mateix, però creiem que la solució seria poder decidir 

sobre els nostres propis recursos. Per a nosaltres l’important seria poder gaudir d’un 

model de finançament a Catalunya basat en un pacte fiscal diferent del que tenim ara 

mateix i poder decidir nosaltres sobre els recursos.  

 

 

El senyor Esteve Martínez respon al Sr. López que miri l’acta en la qual es 

posicionaven respecte al pressupost. Veurà que en la nostra abstenció hi havia una 

crítica important al tema de la rebaixa pel que fa al tema de l’ocupació de l’IMPEM. 

És més, a posteriori hem fet una proposta específica de dedicar partides especials 

d’ocupació precisament als dos barris d’aquesta ciutat que ho estan passant pitjor.  

Com que ha estat tota la setmana al Facebook criticant les broquetes, li demano que 

no faci aquest tipus de comentaris que desvirtuen el que realment defensem, que és 

el model de formació permanent. La crida constant a que hem estat de festa i que 

hem estirat més el braç que la màniga, jo estaré encantat d’explicar-li que no ha estat 

així i que, en tot cas, qui ho ha fet té la responsabilitat que té. Penso també que els 

especuladors immobiliaris i molts banquers han fet d’aquest país una desgràcia i que 

moltes comunitats autònomes, entre elles, les que estan regides per vostès, estan a 

punt de ser intervingudes perquè han fet una desgràcia. Per tant, quan parlem de 

festa, parlem de festa total o diem que hi ha moment determinats en què s’han fet 

polítiques equivocades. Amb això segurament estarem d’acord, però no carreguem 

contra tots ni contra tot perquè la festa crec que no ha estat tal.  
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El senyor José Manuel López diu al Sr. Fernández que el que no farà serà demanar-li 

a l’Estat el que no es fa a nivell local. Si l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 

baixa el seu pressupost, jo no demanaré a l’Estat que augmenti el pressupost en 

promoció econòmica i en formació que depèn d’aquest Institut. Jo, com que sóc 

regidor de Mataró —si parlem d’especulació a Mataró, parlem de PUMSA i del forat 

que ens han deixat—, prefereixo no tocar segons quines coses. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, opina que aquest debat es pot portar a 

l’IMPEM i veure que les polítiques d’ocupació a l’IMPEM no han baixat, sinó que han 

pujat. Malauradament l’IMPEM és un institut de promoció econòmica que rebia moltes 

subvencions i que aquests anys han anat baixant, però no les polítiques d’ocupació i 

el que hi dedica aquest Ajuntament, que sí que ha pujat en un 3%.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  
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6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV-EUIA I CUP EN SUPORT A 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ 

DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS 

DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.  
 

El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest 
cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el sector, que ha produït 
acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants 
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge 
habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers 
de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament. 

 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit 
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer 
front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent 
pel tal de reduir les situacions de sobrendeutament, limitant els efectes d’aquesta 
situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.  

 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions 
públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels 
ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la 
reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a 
aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no 
puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al 
mateix habitatge o un d’altre. 

 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes 
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament 
el màxim de recursos i mitjans per a  garantir la mediació pública entre deutors i 
creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies 
afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa 
amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el 
mateix objectiu.   

 
 Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament 
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel 
que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços 
de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret 
d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
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Per tot això, els grups sotasignants manifesten el seu suport a la Iniciativa Legislativa 
Popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels 
desnonaments i el lloguer social i proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
           

 
1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les 

Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a 
l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència habitual. 

 
2.    Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que 

impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els 
garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  

 
3.    Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, 

de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones 
desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per 
accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la 
mediació de l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal 
que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit 
durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.  

 
 4.    Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 

l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades 
amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de 
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de 
lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les 
famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge 
per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les 
Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 

 
5.     Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació 

amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint 
l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les 
nostres ciutats. 

 
6. Instar el Govern de  l´Estat a fer les modificacions legals necessàries per tal 

de que, en els casos de l¨habitatge habitual, quedi suspesa l’execució 
hipotecaria per un període no inferior a sis mesos, que permeti dur a terme les 
mesures d’atenció  a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es 
troben a una situació de risc d’exclusió, situació acreditada i acordada 
judicialment.  

 
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 

Mesa del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del 
Congrés de Diputats i del Senat, etc.   

8. L'Ajuntament de Mataró manifesta el seu suport a la ILP hipotecària per la 
dació en pagament, d'acord amb les entitats interessades i posarà els mitjans 
per facilitar la recollida de signatures". 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, remarca l’aspecte de l’activisme. En aquests moments hi ha hagut una 

iniciativa legislativa popular que es vol presentar a les Corts. Això surt d’entitats 

socials que volen que aquest debat es torni a plantejar a les Corts i que la dació en 

pagament sigui un instrument jurídic legal que permeti solucionar de forma clara i 

directa un problema real. Llàstima que el Partit Socialista no s’hagués sumat a 

aquesta proposta uns mesos abans, quan governava, perquè l’haguéssim pogut 

presentar i aprovar. Nosaltres, com que volíem remarcar el tema de les entitats 

socials que han tirat endavant aquesta iniciativa, hem fet una aportació perquè 

l’Ajuntament faciliti la recollida de signatures a les persones interessades. 

 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el seu suport a la proposta. Creiem que seria necessari oficialitzar la dació en 

pagament de l’habitatge habitual mitjançant un projecte de llei. Tot i això, cal tenir en 

compte que la banca a primers d’any rebia un 30% de dacions en pagament i que, a 

dia d’avui, estan acceptant un 80% de les propostes de dació en pagament. Aquesta 

proposta està molt ben elaborada i estudiada, però els recordo, i no incloc la CUP, 

que van ser les seves pròpies formacions polítiques les responsables de les 

conseqüències que ara estan patint els nostres ciutadans per no haver posat els 

mitjans necessaris per evitar aquesta estafa catastròfica. Els convido que en el proper 

ple presentin una declaració institucional demanant perdó als ciutadans en nom dels 

partits als quals vostès representen. Si no és així, des de PxC ens veurem obligats a 

presentar una proposta demanant responsabilitats polítiques.  

 
 

 

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

Catalunya, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Gairebé tots els acords 

que es proposen estan recollits en el codi de bones pràctiques financeres que fa 15 

dies va aprovar el govern d’Espanya. Per tant, no el contradirem.  

Dir que queden per presentar tres mocions semblants a aquesta. Entenc que PxC la 

presentarà, el PP també i CIU també la presentarà. La CUP la va presentar i Iniciativa 
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també ho va fer en un sentit similar. És evident que s’hi ha de fer alguna cosa. L’any 

2011, 58.241 famílies van perdre el seu habitatge a Espanya. El govern del PP ha fet 

aquest codi que els comentava per intentar reduir els desnonaments. A aquest codi 

s’han adherit ja 86 entitats financeres de tot l’Estat, encara que sigui per no tenir 

publicitat negativa. Per tant, alguna cosa bona ja ha tingut. Però, a més a més, s’han 

afegit voluntàriament a una cosa que els obliga durant dos anys. Algunes de les 

mesures que contempla aquest codi de bones pràctiques financeres són que 

aquestes s’aplicaran a les famílies en què tots els seus membres estiguin en situació 

d’atur, en el cas que els seus habitatges habituals no superin els 200.000 euros. 

Segurament s’hauria pogut pujar el llindar, però també és cert que és molt difícil 

poder ajudar tothom en la situació que hi ha actualment. Una altra de les mesures 

que es contempla és la reestructuració del deute amb una carència de pagament de 4 

anys, l’ampliació del termini de pagament fins a 40 anys, la reducció del tipus 

d’interès de l’hipoteca, la rebaixa del deute al voltant del 25%, la dació en pagament i 

el manteniment de l’habitatge com a pagament de la renda. Aquest codi va sortir 

publicat al BOE del 12 d’abril.  

 
 

 

La senyora Montserrat Rodriguez, regidora del grup municipal de Convergència i 

Unió, demana que s’accepti el seu grup municipal com a proposant d’aquesta 

proposta. La dació en pagament és una línia cap a la qual s’està caminant i que aquí 

també hem de tenir.  

Nosaltres hem treballat una vessant més jurídica d’aquesta proposta. Demanem que 

la suspensió de l’execució sigui de 6 mesos i que aquesta suspensió la pugui 

determinar el Jutge quan la part així ho demani, acreditant la seva situació; i que el 

Jutge reuneixi els informes que cregui convenients a les administracions públiques. 

Entenem que aquesta reforma i aquesta suspensió és possibilista, perquè no estem 

demanant un temps extraordinari sinó un temps necessari perquè les administracions 

puguem actuar. Ara ens estem trobant amb situacions de desnonaments amb dates 

determinades i tenim uns terminis molt difícils de poder solucionar. La proposta que 

hem treballat des d’Habitatge va en aquesta línia. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
7 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER ADHERIR-SE A LA RESOLUCIÓ DE 

LA FMC I ACM PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA A GARANTIR EL MANTENIMENT DE LES 

ESCOLES BRESSOL. 

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

la proposta següent: 

 
“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, 
ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunicat. 

Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
primera infància i a les seves famílies. 

En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte 
d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses 
necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració 
social, d’equilibri territorial del país... 

El Departament d’Ensenyament va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la 
seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-2006, els 1.100 euros d’aleshores 
fins els 1.800 euros anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 

L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
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garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com referent als criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 

En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat 
una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la 
viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser 
conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal 
prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de 
continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives 
ala primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la 
convivència. 

A la nostra ciutat, l’oferta de places d’escola bressol és de 959 repartides en 9 
escoles. La xarxa d’escoles bressol és un servei de qualitat valorat molt positivament 
pels seus usuaris tant pel model pedagògic com per la qualitat del servei, que compte 
amb el suport de totes les forces polítiques i representants socials presents al Plenari 
de l’Institut Municipal d’Educació, les quals consideren que aquesta disminució en el 
seu finançament pot afectar el funcionament general de totes elles. 

És per tot això que els sotasignats, en defensa d’un servei d’escoles bressol de 
qualitat, proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Adherir-nos a la resolució de la FMC i l’ACM instant al Govern de la 
Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb 
la Llei d’Educació de Catalunya, per mantenir les actuals escoles bressol municipals 
creades per acord parlamentari i, així, fer front a  les necessitats educatives de la 
nostra ciutat en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

Segon.- Instar al  Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 euros la bestreta de 
1.300 euros anunciats per la conselleria d’Ensenyament pel curs 2011-2012, i a 
mantenir l’esmentat import per als cursos següents. 

Tercer.- Instar al Departament d’Ensenyament a trobar les mesures necessàries que 
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol, a que aboni el 
deute contret amb l'Ajuntament i es comprometi a garantir la continuïtat i la millora de 
la qualitat del model d’escoles bressol públiques de Mataró. 

Quart.- Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la 
sostenibilitat dels serveis de la primera infància. 

Cinquè.- Comunicar aquests acords en el proper Consell Plenari de l’IME, a les 
associacions municipalistes de Catalunya i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

 

8  - NOMENAMENT DEL SR. MARIÀ RIBAS COM A MEMBRE DE 

LA GALERIA DE MATARONINS I MATARONINES IL.LUSTRES. 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“En data 12 d’agost de 2011, el Sr. Joaquim Graupera i Graupera, com a president 
del Grup d’Història del Casal de Mataró, va entrar al registre una sol·licitud per al 
nomenament com a membre de la Galeria de Mataronins i Mataronines Il·lustres del 
Sr. Marià Ribas i Bertran. 
  
Per decret de l'Alcaldia 6656/2011, de 4 d’octubre, i d’acord amb el que estableix el 
Reglament d’Honors i Distincions, s’inicia el corresponent expedient administratiu i es 
nomena com a instructor del mateix el Sr. Miquel Rey i Castilla, regidor delegat de 
Promoció Econòmica i Innovació. 
  
Acabada la tramitació administrativa de l’expedient i vistos els informes del Sr. Carles 
Marfà, en qualitat de Director del Museu de Mataró i del Sr. Joaquim García, 
arqueòleg municipal, 
en el quals es destaca la intensa labor que Marià Ribas va desenvolupar com a 
arqueòleg de formació autodidacta, la seva intervenció en un molt elevat nombre 
d’excavacions arqueològiques (entre les que destaquen els jaciments de Burriac, Iluro 
i la descoberta de la vil·la romana de Torre Llauder) i la tasca de modernització i de 
renovació que imprimí en les tècniques i metodologies d’excavació i en la seva 
investigació, estudi i difusió i els acurats processos documentals que realitzava, la 
seva trajectòria professional al Servei de Conservació i Restauració de Monuments 
de la Diputació així com la seva intervenció en les iniciatives de protecció, 
salvaguarda i difusió del patrimoni mataroní i català, les col·laboracions tota la seva 
vida amb el Museu de Mataró i el Museu Arxiu de Santa Maria i en les seves 
publicacions i la important i extensa producció bibliogràfica de la qual fou autor, amb 
obres que van merèixer premis molt importants, com el Rubió i Lluch i l’Iluro, estudis 
de referència per a l’arqueologia i la historiografia catalanes i determinants en la 
formació de les noves generacions d’arqueòlegs i historiadors, la faceta com a artista 
plàstic i les seves grans dots com a dibuixant en diferents tècniques i suports, i els 
reconeixements que va rebre en vida a la seva dilatada trajectòria humanística i 
professional (Premi Ciutat de Mataró, Membre d’Honor Patronat del Museu de 
Mataró, condecoració Paul Harris del Rotary Club i Creu de Sant Jordi del govern de 
la Generalitat de Catalunya), i altres aspectes que es detallen als esmentats informes 
 
l’instructor de l'expedient 51/2011, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Nomenar el Sr. Marià Ribas i Bertran com a Membre de la Galeria de 
Mataronins i Mataronines Il·lustres, d’acord amb les circumstàncies i fets que s’han 
acreditat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

Direcció de Serveis Econòmics 

Servei de Gestió Econòmica 

 

9 -  CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG 

TERMINI, D’IMPORT 160.000,00 €, AMB L’ INSTITUT CATALÀ 

DE FINANCES, SUBVENCIONAT PEL CONSELL CATALÀ DE 

L’ESPORT, I AMB DESTÍ A FINANÇAR L’ACTUACIÓ DE 

MATERIAL ESPORTIU I FOSSAT DE GIMNÀSTICA AL 

POLIESPORTIU MUNICIPAL DEL CARRER EUSKADI. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“En data 2 de març de 2010, el govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar al 
Consell Català de l’Esport a atorgar i tramitar la concessió de subvencions a centres 
de tecnificació de Catalunya, entre els quals hi havia com a beneficiari l’Ajuntament 
de Mataró, amb un import de 253.221,00 €, per a l’actuació “Material esportiu i fossat 
de gimnàstica” al Poliesportiu Municipal del carrer Euskadi. 
 
Mitjançant decret 2789/2010, de data 30 de març, l’Ajuntament de Mataró va 
formalitzar aquesta sol·licitud davant el Consell Català de l’esport. 
 
En escrit de 13 de febrer de 2012, es rep de la Secretaria General de l’Esport el 
Conveni a signar entre el Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Mataró, pel qual 
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es concedeix  a l’Ajuntament de Mataró aquesta subvenció per a l’actuació de 
“Material esportiu i fossat de gimnàstica”. 
 
Aquesta subvenció del Consell Català de l’Esport està previst que es financi 
mitjançant una línia de crèdit de l’Institut Català de Finances, que inclou els següents 
imports: 
 

 160.000,00 euros, corresponents a l’import principal del préstec que li 
concedirà l’Institut Català de Finances. 

  93.221,00  euros, corresponents a l’estimació de l’import dels interessos del 
principal i altres despeses derivades del préstec esmentat. 

 
En el Conveni entre el Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Mataró, s’estableix 
que el Consell Català de l’Esport proposarà a l’Institut Català de Finances que 
concedeixi a l’Ajuntament de Mataró un crèdit de 160.000,00 €, que serà 
desemborsat prèvia presentació de les justificacions (de conformitat amb el pacte 
cinquè i següents d’aquest conveni), degudament conformades pel Consell Català de 
l’Esport i per la Intervenció Delegada corresponent, segons el calendari de 
desemborsaments següent: Any 2012: 160.000,00 euros. 
 
En el punt tercer del Conveni també s’estableix que el Consell Català de l’Esport farà 
efectiva la subvenció, que inclou les amortitzacions del principal i qualsevol altra 
quantitat derivada del préstec, directament a l’Institut Català de Finances, a càrrec 
dels pressupostos de l’any 2012 fins el 2023 d’acord amb el desglossament que 
consta en el conveni. 
 
Vist l’informe del Tècnic d’Esports. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la següent 
resolució : 
 

1. Autoritzar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, per un import 
de 160.000,00 euros, davant l’Institut Català de Finances, amb destí a 
finançar el material esportiu i fossat de gimnàstica del Poliesportiu Municipal 
del carrer Euskadi, amb  les següents condicions financeres: 

 
 Garantias: subvencions del Consell Català de l’Esport que cobreixen 

l’amortització del principal i els interessos i despeses generals del 
préstec. 

 Tipus d’interès i venciments: EURIBOR + diferencial (segons conveni 
amb l’ICF) i venciments anuals. 

 Interès de demora: dos punts percentuals per sobre del tipus d’interès 
vigent del préstec en el moment de l’incompliment. 

 Amortitzacions: per anualitats vençudes 
 Comissions: - d’estudi:     0,10% de l’import del crèdit 

                                                       - d’obertura: 0,10% del nominal del crèdit 
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 Desemborsament del crèdit: Un cop conformada pel Consell Català 
de l’Esport i la Intervenció Delegada la corresponent documentació 
acreditativa de la realització de l’obra. 

 Termini de desemborsament: Els que determina el Conveni de 
concessió de la subvenció. 

 Acceptació de l’operació i de les seves condicions: Per escrit en el 
termini d’un mes a partir de la data de la notificació de l’aprovació del 
crèdit. 

 Formalització: mitjançant fedatari públic. 
 

 
1. Facultar a l’Alcalde President, a la signatura d’aquest Conveni entre el Consell 

Català de l’Esport i l’Ajuntament de Mataró, pel qual es concedeix  a 
l’Ajuntament de Mataró una subvenció per a l’actuació de “Material esportiu i 
fossat de gimnàstica”. 

 
2. Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement, autorització per a la 

concertació d’aquesta operació de crèdit a llarg termini .” 
 

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot favorable del 

seu grup municipal. Felicitar-nos per haver arribat a poder solucionar aquest tema, tot 

i que tenim una sensació una mica agredolça. La part agra perquè s’ha tardat molt a 

solucionar, ja que portem més d’un any i mig. La part dolça, que s’ha resolt una 

situació que no ens agradava gens. Quan va començar aquest tema hi havia l’anterior 

govern de la Generalitat i, per una banda, ens van donar la bona notícia de dedicar el 

pavelló Euskadi a un centre de tecnificació i gimnàstica, cosa que va estar perseguint 

el club, la Federació i que nosaltres vam recolzar, però la part negativa va ser que, en 

el moment de fer efectives aquestes subvencions, no hi havia els diners, per tant, no 

es va poder enllestir la instal·lació d’aquest material. Això va estar molt temps parat. 

Aquest regidor, en el moment que tenia la responsabilitat d’Esports, va fer pressió, es 

va reunir amb la Generalitat, quan la Conselleria d’Esports la portava ERC. Amb el 

canvi de govern, aquest regidor també es va reunir amb els nous responsables, tant 

el director general, com el secretari general. Va haver-hi una resposta positiva perquè 

van donar suport al projecte, és a dir, no va quedar sobre la taula ni es va abandonar, 

i es va garantir que es pagaria i es resoldria aquest tema tan aviat com fos possible, i 

així ha estat. El que passa és que no ha estat tan aviat com fos possible, sinó que ha 

estat massa tard. Però si acaba bé, està bé. Voldria agrair, tant al club com a la 

Federació, la paciència i la comprensió en aguantar tot aquest temps en una situació 
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que no era la que tots desitjàvem, i a la Federació per haver ajudat a poder portar el 

material que ens ha servit per poder tirar endavant tot aquest temps. 

 

 

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

Popular, felicita a tothom pel fet que arribi aquesta subvenció. 

El Consell Català de l’Esport, que és qui atorga la subvenció, no aporta una 

subvenció de 160.000 euros, sinó que aquesta és de 253.221 euros. Per què aquesta 

diferència? Per un costat hi ha els 160.000 euros, però hi ha 93.221 euros destinats a 

pagar interessos. Per tant, la Generalitat haurà de gastar 253.000 euros perquè 

nosaltres puguem disposar dels 160.000 euros que necessitem en material esportiu. 

Alguna cosa està fallant en el sistema financer d’aquest país, d’aquesta ciutat, 

d’aquest Estat, que ens deixa amb manca de recursos i amb un espoli continu des de 

les entitats bancàries privades que es beneficien de l’actual situació econòmica. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que el que falla no és el sistema 

financer. En aquest cas som nosaltres qui decidim, perquè no podem pagar 160.000 

euros i ho hem de pagar en 12 anys per tal que la instal·lació estigui acabada. La 

responsabilitat, en tot cas, doncs, és del sistema polític. Sr. Safont-Tria, fa bé en 

notar-ho, però aquest pavelló sense això no seria el mateix, i s’havia de fer perquè els 

nostres atletes ho necessiten.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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10 -  ADQUIRIR COMPROMÍS, SEGONS DISPOSICIÓ FINAL 

DÈCIMA DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE 

L’ESTAT PER L’ANY 2012, D’ACORDAR AMB EL MINISTERI 

D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES UN PLA D’AJUST 

QUE GARANTEIXI EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC. 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“El Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012, a la disposició final 
dècima regula els reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les 
entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’estat dels 
anys 2008 i 2009. 
 
En concret s’estableix que a partir de l’any 2012 i amb vigència indefinida, l’import 
pendent dels esmentats saldos a 1de gener de 2012, es retornarà en 120 
mensualitats, per totes aquelles entitats locals, que a la data de la publicació de la 
Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2012, hagin presentat la liquidació dels seus 
pressupostos generals de l’any 2011. L’Ajuntament de Mataró ja ha retut la liquidació 
del 2011 a l’Estat pels procediments i mitjans establerts. 
 
Així mateix les entitats locals incloses en l’article 111 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, cas del nostre Ajuntament, hauran de presentar 
amb caràcter previ, un compromís aprovat pel corresponent Ple d’acordar amb el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla d’ajust que garanteixi el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute, per la qual cosa es 
tindrà en compte el que es disposa en el següent paràgraf. 
 
En el cas que les entitats locals incompleixin els objectius d’estabilitat pressupostària, 
els límits d’endeutament que els siguin d’aplicació o els terminis de pagament 
establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat, hauran d’aprovar un pla d’ajust, que garanteixi la correcció 
d’aquells incompliments, i acceptar la possible imposició pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de condicions particulars en matèria de seguiment i 
remissió d’informació, així com, en el seu cas, d’adopció de mesures extraordinàries 
d’ajust que permetin aquella correcció. Així mateix, caldrà presentar un certificat del 
secretari de l’acord de Ple amb el contingut anterior i aprovació del pla d’ajust, així 
com de l’informe d’Intervenció en el que es recullin les mesures del pla. 
 
S’estableix que s’entendrà acomplert el requisit d’aprovació del pla d’ajust en aquells 
casos en els que s’hagués aprovat el que es regula en l’article 7 del RDL 4/2012, de 
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
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necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de 
proveïdors de les entitats locals, no essent el cas d’aquest Ajuntament. 
 
Finalment s’estableix que a les entitats que, no havent presentat la documentació 
esmentada en els apartats anteriors, ho facin amb posterioritat a la data de publicació 
de la Llei de Pressupostos de l’Estat pel 2012 i amb data límit 30 de setembre de 
2012, el Ministeri els aplicarà, a partir de l’1 de gener de 2013, el fraccionament  en 
108 mensualitats de l’import pendent de reintegrament corresponent a les 
liquidacions esmentades. 
 
En aquests moments s’està en procés negociador amb les entitats financeres i 
proveïdors del grup PUMSA amb la finalitat d’arribar a acords per al refinançament 
del seu deute. Pendent dels acords que s’assoleixin i les condicions financeres, es 
procedirà a confeccionar el pla d’ajust per a la seva aprovació i acord amb el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Per tot el que s’exposa, i per tal d’assegurar al màxim possible que aquest 
Ajuntament pugui ser contemplat dins les situacions d’aplicació de la regulació 
establerta en la disposició final dècima de la Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 
2012, abans esmentada, es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Adquirir el compromís d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques un pla d’ajust que garanteixi el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic per a que li pugui ser d’aplicació a aquest Ajuntament 
allò que es disposa a la Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2012, i 
concretament, en relació a fraccionar en 120 mensualitats l’import que, a 1 de gener 
de 2012, hagués estat pendent de reintegrar per les entitats locals a la hisenda de 
l’Estat, derivat de les liquidacions definitives de la participació  en tributs de l’Estat 
dels anys 2008 i 2009. 
 
Segon.- Notificar l’acord anterior al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
 
 

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

Popular, comenta que ha quedat clar que amb el govern del PP és molt important 

llegir la lletra petita. Aquest govern té sorpreses amagades en allò que, amb una 

primera lectura, no quedava evident. Això és així perquè molts ajuntaments no 

s’havien adonat d’aquesta disposició. Ara ens veiem obligats a discutir en el ple un 

pla d’ajust que ens reclamen. El Sr. Montoro, en la seva línia de presentar retallades 

de divendres en divendres, ens dóna sorpreses com aquesta. En aquest cas, ens 

reclamen un pla d’ajust si volem retornar les liquidacions negatives de la PIE de l’any 

2008-2009, amb un període de temps de 10 anys. 
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La primera consideració és que hi va haver un primer error de l’Estat que va valorar 

equivocadament quina era l’aportació que s’havia de fer a l’Ajuntament de Mataró. 

Aquest error ara l’hem de pagar els ajuntaments. Per això, hem de posar de relleu el 

molt mal finançament de l’Ajuntament de Mataró. Necessitem un pla d’ajust? No ho 

sé. El que sí que sé és que tenim un mal finançament, que patim un espoli fiscal i que 

fins que no puguem disposar dels recursos que els nostres ciutadans porten a través 

d’impostos, fins que no acabem amb la sagnia del 40% dels nostres impostos que 

marxen i no tornen, no tenim per què acceptar intervencions per part de l’Estat a les 

entitats locals, ni acceptar plans d’ajust que vénen imposats sense tenir en compte la 

nostra realitat i sense tenir en compte que som nosaltres qui paguem i són ells qui 

imposen les condicions.  

Per tant, nosaltres no podem acceptar aquesta mena de condicions, ens fem 

insubmisos a les polítiques de l’Estat, que retallen, que ens roben i que, a més, 

acaben intervenint la política local a nivell institucional. El que hauríem de fer és 

reclamar allò que és nostre i deixar aquesta política en què els pressupostos locals 

els decideixen institucions que han demostrat que van en contra dels interessos del 

nostre poble.  

 
 
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que és cert que tenim un finançament 

no gaire bo. Aquest compromís que hem d’adquirir en aquest punt, al qual nosaltres 

donarem suport, hauria d’anar acompanyat també d’un altre compromís per part del 

govern que el pla d’ajust ha de ser discutit, parlat i negociat amb els grups de 

l’oposició, perquè no ens passi el que ens va passar el 30 de març. L’ajust 

segurament no serà definitiu i, potser, malauradament, vindran més plans d’ajust, 

perquè aquest pla d’ajust segurament haurà de ser dinàmic i perquè la situació és 

canviant cada dia. Per tant, crec que necessita el concurs evident de tots els grups de 

l’oposició.  

 
 
 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

expressa que ha tingut cert recel en votar favorablement aquest punt de l’ordre del 
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dia. No estem molt conformes amb altres despeses que es van aprovar en el 

pressupost municipal i que es podien haver destinat al pagament de proveïdors i a la 

reducció del deute que pateix el nostre Ajuntament. No cal que els digui quines 

partides hagués aprofitat jo per pagar els proveïdors. Encara que sento temptacions a 

votar contràriament com a mesura de pressió perquè vostès es vegin obligats a retirar 

partides destinades a despeses que considero totalment injustificades en el context 

de crisi actual, hi votarem favorablement per no posar la situació financera de 

l’Ajuntament més difícil del que ja està i perquè s’adonin vostès que, en democràcia, 

de vegades, hem de cedir uns a favor dels altres. Espero el mateix de vostès.  

 
 

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

Catalunya, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Té raó el Sr. Safont-Tria. 

Ens hem queixat centenars de vegades tots els grups municipals que cal un millor 

finançament local, que hem de fer front a despeses que ens demanen els nostres 

ciutadans i que hem d’assumir el que s’anomena “impropis” per ser l’administració 

més propera. Feia referència el Sr. Safont-Tria a aquesta mena de contradiccions, en 

el punt anterior, quan parlava del que ens costava el tema del pavelló Euskadi. El que 

passa és que de contradiccions n’hi ha moltes. La llei ens diu que als nostres 

proveïdors els hem de pagar amb 45 dies i estan cobrant gairebé a 150. Els 

proveïdors de l’Ajuntament que volen cobrar en data, s’han d’acollir a un contracte 

financer anomenat confirming i que els costa diners. Vostè parlava de sorpreses de 

divendres en divendres, però és que són reformes molt profundes que calen perquè 

hi ha unes contradiccions importants.  

Respecte al tema dels “impropis”, pel que hem pogut llegir en premsa, en els propers 

dies el govern de l’Estat està negociant amb la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies. Això és una cosa que hem reclamat moltes vegades tots els grups 

municipals de tots els ajuntaments de l’Estat, que estan tots mal finançats. Entenc el 

sentiment de no ser controlats, de no ser intervinguts, de poder actuar d’una manera 

autònoma, però, al capdavall, no queda un altre remei perquè estem caient en tot 

aquest tipus de contradiccions.  
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta el 

suport del seu grup municipal a la proposta. Aquesta mesura és positiva per a 

nosaltres en aquest moment perquè ens dóna un cert marge per poder retornar 

aquests diners. També entenem que el més important a partir d’aquest moment serà 

definir aquest pla de viabilitat de l’Ajuntament i del grup, perquè també hi ha altres 

organismes del propi grup que estan necessitant també aquesta mesura. Entenem 

doncs que el Govern municipal pren el compromís públic de treballar conjuntament, a 

partir de demà mateix, en aquest pla de viabilitat per poder portar-lo a aprovació 

d’aquest ple. Per tant, en aquesta confiança donarem suport a la proposta.  

 

 

 

La senyora Carolina Soler manifesta el seu acord en moltes de les coses que ha dit 

el Sr. Safont-Tria, però que la realitat és la que és, que els interlocutors que tenen 

són els que són i que, al final, el que s’ha de fer és pagar els deutes que es tenen. En 

aquest cas el que estem fent és adquirir el compromís de pagar aquest deute amb 

l’Estat, de la forma que és més beneficiosa per a la ciutat. La millor manera és poder 

acollir-nos a aquesta ampliació de retorn de terminis. Com bé deia, no és el mateix 

retornar aquests imports, que són molt considerables, en 10 anys, que fer-ho en 5 

anys. Estem votant adquirir aquest compromís. No estem votant, ni estem definint ni 

estem explicant aquest pla d’ajust, que comporta aquest compromís, bé perquè no es 

va aprovar l’altre pla d’ajust, i bé perquè no complim amb algun dels 3 requisits que 

es marquen per a presentar el pla d’ajust: l’endeutament, l’estabilitat pressupostària i 

la Llei de Morositat. Com que no complim els 3 requisits que marquen, ens veiem 

obligats a realitzar aquest pla d’ajust.  

Quant al compromís que mencionava el Sr. Esteve, en el moment que s’hagi elaborat 

aquest pla d’ajust, el Govern parlarà amb tots els grups municipals i valorarà les 

aportacions que tots ells ens puguin fer arribar, en el benentès que tots volem 

treballar perquè la situació de l’Ajuntament millori responent sempre als compromisos 

que tenim a curt i a llarg termini. 

Agrair-los aquest vot de confiança amb el vot afirmatiu dels grups municipals. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).   

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

Candidatura d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 11, 12, 

13, 14 i 15 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

Servei d’Ingressos 

 

11 -  APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PEL SERVEI 

MUNICIPAL D'ESCOLA BRESSOL DEL CURS 2012-13. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vistos els estudis de costos elaborats per la directora de l’IME, l’informe de la cap del 
servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la Intervenció de 
Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics pel servei municipal 
d’escola bressol per el curs 2012-2013.  
De conformitat amb el disposa l’art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2012 
acordà aprovar la proposta de preus públics pel servei municipal d’escola bressol per 
el curs 2012-2013. 
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El President de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 
 
1. Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d’escola 

bressol per el curs 2012-2013. 
 
 
-  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: 

  
Infants de 0-1 anys ………………………………….           2.195,00 €/curs 

 Infants d’1-3 anys   ……………………………….…           1.395,00 €/curs 
 Infants de 0-1 anys (mitja jornada)…………………...          1.235,00 €/curs 
 Infants d’1-3 anys (mitja jornada)…………………...             775,00 €/curs 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos 
germans 
escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans. 
 
 
- SERVEI DE PERMANÈNCIES:  
  

½     h. permanència fixa ………………..…………      22,50 €/mes 
 ½     h. permanència esporàdica …………………..        3,40 € 
 
 
 
 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants de 0-1 anys (5 dies setmana)….......                 161,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (5 dies setmana)….......                 174,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (4 dies setmana)….......                 137,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (4 dies setmana)........…                158,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (3 dies setmana)…........                105,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (3 dies setmana)…........                131,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (2 dies setmana)…........                 74,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (2 dies setmana)........…                 95,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (1 dia setmana)….........                 39,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (1 dia setmana)….........                 51,00 € 
 
Tiquets menjador infants de 0-1 anys (5 dies)................     47,00 € 
Tiquets menjador infants de 1-3 anys (5 dies)................     56,00 € 
 
Preu esporàdic per menú  (0-1 anys)………………...        10,90 €/menú    

 Preu esporàdic per menú  (1-3 anys)………………..             13,90 €/menú  
  
 Preu dia servei alternatiu (0-1 anys).............................            9,40 €/menú 
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 Preu dia servei alternatiu (1-3 anys).............................          11,20 €/menú 

 
 Preu menú personal docent………………………         4,00 €/menú 
 
Els alumnes que hagin sol.licitat reserva pel servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, 
tindran dret a la devolució de 3,5 € per menú no servit, sempre que hagin avisat al centre amb 
suficient antelació.  

- SERVEI DE VACANCES (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA) 
   

Preu servei alternatiu nens 0-1 anys…………………..                    13,00 €/dia 
Preu servei alternatiu nens 1-3 anys…………………..                    10,80 €/dia 

 

 

 

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

Popular, ressalta que el pressupost de l’Institut Municipal d’Educació ha disminuït un 

2% respecte el 2011. Amb aquesta dada podem començar a entendre l’actual 

situació. Tothom diu que cal apostar per l’educació però la realitat ens demostra que 

l’educació pública i de qualitat cada dia té més retallades i cada dia és més cara per 

als nostres ciutadans. El tema de l’educació és un tema cabdal. Si volem que funcioni 

cal invertir-hi. Són inversions a curt i a llarg termini.  

Respecte a l’escola bressol, inicialment hi va haver una proposta inacceptable. Es 

disparaven moltíssim uns preus que ja eren molt cars. Nosaltres vam proposar una 

congelació dels preus públics perquè les quotes estiguessin a l’abast de totes les 

famílies. Creiem que cal anar més enllà i desenvolupar el tema de la tarifació social 

perquè les famílies en situacions especialment delicades puguin fer ús d’aquest 

servei. Aquest és un servei molt important, especialment en alguns barris en què 

l’escola bressol és el primer contacte de socialització, és el primer contacte amb la 

llengua catalana i és el primer contacte amb les institucions. Crec que les escoles 

bressol tenen un paper cabdal en la nostra ciutat.  

No hi votarem en contra perquè reconeixem que hi ha hagut un esforç respecte a la 

primera proposta. El nostre posicionament, doncs, serà l’abstenció.  
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Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, també creiem que és una aposta de ciutat. 

Els preus que se’ns presenten tenen unes pujades que oscil·len entre el 5,8% per als 

més petits i el 76% per a altres formacions. Som conscients que la Generalitat ha 

realitzat una important retallada i que caldrà buscar solucions alternatives. Avui ens hi 

abstenim perquè sabem que buscar solucions amb un pressupost fet i amb el termini 

de temps que hi ha és difícil. És una abstenció per seguir treballant i buscar 

alternatives que passen per dinamitzar beques, pel tema de la tarifació social i passa 

pel tema de la congelació dels preus públics. La formació musical també aporta no 

només una ciutat culturalment més rica, sinó que aportarà en un futur alternatives en 

aspectes econòmics. El que no ens agrada i ara públicament denunciem és l’inici de 

la privatització en la gestió de l’Escola Municipal de Música. Creiem que anirà en 

detriment de la qualitat del servei. 

Quant a l’Institut Miquel Biada, nosaltres també ens hi abstindrem. Creiem que caldria 

buscar solucions més enllà de l’actual model en l’àmbit català. És dels pocs instituts 

gestionats en l’àmbit municipal i caldria buscar solucions perquè des de la Generalitat 

hi hagués un finançament que garantís la qualitat del servei i uns preus públics a 

l’abast de tots els ciutadans. Sabem que és una situació difícil, que hi ha un tema de 

subrogació d’una plantilla de treballadors que defensem que s’ha de mantenir. Però, 

tard o d’hora, s’haurà de plantejar aquesta situació perquè a nivell municipal es fa 

molt difícil poder oferir un servei en què els preus no augmentin.  

Referent al Centre de Formació Tres Roques, aquest centre està realitzant una tasca 

molt important en un barri molt necessitat i mancat històricament de serveis públics. 

Fan un seguit de cursos diversos que nosaltres aprovem. Nosaltres hi votarem a 

favor perquè, malgrat s’apugen els preus públics, continuen sent uns preus que estan 

molt per sota de l’oferta privada. Pensem que s’han de finançar i subvencionar. Cal 

seguir en aquesta línia. El sí és per poder garantir que aquests cursos mantinguin 

una línia de qualitat i una línia de diversitat que facin que sigui un servei interessant 

per als ciutadans.  

Pel que fa a l’Escola d’Adults de Can Noè, a Mataró tenim aturats amb un nivell de 

formació baix. Aquesta és una eina potent per donar alternatives a aquest col·lectiu 

amb poques possibilitats d’inserció en el mercat laboral. Nosaltres no estem d’acord 

que s’apugin els preus públics d’aquesta escola i, per aquest motiu, hi votarem en 

contra.  
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Ressaltar també que sigui l’estudi de la llengua catalana el que tingui un augment 

dels més alts. La realitat sociolingüística de la nostra ciutat, on la salut del català no 

està en el seu millor moment, l’ensenyament de la llengua catalana hauria de ser 

gratuït perquè les persones immigrades puguin tenir un primer contacte i un 

aprenentatge de la nostra llengua. En aquest punt, el nostre vot serà contrari. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, constata que el pressupost de l’IME baixa. A 

l’hora, hi ha un marc general de retallades en educació que marquen determinades 

restriccions del funcionament de l’ensenyament en general, no només de 

l’ensenyament de titularitat municipal. Per exemple, tenim l’eliminació de la sisena 

hora a la gran majoria de centres públics, l’eliminació, la disminució de les partides de 

plans educatius d’entorn, la disminució de beques de la Generalitat per ajuts a les 

famílies amb activitats extraescolars. És un paquet de recursos que arriben en menor 

grau a la nostra ciutat fruit d’aquests acords generals.  

Nosaltres entenem que en aquesta proposta de preus públics que inicialment es va 

fer pels centres de titularitat municipal hi havia una desmesura. Hi havia una voluntat 

que aquestes retallades que s’estan produint al país les paguéssim entre tots i també 

les paguéssim en educació. És a dir, les paguéssim doblement, pel marc general i pel 

marc local. En aquest sentit, en el marc local el nostre posicionament va ser molt clar. 

A causa del posicionament que hi va haver al Consell Plenari de l’IME, s’ha pogut 

tornar a repensar i tenir un marc més ajustat a la realitat, que d’una banda agraïm al 

govern, però que d’altra banda sortien amb uns números desproporcionats.  

Nosaltres votarem que sí als preus públics de l’escola bressol i als de l’Escola Miquel 

Biada. En el cas de les escoles bressol, acabem d’aprovar entre tots una proposta de 

resolució recollint la importància d’aquests ensenyaments i demanant al govern de la 

Generalitat que tingui en compte que ha de mantenir un esforç. Perquè estem davant 

d’una aposta estratègica. Amb l’acord de tots els grups es va fer a partir del  2005 

aquest Pla Nacional de Creació de Places d’Escoles Bressol. Això no es pot truncar 

tan fàcilment pel fet que hi hagi crisi. Hi ha molts indicadors per part del govern de la 

Generalitat que això es paralitzarà. En tot cas, celebrem que a nivell local puguem un 

any més mantenir els preus d’escoles bressol dins d’aquesta normalitat que permet 

prestar el servei. El que està clar és que haurem de revisar els costos i el servei i 
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acostar-nos a tenir escoles bressol que puguin ser utilitzades pel conjunt de la 

ciutadania. En la creació d’aquest pla en vam quedar a mitges i encara hi ha tot un 

sector social que no pot formar part dels usuaris habituals de les escoles bressol 

perquè les quotes són altes.   

En el cas de l’Escola Miquel Biada, hi votem que sí perquè els preus es mantenen 

dins del que podríem dir normalitzats. L’únic increment que pot semblar 

percentualment molt alt, però que no ho és tant si sabem quina era la pràctica, és la 

incorporació dels llibres digitals en el rebut que paguen els pares. Aquests llibres 

digitals es pagaven per separat i, per tant, no estaven inclosos dins dels preus 

públics. Ara hi són inclosos, per tant, ens sembla raonable que això pugi. És cert, 

però, que és un centre municipal, que per la seva història hem assumit, però que ens 

costa molt perquè la Generalitat no ens passa el 100% de la gestió, sinó que ens 

traspassa una quantia que ens obliga a posar de 900.000 a 1 milió d’euros anuals pel 

sosteniment del centre.  

Pel que fa a l’Escola de Música, hi votarem que no. Entenem que el govern ha fet un 

esforç de limitar aquests percentatges alts que va posar en el seu moment. No 

obstant això, en els trams que hi ha més alumnes, Formació Bàsica 1 i Formació 

Bàsica 2, els augments que es plantegen són del 31% i del 36,5%. Això vol dir que 

les famílies pagaran de 31 euros a 40 euros i de 36,50 euros a 50 euros al mes. 

Pensem que per a una escola tan jove és un cop molt alt. Creiem que moltes famílies 

deixaran d’utilitzar aquests serveis. Poso com a referència un article d’El País d’ahir, 

en què es deia que en alguns llocs de Catalunya l’increment de preus d’aquests 

serveis està comportant al voltant d’un 30% de pèrdua de la matrícula d’aquests nens 

i nenes que s’hi havien incorporat per primera vegada, famílies que no tenien per 

costum ni per trajectòria poder accedir a aquests ensenyaments. En una escola com 

la nostra que havíem intentat aconseguir un bon nivell de costos, que estaven dins 

dels més baixos de Catalunya, entenem que hauríem pogut mantenir l’esforç 

municipal per tal que aquesta escola tirés endavant. El que no entenem és 

l’increment de l’escola avançada i les proves d’accés al grau superior. Tenint en 

compte que són molt pocs alumnes els que estan fent això, no entenem perquè se’ls 

proposa increments del 76%. Pràcticament es fa el mateix a les assignatures 

complementàries. Entenem que són aquests nivells d’excel·lència els que donen 

visibilitat positiva a l’escola. D’aquesta manera, segurament desapareixeran o aniran 

a buscar altres recursos. Estem parlant de números que no fan una gran aportació de 
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retorn cap a l’Institut Municipal d’Educació perquè estem parlant de 6 o 7 alumnes, en 

el millor dels casos. Hem d’entendre que aquest és un plantejament ideològic i no 

econòmic. Per a nosaltres la música no és un luxe, és un element de cohesió social, 

de formació individual, de millora econòmica de futur, i així ho han reconegut els 20 

anys de creació d’escoles municipals de música que governs de diferent color han 

estat fent en aquest país.  

Quant al Centre de Formació Tres Roques i a l’Escola d’Adults de Can Noè, els dos 

formen part del que podríem anomenar la formació permanent. Som conscients que 

tenim un país amb una formació inicial amb nivells baixos. Tenim un 38% d’abandó 

escolar, és a dir, estudiants que no arriben a l’educació secundària. En canvi, tenim 

unes taxes de formació universitària altes. Com es remodela això és una cosa 

important d’estudiar. Aquí no hem tingut mai subvencions, per tant, no es pot deduir 

que pugin o baixin els preus perquè pugin o baixin les subvencions. Per tant, no 

donem suport a aquests preus. En el cas de l’escola de formació d’adults 

acceptaríem aquests preus si servissin per prestar més serveis, per exemple, més 

serveis a joves que no tenen formació entre 16 i 18 anys, més serveis per 

l’aprenentatge, no només de la llengua, sinó també de les tecnologies o de qualsevol 

altre nivell educatiu que es consideri que és necessari oferir.  

 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que és partidària que, si l’aportació de la Generalitat baixa, la de 

l’Ajuntament hauria de pujar. De fet, ja ha pujat en molts dels serveis municipals 

educatius, però crec que no ha pujat suficient. Jo no puc votar favorablement a una 

pujada de preus públics. No obstant això, en temps de crisi s’ha de crear una llista de 

prioritats perquè a tot no podem arribar. Però penso que els ciutadans no han de 

pagar la crisi ni la irresponsabilitat política. El nostre vot negatiu a la pujada dels 

preus públics no és una irresponsabilitat, sinó sentit comú amb el nostre programa 

electoral i lleialtat cap a la nostra ciutadania i la gent que va confiar en nosaltres, que, 

al final, són els qui acabaran pagant més i veient com van minvant els serveis 

educatius de la nostra ciutat. Sempre acaben pagant els mateixos. Per això el nostre 

vot serà no a la pujada dels serveis públics.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta que el seu grup municipal donarà suport a tots els preus públics 

que es proposen, excepte els referents al tema de Tres Roques. Estem parlant que el 

servei d’escoles bressol de la ciutat és magnífic. És magnífic perquè l’han pagat els 

ciutadans, no ho oblidem. Ho van pagar 500 famílies durant l’any 2009, que no van 

tenir dret a accedir a aquests serveis perquè els seus fills es van quedar fora. 

Finalment en van ser menys. Es donen casos tan peculiars com el de Rocafonda, on 

tenim una magnífica escola bressol municipal i alguns ciutadans que es quedaven 

fora d’aquest servei, a causa d’un llindar de renda limitat, havien d’accedir a una 

escola privada que no dóna els serveis ni té la qualitat d’espais que té la pública.  

La formació és molt important, però hi ha formació i formació. Nosaltres estem dient 

fa dies que hi ha coses importants i coses prioritàries. Hi ha béns que s’han de 

mantenir i béns que són prescindibles. Jo em nego a acceptar que els cursos al 

Centre Cívic de Tres Roques de tapes, broquetes i aperitius, tinguin una cobertura del 

45%, i amb els impostos dels mataronins es financi el 55% restant. En aquests 

moments de crisi econòmica hem de preservar les escoles bressol, la formació 

d’adults i aquells nois que marxen de l’educació obligatòria i que necessiten més 

formació. Si la cobertura d’aquests tallers ha de ser del 100%, haurà de ser així. 

D’altra banda, no estem en contra del que es fa al Tres Roques, que segur que és 

molt interessant. 

 
 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, explica que aquest 

debat i aquesta aprovació hauria d’haver vingut a algun ple anterior. No va venir 

anteriorment perquè no es va arribar a un acord. Va ser en data 26 de març, en la 

reunió de l’Institut Municipal d’Educació (IME), quan es va presentar una primera 

proposta per part del Govern que no va aconseguir l’acord de cap dels grups presents 

i participants del Consell de l’IME, així com tampoc de la resta de membres del 

Consell. Si avui podem votar aquesta proposta és gràcies als grups de l’oposició i 

també a la resta de membres del Consell de l’IME. La proposta es va rebutjar per un 
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increment excessiu dels preus i per una falta de diàleg amb els grups municipals i 

amb la resta d’agents que participen al Consell de l’Institut Municipal de Música. Avui 

podem fer aquest debat perquè el Govern ha rectificat gràcies als grups de l’oposició. 

La responsabilitat és també buscar alternatives, negociar i arribar a acords en 

benefici dels ciutadans i ciutadanes.  

Volem denunciar les retallades que s’estan fent en educació per part de la 

Generalitat. L’Ajuntament també fa una reducció del 2% en educació. Nosaltres 

creiem que l’austeritat per si sola, l’austeritat com a dogma, la retallada 

indiscriminada ni reactiva l’economia, ni crea ocupació i ens empobreix a tots. 

Retallar en educació és renunciar a tenir el millor capital que podem tenir, que és el 

capital humà. A més, retallar en educació és crear més desigualtat i posa en perill la 

cohesió. Amb aquest incompliment per part de la Generalitat es crea una situació 

bastant insostenible per als ajuntaments. És una deslleialtat institucional perquè no 

diu quant pagarà, ni en quins terminis. Amb l’excusa de la crisi veiem que es vol 

canviar el model educatiu. Per tant, hem d’afrontar el debat a fons sobre quins són els 

riscos d’aquestes retallades en educació en una ciutat com la nostra, que ha fet 

sempre una aposta contundent per l’educació. Canvi de model del que podem posar 

alguns exemples com la supressió de la sisena hora, una rebaixa del 44% de 

l’aportació de la Generalitat a les escoles bressol públiques, una disminució de les 

beques a l’alumnat i a les famílies, una retallada dels plans d’entorn, la reducció del 

pressupost de la Generalitat de més d’un 13% en dos anys o la supressió de les 

subvencions de les AMPES. Per tant, s’està posant en risc l’aposta per una educació 

pública de qualitat i excel·lència. A les retallades de CIU també se sumen les 

retallades del govern del PP.  

Com deia al principi, hi ha una rectificació de la primera proposta del Govern. Aquesta 

rectificació significa que l’augment del preu públic de les escoles bressol és bastant 

ajustat i, per tant, nosaltres hi votarem favorablement reclamant, exigint i demanant a 

la Generalitat que compleixi amb els ajuntaments. Aquest incompliment no li podem 

traspassar a les famílies.  

Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, ens hi abstindrem perquè creiem que la 

formació musical va més enllà de la música completant la formació més àmplia. A 

més, ha demostrat com n’és de beneficiosa per als aprenentatges. L’aposta de 

l’Escola Municipal de Música és una aposta de cohesió, de fer més accessible i més 
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universal aquest ensenyament. Més accessible no vol dir gratuït. Creiem que aquesta 

aposta està en risc. 

Votarem favorablement als preus públics del Centre Tres Roques. Creiem que forma 

part de la formació permanent. És un centre que està fet amb les aportacions de la 

Llei de Barris, a Cerdanyola Nord, que és un punt de referència per a aquella zona i 

que és un equipament de ciutat en un barri, una qüestió que per a nosaltres és molt 

important.  

Votarem favorablement als preus públics de l’Escola d’Adults de Can Noè, tot i que el 

nostre primer posicionament va ser d’abstenció perquè, tot i que són augments petits, 

nosaltres defensem que l’Ajuntament de Mataró continuï mantenint l’aportació que fa 

a aquesta escola per ampliar aquesta oferta. Precisament en aquests moments de 

crisi necessitem invertir més en educació. 

Pel que fa a l’Institut Municipal Miquel Biada, en aquesta segona proposta creiem que 

els preus també s’ajusten a la realitat.  

Per aquest any salvem la situació, però hem de fer el debat de què passarà els anys 

vinents.  

 

 

El senyor José Manuel López manifesta que es deu haver expressat malament quan 

parlava del prioritari i del que és important. Aquí s’estaven fent coses molt bé però 

també s’estaven fent coses molt malament. Han parlat, per exemple, de la sisena 

hora. Es donaven casos que aquesta sisena hora cobria un germà que estava a 

Primària i no cobria els germans que estaven a Infantil. Per tant, calia posar un 

monitor per a aquests perquè les famílies no haguessin de fer dos viatges. Tampoc 

ens podem oblidar de petites empreses que han hagut de tancar a la comarca 

perquè se’ls pagaven les beques de menjador a 7 o 8 mesos.  

Coincidim en què hi ha un canvi de model. L’Ajuntament fa l’aposta, però són els 

ciutadans qui paguen amb els seus impostos, qui paguen que siguem pràcticament 

l’única excepció a tot Catalunya amb el Miquel Biada, una educació que hauria d’anar 

a càrrec de la Generalitat. Moltes famílies havien de pagar una escola bressol 

privada perquè no podien accedir a una pública.  
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La senyora Conxita Calvo entén que aquí s’està parlant de preus públics. Si hem de 

fer debat en matèria educativa ens hi podem posar, però d’una manera ordenada i 

quan toca.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 
 
12 - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DEL CURS 2012-13. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vistos els estudis de costos elaborats per la directora de l’IME, l’informe de la cap del 
servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la Intervenció de 
Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics per l’Escola Municipal de 
Música per el curs 2012-2013.  
 
De conformitat amb el disposa l’art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2012 
acordà aprovar la proposta de preus públics per l’Escola Municipal de Música per el 
curs 2012-2013. 
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El President de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Escola Municipal de Música 
per el curs 2012-2013. 

 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 

PROGRAMES  PREU 
  
Iniciació 180,00 €/curs 
Roda d’instruments 250,00 €/curs 
Formació bàsica 1 400,00 €/curs 
Formació bàsica 2 500,00 €/curs 
Formació avançada 1 (grup) 650,00 €/curs 
Formació avançada 1 (individual) 750,00 €/curs 
Formació avançada 2 (grup) 800,00 €/curs 
Formació avançada 2 (individual) 900,00 €/curs 
Preparació accés grau superior 1.400,00 €/curs 
Cor d’adults  250,00 €/curs 
Segona activitat de tipus col·lectiu:  
- Per Iniciació i Formació Bàsica 100,00 €/curs 
- Per Formació Avançada i PAGS 300,00 €/curs 
Música a mida:  
- Instrument en grup (1 hora setmanal) 400,00 €/curs 
- Conjunt instrumental sense fer instrument per FA i PAGS 
(per activitat) 

300,00 €/curs 

- Formació complementària sense fer instrument per FA i 
PAGS(per activitat) 

300,00 €/curs 

 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos 
membres d’una unitat familiar escolaritzats i un 5% addicional per a cadascun de més. 
 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS  PREU 
  
Cursos i tallers 6,00 €/hora 
Classes magistrals 10,00 €/hora 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 15% dels preus de cursos, tallers i classes magistrals 
per l’equip docent de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 
 
A la gent que faci programes i activitats extracurriculars de l’Escola Municipal de Música i no 
estigui empadronada a la ciutat de Mataró se li aplicarà un increment del 20% en els preus 
anteriorment citats. 
 
Hi ha un servei de préstec dels instruments musicals propietat de l’IME per als alumnes de 
l’escola municipal de música amb els següents preus: 

 6,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el primer any d’assistència a l’escola 
 8,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el segon any d’assistència a l’escola 



 50

 10,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el tercer i posteriors anys d’assistència a 
l’escola. 

 
S’estableix un dipòsit del 30% del valor de l’instrument musical, amb un import màxim de 
300,00 €, que caldrà lliurar en el moment en què es faci efectiu el préstec. 
 
Es podrà efectuar una cessió puntual o esporàdica d’un instrument musical amb un preu d’un 
2% del valor de l’instrument per dia, amb un mínim de 3,00 €/dia. En aquest cas també es farà 
efectiu el dipòsit anteriorment esmentat. 
 
Els valors dels instruments musicals en que es basen els dos paràgrafs anteriors venen 
donats en la següent taula, segons els preus de mercat actuals: 
 

INSTRUMENT MUSICAL VALOR 
ACTUAL 

DIPÒSIT PREU CESSIÓ 
ESPORÀDICA 

INSTRUMENTS DE VENT    
Flauta travessera 400,00 € 120,00 € 8,00 €/dia 
Clarinet 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Corneta 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Trompeta 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Trombó 350,00 € 105,00 € 7,00 €/dia 
Bombardí 800,00 € 240,00 € 16,00 €/dia 
Saxo alt 700,00 € 210,00 € 14,00 €/dia 
Saxo tenor 900,00 € 270,00 € 18,00 €/dia 
Saxo baríton 1.200,00 € 300,00 € 24,00 €/dia 
INSTRUMENTS DE CORDA  
Violí 120,00 € 36,00 € 3,00 €/dia 
Viola 150,00 € 45,00 € 3,00 €/dia 
Violoncel 380,00 € 114,00 € 7,60 €/dia 
Contrabaix 850,00 € 255,00 € 17,00 €/dia 
  
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ  
Bateria 600,00 € 180,00 € 12,00 €/dia 
Xilofon 2.000,00 € 300,00 € 40,00 €/dia 
Marimba 4.500,00 € 300,00 € 90,00 €/dia 
Timbal simfònic 1.200,00 € 300,00 € 24,00 €/dia 
Cajón 80,00 € 24,00 € 3,00 €/dia 
INSTRUMENTS ORFF  
Baix 600,00 € 180,00 € 12,00 €/dia 
Soprano i contralt 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Carrilló 100,00 € 30,00 € 3,00 €/dia 
ALTRES  
Guitarra 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Guitarra elèctrica 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Baix elèctric 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Teclat elèctric 1.000,00 € 300,00 € 20,00 €/dia 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal Socialista 

(8) i corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

13 -  APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L' INSTITUT 

MIQUEL BIADA DEL CURS 2012-13. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vistos els estudis de costos elaborats per la directora de l’IME, l’informe de la cap del 
servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la Intervenció de 
Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics per l’Institut Miquel Biada 
per el curs 2012-2013.  
 
De conformitat amb el disposa l’art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2012 
acordà aprovar la proposta de preus públics per l’Institut Miquel Biada per el curs 
2012-2013. 
 
El President de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Institut Miquel Biada per el 
curs 2012-2013. 

 
PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA 

 
 Preu  

1r ESO  
Agenda escolar    2,91 € 
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Carpeta escolar    2,86 € 
Activitats escolars fora del centre 129,23 € 

Material escolar   35,00 € 
Plataforma de gestió dels llibres digitals  10,00 € 

Ús de llicència digital  20,00 € 
       200,00 €/curs 

2n ESO  
Agenda escolar    2,91 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 129,23 € 
Material escolar   35,00 € 

Plataforma de gestió dels llibres digitals  10,00 € 
Ús de llicència digital  20,00 € 

       200,00 €/curs 
3r ESO  

Agenda escolar    2,91 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 129,23 € 
Material escolar   35,00 € 

Plataforma de gestió dels llibres digitals  10,00 € 
Ús de llicència digital  20,00 € 

       200,00 €/curs 
  

4t ESO  
Agenda escolar    2,91 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 129,23 € 
Material escolar   35,00 € 

Plataforma de gestió dels llibres digitals  10,00 € 
Ús de llicència digital  20,00 € 

       200,00 €/curs 
1r BATXILLERAT  

Agenda escolar    2,92 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 86,57 € 
Material  de suport als serveis 37,65 € 

          130,00 
€/curs 

2n BATXILLERAT  
Agenda escolar    2,92 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 33,07 € 
Material de suport als serveis 36,15 € 

           75,00 €/curs
CICLES FORMATIUS  

Agenda escolar    2,92 € 
Carpeta escolar    2,86 € 

Activitats escolars fora del centre 32,67 € 
Material pràctiques 92,55 € 

Material de suport als cicles 37,00 € 
         168,00 €/curs
  

Curs preparació prova accés cicles formatius    150,00 €/curs 
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Assegurança escolar A determinar per 

I.N.Seguret. Social 
  
  

UTILITZACIÓ ESPAIS INSTITUT BIADA  
  

Utilització sala actes Institut Miquel Biada:  
-Dins horari obertura centre 15,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 41,00 €/hora 

  
Utilització sala de conferències Institut Biada:  

-Dins horari obertura centre 12,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 36,00 €/hora 

  
Utilització una aula Institut Miquel Biada:  

-Dins horari obertura centre 10,00 €/hora 
-Fora horari obertura centre 31,00 €/hora 

 
 
 
 
Per poder sol·licitar l’ús dels espais de l’Institut Miquel Biada és necessari fer una 
reserva mínima de dues hores. 
 
A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
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14  - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE 

FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES DEL CURS 2012-13. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vistos els estudis de costos elaborats per la directora de l’IME, l’informe de la cap del 
servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la Intervenció de 
Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics per el Centre de Formació 
Permanent Tres Roques per el curs 2012-2013.  
 
De conformitat amb el disposa l’art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2012 
acordà aprovar la proposta de preus públics per el Centre de Formació Permanent 
Tres Roques per el curs 2012-2013. 
 
El President de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per el Centre de Formació 
Permanent Tres Roques per al curs 2012-2013. 

 
 
CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES 
 

ACTIVITATS PREU  
Cursos 3,00 €/hora 
Tallers 4,00 €/hora 
Conferències i xerrades 3,00 €/hora 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS CENTRE TRES ROQUES  PREU 
Ús sala d’actes:  
-Fora horari obertura del centre 31,00 €/hora 
-Dins horari obertura del centre 10,00 €/hora 
  
Ús aula/cuina, aula/taller i aula/informàtica:  
-Fora horari obertura del centre 31,00 €/hora 
-Dins horari obertura del centre  8,00 €/hora 
 
 
Per poder sol·licitar l’ús dels espais del Centre de Formació Permanent Tres Roques 
és necessari fer una reserva mínima de dues hores. 
 
A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent al membre del 

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

Vots en contra: 10,  corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i   

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
15 - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA 

D'ADULTS CAN NOÈ I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES DE 

L'IME DEL CURS 2012-13 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 
“Vistos els estudis de costos elaborats per la directora de l’IME, l’informe de la cap del 
servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l’IME i l’informe de la Intervenció de 
Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics per l’Escola d’adults Can 
Noé i altres activitats formatives de l’IME per el curs 2012-2013.  
 
De conformitat amb el disposa l’art. 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que el Consell Plenari de l’IME en sessió extraordinària de 24 d’abril de 2012 
acordà aprovar la proposta de preus públics per l’Escola d’adults Can Noé i altres 
activitats formatives de l’IME per el curs 2012-2013. 
 
El President de l’IME sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següent 
acord: 
 

1. Aprovar els preus públics que es relacionen per l’Escola d’adults Can Noé i 
altres activitats formatives de l’IME per al curs 2012-2013. 
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ESCOLA D’ADULTS CAN NOE 
 

CURSOS PREU  
Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (ciències) 264,00 €/curs 
Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (lletres) 240,00 €/curs 
Accés a la Universitat per a majors de 45 anys               96,00 €/curs 
Accés a la Universitat específiques 120,00 €/curs 
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà 

40,00 €/curs 

Aprendre a llegir i escriure (Etapa instrumental I) 16,00 €/curs 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura (Etapa instrumental II) 16,00 €/curs 
Certificat de formació instrumental (Etapa instrumental III) 16,00 €/curs 
Graduat en educació secundària (nivell 1) 25,00 €/curs 
Graduat en educació secundària (nivell 2) 25,00 €/curs 
Català inicial  8,00 €/curs 
Català bàsic  8,00 €/curs 
Català per a castellanoparlants  8,00 €/curs 
Català per a estrangers (etapa 16-18)  8,00 €/curs 
Castellà inicial  8,00 €/curs 
Castellà bàsic  8,00 €/curs 
 
 
 
Altres activitats formatives de l’IME a l’Escola d’Adults Can Noè: 
 

CURSOS PREU  
Cursos d’informàtica 1,00 €/hora 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Vots en contra: 6, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

Abstencions: Cap.  
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Tot seguit s’absenta de la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup ICV-EUiA. 
 
 

Compres i Contractacions 

 

16  - RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ALBERG MUNICIPAL DE CAN 

SOLERET, I SUPRESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC.  
 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, 

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
Primer. Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 7 d’abril de 2005, 
es va adjudicar el contracte de concessió del servei públic de gestió i dinamització de 
l’alberg de “Can Soleret”, de Mataró a favor de l’empresa “Viatges Aran, SA”, per un 
termini de 10 anys, que finalitzen el 30 d’abril de 2015. 
 
Segon. Per informe de data 09/03/2012, el cap del Servei de Nova Ciutadania, 
Joventut i Dona, i el cap del Servei de Manteniment exposen: 
 
Que ha quedat acreditat que en els exercicis 2009, 2010 i 2011 s’ha produït un 
resultat econòmic negatiu superior a l’aportació municipal en forma de subvenció 
fixada en un màxim de 18.000 €/any. 
 
 Que l’ocupació del servei durant els exercicis 2009, 2010 i 2011 ha estat molt per 

sota del mínim previst al pressupost de contractació, sense que hi hagi cap 
incidència imputable al concessionari de la baixada de la demanda i consegüent 
dèficit de l’explotació. 
 

 Que respecte al compliment del Pla de Manteniment 2009,2010 i 2011, el total de 
manteniments no realitzats puja un total de 18.780,87 €. 
 

 Que en data 12 de setembre de 2011, el concessionari Viatges Aran, SA ha 
sol·licitat la resolució del contracte en base a la manca de demandes i les pèrdues 
en els comptes d’explotació. 

 
I conclouen: 
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 Aprovar les liquidacions del servei de gestió i dinamització de l’alberg Can 
Soleret adjudicat a Viatges Aran. S.A., d’acord amb els següents imports i 
anualitats:  
 

- exercici 2009: -18.757,70 €  
- exercici 2010: - 29.252,28 €  
- exercici 2011: - 27.363 € 

 
 Informar favorablement el pagament de l’aportació municipal de 54.000 € a 

Viatges Aran, S.A.  per la gestió i dinamització de l’alberg Can Soleret, en 
concepte de subvenció per cobrir el resultat negatiu acreditat pel concessionari 
derivat dels comptes d’explotació dels exercicis 2009,2010 i 2011, que, ajustada 
amb els manteniments no realitzats (18.780,87 €) resulta una subvenció de 
35.219,13 € . 
 
L’import descomptat de la subvenció municipal, en concepte de manteniments 
no realitzats haurà d’afectar-se, amb caràcter preferent, a les despeses d’obres 
d’adequació i altres arranjaments a l’equipament per a l’ús que s’hi destini, 
circumstància aquesta condicionada als informes del serveis d’Obres i 
Manteniment de l’Ajuntament de Mataró.  
 

 D’aquest import caldrà a més, descomptar el pagament avançat realitzat a 
l’exercici 2009 de 15.246,90 € (OPPJ  núm. 200900077616).  
 

 Informar que els béns i instal·lacions afectes al servei es troben en bon estat de 
conservació i que funcionen correctament.  
 

 Informar favorablement la resolució de la concessió sol·licitada pel 
concessionari, en la forma i procediment que jurídicament procedeixi.  

 
Tercer. En data 17/04/2012, l’adjudicatari del servei va comparèixer davant el Servei 
de Família manifestant: 
 

 Que dels exercicis 2009, 2010 i 2011, considera conforme l’aportació de 
l’Ajuntament de Mataró en concepte de subvenció, i una vegada descomptat 
l’import relatiu al compliment del Pla de Manteniment, per import de 35.219,13 €, 
dels quals Viatges Aran, S.A., accepta 19.972,23 €, donat que 15.246,90 € han 
estat avançats en concepte de liquidació provisional de l’exercici 2009. 
 

 Que amb el pagament referenciat en el punt anterior considera liquidat i 
retribuït econòmicament el servei realitzat, per la qual cosa manifesta no 
reclamar cap altre tipus de retribució en concepte de subvenció per part de 
l’Ajuntament. 
 

 Que Viatges Aran S.A. està conforme que la resolució del contracte del servei 
gestió i dinamització de l’alberg municipal de Can Soleret es produeixi per mutu 
acord en els termes exposats, sense que cap de les parts tingui res a reclamar a 
l’altre en concepte de danys i perjudicis. 
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Quart. Consta a l’expedient informe de data 16/04/2012 del cap de l’Oficina 
Pressupostària i la cap del Servei de Gestió Econòmica, que coincideix amb el servei 
gestor en fixar la liquidació definitiva del servei respecte als anys 2009,2010 i 2011 en 
35.219,13 euros, d’acord amb les següents conclusions:  
 

 Exercici 2009: Segons els càlculs proposats pel servei gestor, la 
liquidació definitiva a favor de Viatges Aran SA per l’explotació de 
l’Alberg de Can Solaret per l’exercici 2009 ha de ser de 11.190,64 €. 
D’aquests  ja se li varen liquidar com entrega compte 15.246,90 € l’any 
2010, 10.548,17 € mitjançant pagament 2010/18617 i 4.698,73 € 
mitjançant compensació per el manteniment no realitzat l’any 2008. La 
diferència resultant és a favor de l’Ajuntament en 4.056,26 € els quals 
s’hauran de compensar amb càrrec a la liquidació 2010. 

 
 Exercici 2010: Segons els càlculs proposats pel servei gestor, la 

liquidació definitiva a favor de Viatges Aran SA per l’explotació de 
l’Aberg de Can Solaret per l’exercici 2010 ha de ser de 12.480,74 €, 
d’aquest s’ha de descomptar 4.056,26 € de la liquidació resultant 
negativa de l’exercici 2010.  

 
 Exercici 2011: Segons els càlculs proposats pel servei gestor, la 

liquidació definitiva a favor de Viatges Aran SA per l’explotació de 
l’Aberg de Can Solaret per l’exercici 2011 ha de ser de 11.547,75 €.  

 L’any 2010 es va pagar a Viatges Aran  SA, com entrega a compte de 
l’exercici 2009, l’import de 15.246,90 €. Aquest import més la previsió 
actual corresponent  a les liquidacions definitives dels exercicis 2009-
2011 de 19.972,23 € ascendeix en conjunt per tot el període a una 
liquidació de 35.219,13 €.  

 
Cinquè. Per una altra banda, per informe de data 13/04/2012 el cap del Servei de 
Família amb el vistiplau de la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 
Consum, sol·licita la supressió del servei municipal d’alberg juvenil a Can Soleret, 
atesa l’evolució decreixent en la utilització del servei, que ha comportat un creixement 
progressiu del dèficit dels resultats econòmics. 
 
Sisè. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions, amb el vistiplau del secretari general, relatiu a la legalitat d’acordar 
conforme al sol·licitat pel servei gestor. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Resoldre de mutu acord el contracte de concessió del servei públic de 
gestió i dinamització de l’alberg de “Can Soleret”, adjudicat a favor de l’empresa 
“Viatges Aran, SA”. 
 
SEGON.- Aprovar les liquidacions del servei de gestió i dinamització de l’alberg Can 
Soleret adjudicat a Viatges Aran. S.A., d’acord amb els següents imports i anualitats:  

- exercici 2009: -18.757,70 €  
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- exercici 2010: - 29.252,28 €  
- exercici 2011: - 27.363 € 

 
D’aquesta liquidació resulta una aportació municipal de 54.000 € a Viatges Aran, S.A. 
per la gestió i dinamització de l’alberg Can Soleret, en concepte de subvenció per 
cobrir el resultat negatiu acreditat pel concessionari derivat dels comptes d’explotació 
dels exercicis 2009, 2010 i 2011 (18.000 € anuals). D’aquesta quantitat s’han de 
restar: 
 

- 18.780,87 €., en concepte de manteniments no realitzats  
- 15.246,90 € que van ser avançats en concepte de liquidació provisional de 

l’exercici 2009. 
-  

TERCER.- Els 19.972,23 € que corresponien a Viatges Aran, SA en concepte de 
subvenció, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior i els següents imports i 
anualitats:  
 
 8.424,48 € en concepte de subvenció exercicis 2009-2010 amb càrrec a l’OPPJ 

num 2010-67079.  
 11.547,75 € en concepte de subvenció exercici 2011 amb càrrec a l’OPPJ num 

2011-62136 
 

En conseqüència, queda totalment liquidat el contracte de gestió del servei públic de 
“Can Soleret”, sense que les parts tinguin cap altre quantitat a reclamar-se. 
 
QUART.- Atesa la resolució del contracte, aprovar les següents operacions 
comptables : 
 
Aplicació pressupostària 60300/234120/22706: operació PPJINI- núm. 15996  per 
import  de 2.753,10 € 
Aplicació pressupostària 60300/234120/22706:  operació PPJINI- núm. 16002  per 
import de 6.822,42 € 
Aplicació pressupostària 60300/234120/22706:  operació PPJINI- núm. 16003  per 
import de 6.452,25 € 
Aplicació pressupostària 600200/234120/22799: operació AD/ núm. 9310 per import 
de 18.000 € 
Aplicació pressupostària 60300/234120/22706:  operació ADPOS/-2 núm. 9321 per  
import de 42.000 € 
 
CINQUÈ.- La devolució de la garantia definitiva dipositada per Viatges Aran. SA en 
aquest expedient. 
 
SISÈ.- Aprovar inicialment la supressió del servei municipal d’alberg juvenil a Can 
Soleret. 
 
SETÈ.- Sotmetre aquest acord inicial de supressió de servei a tràmit d’informació 
pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació en el tauler d’anuncis 
d’aquesta Corporació i en el BOP, per tal que es puguin formular reclamacions i 
al·legacions. 
 



 61

Si transcorregut aquest termini no es presenta cap reclamació ni al·legació, l’acord de 
supressió del servei municipal d’alberg juvenil a Can Soleret, s’entendrà 
definitivament aprovat.” 
 

 

 

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

Popular, manifesta el vot afirmatiu del seu grup municipal.  

A la comissió informativa vaig dir que aquest alberg de joventut semblava la crònica 

d’una mort anunciada perquè la gestió i els resultats no han estat positius. Hem 

criticat que fos un servei externalitzat. Ara es tanquen uns comptes negatius i és 

l’Ajuntament qui ha d’aportar diners a aquesta empresa per tal de saldar les seves 

mancances a nivell de resultats. Per tant, aquí hi hem perdut econòmicament i hi hem 

perdut en capacitat de gestió, que per a nosaltres és important, perquè és necessària 

si volem abanderar la ciutat de Mataró com a capital de comarca, si volem abanderar 

la ciutat de Mataró com un pol turístic i econòmic, en què el jovent se senti atret per 

aquesta ciutat. No hi ha cap altre plantejament per ubicar l’alberg a cap altre lloc.  

Nosaltres critiquem la gestió que s’ha fet fins ara i com queda aquest local, on 

s’havien d’haver fet un seguit d’inversions que l’empresa no ha fet.  

 
 
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia la seva abstenció en aquest punt. Ens 

hi abstindrem perquè, respecte al punt sisè, no estem gens d’acord en què 

desaparegui  l’alberg juvenil. Per aprovar aquesta supressió, demanem el compromís 

que hi hagi una alternativa, que busquem la manera de trobar aquest alberg juvenil a 

un altre equipament de la ciutat. El que hi havia fins ara potser no estava ben 

gestionat, potser no estava al lloc adient, però pensem que és necessari. 

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

Catalunya, exposa algunes dades: 

El 2009 es demanava un 39,81% d’ocupació en pernoctes i n’hi va haver un 14,33%, 

el 2010 n’hi va haver un 9,05% i se’n demanava un 31,89%, i el rècord va ser el 2011, 
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amb un 0,03% d’ocupació. Sis persones van estar en pensió complerta a l’alberg de 

Can Solaret. A això em referia jo quan deia que la festa s’ha acabat. Segurament, 

quan es va inaugurar aquest alberg es va fer amb la millor de les intencions, però 

l’ocupació ha estat molt baixa. Avui ens costa 54.000 euros rescindir aquest 

contracte, que seran alguns menys pel manteniment que no s’ha fet.  

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular.  

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Conxita Calvo, regidora del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

 

Direcció de Recursos Humans 

 

17 -  MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 15,16,17,20, 21,25.2 B) I 

H), I ANNEX 4 DEL TEXT ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS 

VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ 2004-2007 QUE AFECTEN A L’ORGANITZACIÓ 

DEL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
 
 
 
“Fets 
 
Arran de la preocupació sobre determinats aspectes de la seguretat pública a la 
ciutat expressades pel Govern municipal i el desig exprés de que es millori tant 
aquesta seguretat com a la percepció d’inseguretat ciutadana, real o subjectiva, que 
expressen alguns ciutadans, i que en aquestes millores la Policia Local de Mataró ha 
d’intervenir adaptant les seves estructures operatives a les necessitats del moment, 
es fa precís configurar un nou model operatiu de la Policia Local, el qual presenta 
una diferent distribució dels efectius per assolir els objectius abans descrits.  
 
La redistribució que proposa el nou model operatiu es basa en un anàlisi de les 
demandes ciutadanes i de les intervencions policials que es venen realitzant, les 
quals demostren, a banda de la necessitat d’altres canvis funcionals i d’implementar 
altres eines tècniques i administratives, la necessitat de reforç d’una determinada 
franja horària, cosa que s’aconsegueix canviant el model de Policia de Barri passant 
d’un model proximitat-territorialitat a un model proximitat-resolució. 
 
L’eix principal del Nou Model és la creació d’un nou torn de treball (Torn de Resolució 
d’Incidències de Proximitat) el qual servirà per a satisfer el major número de 
demandes ciutadanes i reforçar l’activitat a l’horari de major incidències.  
 
En aquest sentit, s’han iniciat, en el sí de la Mesa de Negociació del personal 
funcionari, una sèrie de negociacions entre la representació de l’Ajuntament i la part 
social –representada per les seccions sindicals SPPME-CAT, CATAC, UGT, CCOO i 
CSI-CSIF-, que han tingut lloc en dates 28/02/2012, 06/03/2012, 16/03/2012, 
23/03/2012 i 04/04/2012, segons actes que obren a l’expedient. Fruit d’aquestes 
negociacions és l’acord al qual s’ha arribat en la sessió celebrada en data 
04/04/2012, que suposa, en conseqüència, la modificació dels articles 15, 16, 17, 20, 
21 lletra i), 25.2 lletres b) i h) i Annex 4 del Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, actualment vigent.  
 
El desplegament del nou model operatiu de la Policia Local serà efectiu a partir de 
l’aprovació pel Ple municipal. L’aplicació i validesa de l’acord en matèria de flexibilitat 
per prolongació de jornada produirà els seus efectes a partir del proper any 2013, 
supeditant-se la seva validesa a una demanda suficient de flexibilitats voluntàries per 
a cobrir el mínim de les necessitats expressades (5.000 hores).  
 
En data 19 d’abril de 2012, aquest acord va ser sotmès a assemblea dels funcionaris 
de la Policia Local, essent aprovat, per majoria absoluta. 
 
Es proposa, en conseqüència, per a la seva aprovació la modificació de determinats 
articles del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
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condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró 2004-2007, 
actualment vigent. 
 
 
 
 
 
Fonaments de Dret 
L’article 37.1 apartat m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu 
i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment escaigui en cada cas, entre d’altres matèries, les referides a calendari 
laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així 
com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en 
els aspectes que afectin condicions de treball dels empleats públics. Així mateix, 
també és objecte de negociació les matèries que afectin les condicions de treball i les 
retribucions dels funcionaris la regulació de les quals exigeixi una norma amb rang de 
llei (lletra k) de l’art. 37.1). 
 
Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar els articles 15, 16, 17, 20, 21 lletra i), 25.2. lletres b) i h) i Annex 
4 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, actualment 
vigent. La redacció dels esmentats articles queden modificats de la següent manera:  
 
Article 15 
 
El personal al servei de la Policia Local treballarà en règim de torns. Es faran quatre torns 
continuats de 8 hores cada un: matí de 6h a 14h; tarda, de 14h a 22h; nit de 22h a 6h. i un altre 
de 19h a 3 h. 
 
 
Flexibilitat per prolongació de la jornada laboral a la Policia Local 
 
Art. 16.- Flexibilitat de jornada per prolongació del policies locals. 
 
1. L’Ajuntament té unes necessitats actuals en matèria de jornades flexibles, d’agents i 

comandaments, entre 5.000 i 5.500 hores per any. 
 
2. Per a cobrir aquestes necessitats, es configura la flexibilitat que consisteix en l’ampliació 

d’un número de 32 hores laborals sobre el total de la jornada laboral vigent per a tots els 
funcionaris de l’Ajuntament de Mataró, i es constitueix com a un complement universal 
aplicable a tots els policies que actualment composen la plantilla de la Policia Local.  

 
3. Tot i això, es permet que, a la signatura del present acord, tots els agents i comandaments 

que no vulguin acollir-se a aquest complement puguin renunciar mitjançant document 
formalitzat. 
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La voluntat de realitzar o renunciar a la flexibilitat operarà per temps indefinit o fins que 
no es modifiquin les condicions del present acord. No obstant, els policies que hagin 
acceptat realitzar la flexibilitat podran cedir el seu dret a un altre policia sempre que sigui 
de la mateixa categoria professional. La comunicació del canvi, que es realitzarà en 
document signat per ambdós policies i es lliurarà abans del 30 de novembre, operarà a 
partir del següent any natural des de la signatura. 

 
4. En el cas d’ingrés d’un nou agent, aquest podrà acollir-se o renunciar a la flexibilitat en les 

mateixes condicions que la resta d’agents i comandaments, sempre que el número de 
policies no superi la plantilla actual de 173 policies. 

 
5. Per a la distribució de les hores que resulti per policia es tindran en compte els següents 

criteris: 
 
- En total es realitzarà un màxim de 4 jornades de prolongació de jornada, les quals seran 

d’un mínim 7 hores consecutives cada una, fins la realització del total d’hores de 
flexibilitat. 

- Les jornades a realitzar en dia festiu es repartiran de la forma més proporcional possible 
entre els policies de la mateixa categoria. Es considerarà jornada de flexibilitat en dia 
festiu aquella que més del 50% de la jornada caigui en festiu. 

- La notificació per a la realització d’una jornada flexible s’haurà de fer amb una antelació 
mínima de 5 dies. 

- Hi haurà d’haver 16 hores mínimes de descans entre jornades i es respectaran els períodes 
de vacances.  

- Els agents i caporals de més de 57 anys acollits a la flexibilitat estaran exempts de 
realitzar serveis nocturns, si així voluntàriament ho demanen. S’entendrà per jornada de 
flexibilitat en servei nocturn aquella que més del 50% caigui entre les 22 i les 6 hores. 

- Es permet el canvi entre policies de la mateixa categoria, mitjançant document normalitzat 
que s’haurà de presentar, excepte urgència motivada, amb una antelació mínim de 24 h. Si 
els serveis a cobrir amb aquestes jornades de flexibilitat són a la Unitat d’Atenció 
Ciutadana (UAC), a la Sala de Coordinació Operativa (SCO) o la Unitat de Trànsit 
(motoristes), només es podran realitzar canvis entre policies adscrits a aquestes unitats 
respectivament. En cas d’incompliment del canvi pactat entre policies, serà responsable 
l’agent o comandament que hagi acceptat l’esmentat canvi. 

 
 
Art. 17.- Calendari de descans setmanal i de festius a la Policia Local 
 
Durant el període de les Santes (del 25 al 29 de juliol), s’exceptua l’aplicació dels paràgraf 
anteriors al personal que treballi al torn de 19 a 3 h., el qual treballarà tots els dies de les 
Santes. 
 
 
Art. 20.- Consideració especial de la Policia Local en matèria de vacances. 
 
Les vacances es gaudiran en dos torns, del 24 de juny al 24 de juliol, i de l’1 al 31 d’agost.. 
Els torns seran rotatius cada any. 
Els policies de barri gaudiran de les vacances durant el mes d’agost. 
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El personal que voluntàriament s’hagi acollit a la flexibilitat per prolongació de jornada 
gaudirà de les vacances en tres torns, del 15 de juny al 15 de juliol, del 16 de juliol al 15 
d’agost, i del 16 d'agost al 15 de setembre. Els caporals i agents de barri i els policies del torn 
de 19 a 3 hores, acollits a la flexibilitat faran dos torns, del 24 de juny al 24 de juliol, i de l’1 
al 31 d’agost. Els dies que restin del còmput total fins als 26 dies hàbils anuals de vacances es 
fixaran segons calendari de treball de cada persona. 
 
Si algun o alguna policia vol gaudir del seu període de vacances reglamentari fora dels torns 
anteriorment fixats, haurà de demanar-ho per escrit amb una antelació mínima d’un mes. 
En tots els casos, els dies que restin del còmput total fins els 26 dies hàbils anuals de vacances 
es fixaran segons el calendari de treball de cada persona. 
 
 
Art. 21.- Permisos i Llicències 
 
i) Assumptes propis 
 
 2. Consideració especial de la Policia Local respecte al gaudi dels dies de permís per 
assumptes propis.  
 
 2.1. Els funcionaris adscrits a la Policia Local podran gaudir d’un màxim de 9 dies anuals de 
permís per assumptes propis. Quatre d’aquests dies s’establiran fixes al calendari laboral del 
personal de la Policia Local de la següent forma:  
 

 2 dies per Nadal o Cap d’Any, fixats immediatament abans o després del 25 o el 26 de 
desembre o del 31 de desembre i 1 de gener, i de manera que en resultin 7 dies 
consecutius de festa. Aquestes setmanes es gaudiran de forma rotativa cada any.  

 2 dies per Setmana Santa, fixats immediatament abans o després del divendres Sant o 
del dilluns de Pasqua, i de manera que en resultin 7 dies consecutius de festa. 
Aquestes setmanes es gaudiran de forma rotativa cada any.  

 A les persones adscrites al servei de Policia de Barri se’ls fixarà el calendari de la 
següent forma: dos dilluns que no tinguin festa al seu calendari laboral dels caps de 
setmana que solament fan festa el diumenge i dos dies intersetmanals consecutius o bé 
dissabtes que estiguin dintre del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre de cada any. 

 
2.2. Com a norma general, no es donarà cap permís per assumptes propis durant els períodes 
de vacances estivals i en aquells dies de l’any que coincideixen un gran nombre d’agents amb 
dies festius als seus calendaris personals (les dues setmanes de Setmana Santa, el període de 
Nadal, tots els caps de setmana i tots els dies festius intersetmanals). La resta de dies es 
concediran els permisos sol·licitats d’acord amb allò establert en l’annex 4. 
 
2.3. A efectes del càlcul del personal de servei, no es comptabilitzarà com a personal de servei 
els policies que treballin per aplicació de la jornada flexible.  
 
2.4. A la finalització del primer any d’aplicació, la Junta i l’Ajuntament revisaran els resultats 
per tal de comprovar que efectivament els criteris que s’han establert permeten al personal de 
la policia local gaudir dels dies d’assumptes propis de forma efectiva. 
 
2.5. Sol·licituds: 
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a. Excepte supòsit d’urgència, les sol·licituds hauran de presentar-se, com a mínim, una 

setmana abans d’acord amb el sistema establert per la Prefectura de la Policia Local. 
 
b. Es consignaran els dies sol·licitats sense altres dies alternatius. En el cas que un 

funcionari sol·liciti un dia que estigui dintre de l’establert al punt 2.2 anterior però que no 
es pugui concedir per altres concessions ja fetes, l’Ajuntament li proposarà un altre dia 
alternatiu si així ho sol·licita l’interessat. 

 
c. No es considerarà com acceptada la sol·licitud de permís per assumptes propis fins que 

s’emeti resolució expressa per part de la Prefectura de la Policia Local o del Servei de 
Recursos Humans. 

 
d. Si les sol·licituds presentades per assumptes propis en un determinat dia ultrapassen els 

mínims establerts, es concedirà en primer lloc a qui hagi realitzar menys dies de permís, i 
en segon lloc per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud. 

 
 
Article 25.2 b) 
 
b) Complement específic de nocturnitat 
 
El personal funcionari que presti els seus serveis en jornada habitual nocturna, és a dir, des de 
les 22 hores fins a les 6 hores del matí, percebran un complement específic de nocturnitat, 
atenent la penositat de l'horari, equivalent a un 25% de la suma dels següents conceptes: 
 

- salari base 
- complement de destinació 
- complement específic de lloc de treball 

 
i en tot cas fins a un màxim d’euros mensuals que no superi per a l’any 2006 els imports 
recollits a la taula següent: 
 
Complement de nocturnitat 

Import màxim mensual 
Inspector       873,05* €
Sots-Inspector       691,20* €
Sergent 597,26* €
Caporal 478,24*€
Agent 397,14* €
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 
 
Aquest complement específic, també el percebrà el personal funcionari que treballi en jornada 
ordinària que es perllongui més enllà de les 22 hores o comenci abans de les 6 hores del matí. 
En aquest cas, el 25% s'aplicarà en proporció a la quantitat d'hores ordinàries nocturnes 
treballades. 
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El personal funcionari que presti els seus serveis en jornada habitual des de les 22:00 hores 
fins les 3:00 hores, percebran un complement específic de nocturnitat, equivalent a un 16% de 
la suma del salari base, complement de destinació i complement específic de lloc de treball. 
 
El Complement s'abonarà per mesos vençuts, i es descomptarà durant el període de vacances, 
llicències, permisos, baixa per malaltia o accident no laboral. 
 
 
Article 25.2. h) 
  
En aplicació de l’article 16 del present Acord, els policies percebran un complement específic de 
flexibilitat per prolongació de jornada de 2.044,85 €/ any, sempre que s’apunti la totalitat de la 
plantilla actual (173 membres). 

 
Aquest complement s’abonarà per mesos vençuts. Es descomptaran les incompareixences a les 
jornades notificades, excepte cas d’ingrés hospitalari no programat, i la part proporcional de la 
jornada no complerta excepte supòsit d’accident laboral. 
 
 
Annex 4. Permisos per assumptes propis a la policia local . 
 
TORN MATI Personal 

adscrit1 
Mínims 
Servei2 

Permís AP3 Observacions 

Policia de barri/Motoristes 9 3/2 1  
UAC / SCO 9 24/24 1  
Seg. Ciutadana/Protecció 
Edificis/Grua 

22 10 2 3 si MS5>14 

Cap de Torn 2 1 1  
Caporals 5 2 1  

 
TORN TARDA Personal adscrit Mínims Servei Permís AP Observacions 
Policia de barri/Motoristes 9 3/2 1  
UAC / SCO 11 34/24 1  
Seg. Ciutadana/Protecció 
Edificis/Grua 

22 10 2 3 si MS5>14 

Cap de Torn 2 1 1  
Caporals 6 3 1  

 
TORN NIT Personal adscrit Mínims Servei Permís AP Observacions 
UAC / SCO 8 1/1 1  
Seg. Ciutadana 14 46 1 2 si MS5> 57 

Cap de Torn 2 1 1  

 
TORN TRIP Personal adscrit Mínims Servei Permís AP Observacions 
Agents USPB 12 46 1 2 si MS5> 57 
Caporal USPB 2 1 1  

 
Notes: 
(1) Personal total adscrit a cadascun dels àmbits (unitats) indicats, amb independència del 
grup de calendari al qual estigui assignat. 
(2) Mínim de Servei que s’ha considerat imprescindible per portar a terme les tasques pròpies 
de cadascun dels àmbits (unitats) indicats, una vegada descomptats el personal que gaudeix 
de permís d’assumptes propis. 
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(3) Personal que pot gaudir del permís d’assumptes propis en cada jornada en el torn i servei 
indicat i que, descomptats, es donen les condicions establertes a la columna de Mínims de 
servei. Aquesta xifra pot variar quan aquests mínims compleixin la regla establerta per al seu 
cas en l’apartat observacions. 
(4) Pot ser un caporal 
(5) Fa referència a Mínims Servei: acomplint que els serveis mínims seran els ressenyats i 
ateses les especials característiques de l’àmbit (unitat) concret, si aquest és superior al 
nombre establert, s’augmenta en una persona el nombre establert en la columna de Permís 
AP. 
(6) Divendres el mínim serà de 5 agents. 
(7) Divendres aquest mínim serà de 6 agents. 
  
 
SEGON.- Notificar la present resolució a la Junta de Personal.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que en aquesta proposta hi ha una qüestió laboral en què s’ha 

negociat entre l’administració i els sindicats de policia les condicions de treball del 

personal funcionari de la policia. Vist que hi ha hagut un procés en el qual s’ha arribat 

a acords, nosaltres veiem amb bons ulls la proposta que se’ns presenta. Ja veurem 

on ens porta tot plegat. Tanmateix les formes en el procediment han fallat, com que a 

la mesa negociadora no s’haguessin inicialment signat els acords entre sindicats i 

govern. Aquests petits detalls són els que acaben desgastant el treball sindical.  

Hi ha un seguit de qüestions que em fan replantejar el sentit del meu vot. Si 

inicialment he dit que veia amb bons ulls la modificació de les condicions de treball, 

atès que els sindicats ho veuen amb bons ulls, també aquesta tarda ens ha arribat un 

seguit d’informacions que em fan dubtar. Informació que parla de conceptes que 

poden canviar l’actual model de Policia Local a Mataró. Es parla d’un torn de 

resolució de problemes i no es defineix quines seran les seves tasques, quina serà la 

seva manera de treballar. Creiem que és un debat que no s’ha fet i pensem que 

s’hauria de treballar molt més i donar més informació als grups municipals.  

Malgrat estar d’acord en la modificació de la flexibilitat de jornada, en aquest cas ens 

hi abstindrem perquè creiem que s’hauria d’informar molt més detalladament com 

serà aquesta Policia Local, com es modificaran els seus equips i com treballaran. 

Això s’hauria d’explicar amb molt més detall en una comissió informativa.  

 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pensa que aquesta és un proposta trampa. La 
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nostra formació està molt lluny de votar en contra de resolucions que vénen 

consensuades pels sindicats i la patronal, però darrere d’aquest acord hi ha una 

intencionalitat política que no se’ns pot passar per alt. Aquesta intencionalitat política 

ve en funció del que vostès, en el primer paràgraf, anomenen el nou model operatiu 

de Policia Local que representa un nou model d’entendre la Policia Local. Aquest 

tema de quina policia volem no ha estat debatut en cap dels fòrums en què s’havia 

d’haver debatut. Si bé és veritat que al Consell de Seguretat de fa uns mesos es va 

parlar del tema, només es va parlar d’una manera molt superficial del fet que es 

pensava portar a terme algun tipus de regulació. Una vegada més, els hem de 

retreure aquesta insistència a no parlar dels temes, a no negociar-los i a no ser 

transparents. Amb aquest acord posen per davant el tema de l’acord laboral i no 

debatre a fons el tema de la policia. Hi ha un model basat en la proximitat i la 

territorialitat, que coneixíem com a Policia de Barri, i vostès el volen canviar en un 

model de proximitat resolució.  

Tal com ha dit el Sr. Safont-Tria, aquesta tarda ens ha arribat aquesta informació. 

Vostès diuen que l’origen d’aquest canvi es deu a inquietuds, es deu a millorar 

percepcions, a la necessitat d’adaptar la policia a demandes ciutadanes, a inputs de 

la Junta de Comandaments i de la Junta de Sergents, per posar uns exemples. Ens 

resulta una proposta de nou model operatiu molt superficial i molt poc concreta. 

Pensem que els conflictes no només es resolen amb la policia. Nosaltres estem per 

una policia de barri que participi realment del barri i, si s’ha d’incrementar, no hi estem 

en contra, sempre que aquesta policia compleixi amb el criteri de cohesionador 

social, fins i tot d’educador i de garant de la convivència en els barris.  

Per resoldre els conflictes de convivència hem reclamat insistentment la contractació 

d’educadors per a determinats barris de Mataró i hem demanat partides específiques 

per a polítiques actives d’ocupació i pensem que aquestes solucions, que no només 

passen per tenir policia, han de ser polítiques integrals. Per tant, sota aquest acord 

laboral ens presenten un canvi de model que no ha estat debatut, del que no hem 

pogut participar i que, per tant, desconeixem. Ens fa por que això acabi atenent a 

problemes de percepció i ens fa dubtar que aquest canvi vagi pel bon camí. Ens 

agradaria que retiressin aquesta proposta i poguéssim debatre, tant al Consell de 

Seguretat com a les comissions informatives adients, aquest model de policia en 

profunditat. Per tant, no donarem el nostre suport a aquest punt. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

recorda que a l’enquesta que van fer des de la Diputació de Barcelona, conjuntament 

amb l’Ajuntament de Mataró, apuntaven que l’atur, la immigració i la seguretat 

ciutadana són els principals problemes que pateix la ciutat de Mataró. Aquestes 

dades tan significatives ens donen la raó a PxC quan diem que les onades 

d’immigració augmenten l’atur, la inseguretat i la delinqüència. A nosaltres ens 

sembla molt bé això del quart torn de les 19 a les 03 h, ja que creiem que és una 

franja horària en què és molt necessària la presència dels nostres cossos de 

seguretat. La seguretat ciutadana és un element bàsic que no pot ser mai debilitat i 

menys en un moment com l’actual, en què la inseguretat dels nostres barris és cada 

dia més evident. Sense seguretat no hi ha llibertat. Nosaltres votarem favorablement 

a aquesta proposta, encara que les mesures que nosaltres prendríem serien molt 

més importants en matèria de seguretat ciutadana. Crear un quart torn és un pas i ara 

haurem de valorar-ne els resultats.   

 
 
 

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

Catalunya, manifesta el seu suport a la proposta. Una vegada més, però, les formes 

han estat absents. Hem rebut avui un power point que està fet al novembre del 2011 i 

que se’ns va presentar a la comissió informativa que no tocava. Per tant, no ens ho 

posin difícil. Tot i així, estem d’acord a donar servei en una franja horària que es 

necessària, perquè els professionals així ens ho han dit. És una mesura amb la qual 

estem d’acord, però facin el camí ben fet. Pensin que l’explicació prevista per al 

novembre del 2011 ens arriba avui, tot i que la vam poder veure la setmana passada, 

però en una comissió informativa que no tocava. I resulta que hi havia un document 

que havia d’haver passat per la comissió informativa que tampoc no hi ha passat, 

perquè el van signar ahir els sindicats... Per tant, per no haver-los de demanar que 

retirin la proposta i la tornin a presentar, tinguin cura amb aquest tipus de coses.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, reitera el que s’ha 

dit sobre que es tracta d’un canvi de model de policia fet de manera unilateral. Vostès 

només fan un model de policia i ens posen en una situació molt incòmode a tots 

perquè les coses no s’han fet bé. El dimarts dia 26 vam tenir una comissió informativa 

de l’àrea, en la qual s’han de tractar els temes de via pública, i no es va dir ni una 

sola paraula d’això. Dos dies després es porta aquest expedient a aprovació en l’àrea 

d’administració. El que és important és decidir el model de policia amb el qual tots 

poguéssim sentir-nos còmodes. El que fan amb aquest canvi és un reforç a costa de 

liquidar un model de policia de barri que va ser demandat per vostès mateixos no fa 

molt de temps des de l’oposició. Jo els demanaria que ho deixessin sobre la taula, 

que obrim un debat i que el mes que ve ho portem a aprovació amb el major consens 

possible. D’altra banda, en aquest document que ens han enviat diuen que la posada 

en marxa serà entre el 16 de maig i l’1 de juny.  

 
 
 

La senyora Núria Calpe aclareix que avui es porta a aprovació un acord laboral i que 

estan oberts a poder-ne parlar i a poder-ne debatre. Si la data del power point és del 

mes de novembre és perquè en el mes de novembre de 2011 ja es va informar el 

corresponent Consell de Seguretat sobre aquest projecte, un projecte que no es pot 

tirar endavant fins que no hi hagi els corresponents acords laborals, que és el que 

avui venim a aprovar. Tenen raó que això es va presentar a la comissió informativa 

de Serveis Centrals la setmana passada. Jo personalment vaig parlar amb cadascun 

dels portaveus de grup i va anar-hi el cap de la policia per explicar-los personalment 

quin era el projecte, malgrat és cert que no era la comissió informativa territorial, que 

és on ho hauríem d’haver presentat. Permeti’m que li aclareixi, Sr. López, que l’acord 

dels treballadors no es va signar ahir. Ahir simplement es va haver d’afegir un punt, 

una omissió que podia donar lloc a una interpretació dubtosa. El que es va fer és 

puntualitzar l’article 25.2 H) afegint-hi una frase. L’acord global estava signat i pactat 

molt abans.  

No és intenció d’aquest Govern canviar el model de la policia. No estem traient el 

policia de barri, el que fem és ampliar l’horari de policia de barri, creant aquesta unitat 

de suport en unes hores del dia i de la nit en les quals hi ha molts problemes i 

conflictes a resoldre. Aquesta és la nostra idea. Agraeixo que hagin reconegut que 
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han parlat amb mi d’aquest tema, perquè jo sempre intento explicar les coses i obrir 

la porta a tothom per arribar a un consens. El que hem aprovat és la possibilitat de 

tirar endavant aquesta solució que entenem que és vàlida per poder garantir la 

seguretat que requereix la ciutadania de Mataró.  

 

 
El senyor Francesc Melero aclareix que la Sra. Calpe no ha parlat amb ell, 

sinó que simplement va comunicar a la portaveu del grup municipal socialista 

que hi havia el power point. Ara ens diu que el que fem és iniciar un procés 

en el qual estem convidats, però a l’expedient que vostè porta a aprovació 

avui hi diu que això es posarà en marxa a partir de l’aprovació en el ple, és a 

dir, a partir d’avui. Sr. Alcalde, fa dos plens jo li vaig demanar que els temes 

que s’han d’aprovar formalment en l’àrea d’administració es parlin abans en 

l’àrea que pertoca. Vostè va reconèixer que farien un esforç, però la primera 

vegada ja no ho compleixen. Sra. Calpe, crec que en els temes de ciutat val 

la pena buscar un major consens. Vostè diu que no liquidem la policia de 

barri, i és així, el que passa és que l’afeblim molt. Nosaltres veníem d’11 

districtes de policia de barri, el pla estratègic de la policia avançava fins a 14, 

i vostès el redueixen fins a 5. Això és disminuir molt la presència de la policia 

de barri. Jo no vull consagrar res de res, però sí que voldria que el model de 

policia de la meva ciutat tingués el màxim suport, i això no es fa mitjançant si 

he parlat o deixat de parlar, sinó en la qualitat del procés de debat, aquest 

que vostè ens ha ocultat, aquest que avui no només acaba amb la policia de 

barri, sinó que a més a més vostè acaba amb la transparència de la qual fa 

gala, acaba amb les capacitats i ganes de participació i acaba amb la voluntat 

d’acords amb la resta de forces polítiques d’aquest Ajuntament. Li demano 

que ho deixi damunt la taula i en parlem. Nosaltres veníem amb la intenció de 

votar abstenció, però canviarem el sentit del nostre vot perquè ens posa entre 

l’espasa i la paret. És a dir, vostè apel·la a la nostra responsabilitat perquè 

això s’aprovi donat que és important per a la ciutat, però la responsabilitat 

que els punts tinguin prou suport no és de l’oposició, és del Govern. Aquest 

suport s’aconsegueix amb una qualitat participativa i de debat i amb la clara 

voluntat d’arribar a acords. A més, Sra. Calpe, tenim un punt d’acord en 

l’acord de voluntats per a l’aprovació del pressupost, en què es diu que 
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estudiem canviar el pla estratègic de la policia, perquè nosaltres en el nostre 

programa ho portàvem. Fa pocs dies es van reunir els caps i els portaveus 

dels dos partits per tal d’avançar respecte a aquest acord. Aquest acord diu 

que s’iniciaran els treballs preparatoris a l’octubre del 2012 i vostès ho 

canvien avui, ara. Per tant, tot això és una enganyifa. Per això li demano que 

ho deixi damunt la taula, Sra. Calpe. Nosaltres venim aquí amb la sana 

voluntat de tirar endavant això, perquè al final els seus errors els paguen els 

treballadors que fan la feina amb un calendari. I vostè no ha fet la feina 

seguint el calendari dels treballadors. 

 
 
 

La senyora Núria Calpe lamenta els punts de vista expressats. Jo he exposat 

el nostre punt de vista i respecto molt totes les opinions que puguin emetre.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).   

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 

 
 

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

municipal Socialista.  
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

18  - APROVAR EL TEXT REFÓS (SEGON) DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

MUNICIPAL “ENTORNS DEL CARRER BIADA”. 
 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El document urbanístic de la Modificació Puntual del Pla General de 1.996 relatiu al 
sector "Entorns del Carrer Biada" ha tingut una llarga tramitació, amb modificacions a 
partir de les al·legacions i informes presentats en els corresponents períodes 
d’informació pública i els canvis propis al moment econòmic en què s’ha 
desenvolupat. Aquests ajustos s’han reflectit en  els documents corresponents a 
cadascuna de les següents fases de tramitació aprovades segons els documents 
aprovats pel Ple de la Corporació: 
 
- En sessió del dia 11 de gener de 2007, es van aprovar els treballs preparatoris de la 
Modificació Puntual del Pla General de 1.996 relatiu al sector "Entorns del Carrer 
Biada".  
- El 13 de març de 2008, es va acordar l’aprovació inicial de la Modificació puntual 
relativa a dit àmbit urbanístic.  
- El 2 de juliol de 2009, la segona aprovació inicial de dita Modificació. 
- El 6 de maig de 2010 el document  va ser aprovat provisionalment   
 
Mitjançant resolució del Conseller de Política i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya de data 18 d’octubre de 2010 es va acordar suspendre l’aprovació 
definitiva de la Modificació fins a la presentació d’un text refós amb la incorporació de 
determinades prescripcions.  
 
El Text Refós de la Modificació va ser aprovat pel Ple municipal en data 4 de maig de 
2011 i va ser objecte d’un nou tràmit d’informació pública. 
 
Doncs bé, durant el període d’informació pública s'han presentat les al·legacions per 
part dels propietaris del Sector que es relacionen en informe jurídic que consta com 
annexa al document urbanístic. En el mateix informe jurídic es justifica l’oportunitat 
d’estimar en part les al·legacions en el sentit que recull el document urbanístic, i que 
en síntesi comporta canvis relatius a: 
 
1) l’exclusió de la finca situada al carrer Miquel Biada nº 45 (Residència Laia)  
2) increment del sostre residencial envers el sostre terciari  
3) ajustos d’ordenació volumètrica 
4) revisió de l’estudi de valors de mercat en relació a la viabilitat econòmica 
5) incorporació de la informació de la xarxa de serveis 
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6) exclusió de la Comissió de Qualitat per no duplicar aquesta acció ja inherent a les 
UMP 
7) reducció de l’excés de sòls de cessió per a sistemes d’espais lliures i equipaments 
 
El document del Text Refós objecte de la present proposta recull les esmenes 
derivades d’estimar en part les al·legacions presentades en el sentit anteriorment 
indicat,  també dona resposta a les prescripcions de la Resolució de 18 d’octubre de 
2010 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i s’incorpora l’informe de la 
Direcció  General de Comerç, de 3 de març de 2011. 

 
Per tot el que s’acaba d’exposar, i en virtut el que disposa l’art. 94 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol) en relació 
a la Disposició Transitòria Quarta de la vigent Llei d’Urbanisme i l’art. 52.2 c) del Text 
Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i el Reglament Orgànic Municipal, PROPOSO al Ple Municipal, 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Text Refós (segon) de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació ENTORNS DEL CARRER BIADA, redactada  pel servei tècnic municipal, 
que incorpora les prescripcions requerides per la Resolució del Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 18 d’octubre de 2010. 
 
Segon.- Estimar en part les al·legacions presentades en el període d’informació 
pública, en el sentit i fonament que consta a l’informe jurídic annexa a la memòria del 
document de la Modificació del Pla General d’Ordenació “Entorns del Carrer Biada”, 
que forma part del present acord a tots els efectes.   
 
Tercer.- Notificar els presents acords a tots els interessats que resulten de 
l’expedient i respecte aquells  que han presentat al·legacions i suggeriments, caldrà 
adjuntar a més l’informe jurídic annexa a la memòria del document. 
 
Quart.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la  Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic.” 
 
 

 

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

Popular, anuncia el vot contrari del seu grup municipal a aquesta proposta. Així ho 

hem fet al llarg de la multitud de modificacions que ha tingut aquest projecte des de 

l’inici; modificacions forçades des dels mateixos propietaris, forçades des de la 

Generalitat de Catalunya. Nosaltres ens mantenim en aquesta aposta perquè aquest 

sector no pateixi una transformació que perjudica el conjunt de la ciutat. Ens hi 

oposem perquè la nau catalogada de Can Fàbregas, que malauradament està 

trossejada en un espai agrari, aquest projecte preveu construir-la en un espai que no 
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és el seu espai natural. Nosaltres continuem pensant que si s’ha de reconstruir la nau 

de Can Fàbregas ha de ser al seu lloc original.  

En segon lloc, aquest no és el nostre model de ciutat. Es continua apostant pel 

creixement en edificabilitat. Ens hi oposem perquè s’han reduït els sòls destinats a 

sistemes d’espais lliures i equipaments. En concret són 671 m2 que estaven destinats 

a aquests equipaments i zones lliures, dels que ara no disposarà la zona en qüestió. 

És una zona que sí que necessita intervenció. És una zona que prové del sector 

industrial tèxtil, que ha patit modificacions i que necessita una transformació, però al 

nostre entendre no és la modificació que la ciutat de Mataró necessita. Sí veiem 

encertat que el geriàtric Laia s’exclogui del projecte. Hi ha també un escola 

projectada però no tenim garanties que es construeixi. El dia que es pugui garantir 

aquesta escola pública, llavors podrem començar a parlar de com s’ordena i com 

construïm aquest sector de la ciutat.  

 
 
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que si haguessin portat a aprovació 

el text refós segon, de la segona modificació puntual, i només haguessin inclòs el 

tema de l’exclusió de la finca situada al carrer Miquel Biada, la residència Laia, 

segurament donarien el seu vot favorable. No ho farem perquè no hi ha motiu per 

acceptar les al·legacions que van fer els diversos propietaris. En aquest sentit, 

m’agradaria contrastar les seves paraules, Sra. Regidora, de minimitzar l’impacte que 

suposa augmentar el sòl residencial i minvar el sòl terciari, amb l’informe que va fer 

un bufet d’advocats sobre les al·legacions presentades, el text refós de la modificació. 

Concretament, a la pàgina 4 podem llegir: “En concret, s’incrementa sensiblement el 

sostre residencial fins als 76,5 i el sostre terciari, amb un 23,5, pateix una davallada”. 

Pensem que és contraproduent elevar aquest sostre residencial perquè el que no 

necessitem, en aquests moments, són més pisos a la nostra ciutat. També hi ha una 

reducció de sòls per cessió a sistemes d’espais lliures i equipaments. Ho diu 

clarament, també, l’informe a la pàgina 10. És evident que s’estima parcialment, però 

no podem tenir cap pèrdua de cap espai que necessitem per a la nostra ciutat. 

També estimen parcialment, i també hi estem en contra, en relació a les al·legacions, 

l’excés de sòl de cessió, atès que s’han reduït els sòls destinats als sistemes d’espais 
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lliures i equipaments, en un total de 671 m2 respecte a l’ordenació anterior. Per tot 

plegat, pensem que aquesta segona modificació és innecessària pel que fa al punt 

que li acabo de relatar. Nosaltres hem apostat per reformar tot aquest entorn i altres 

entorns de la ciutat, però pensem que aquesta modificació puntual és absolutament 

innecessària i, per tant, hi votarem en contra.  

 
 
 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que el seu grup municipal votarà favorablement a la proposta. Encara que 

El Corte Inglés no sigui el tipus de format comercial pel qual apostaríem des de PxC, 

sabem la situació en què es troba Mataró, sabem la necessitat que hi ha de crear 

llocs de treball i, per això, hi votarem favorablement.  

 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, diu que evidentment  

la proposta és necessària però que fa un any que ja es podria haver enllestit i ara ja 

s’hi podria veure gent treballant. És cert que hi ha pocs canvis des de l’aprovació de 

la modificació que vam fer fa un any. Hi ha pocs canvis quantitativament, però hi ha 

un seguit de canvis qualitatius que ens preocupen. Perdem sòl públic, perdem verd, 

en relació amb l’aprovació del 2011. L’edifici del carrer Goya canvia d’ubicació i se 

situa on reclamava justament un promotor i guanya 1.030 metres de sostre, que 

surten dels quasi 700 metres de pati que perd l’escola, cosa que evidentment em 

preocupa, tot i que ja sé que vostè em va dir que hi ha escoles que tenen menys pati. 

L’edifici de la torre torna a ser de 15 plantes, però augmenta el gàlib de la planta 

baixa en més d’un metre, de 6,50 a 7,60 metres, i l’alçada total passa de 43 metres a 

50 metres. Rebaixen, d’altra banda, les despeses urbanístiques de 10 milions a 7 

milions. I un tema que ens preocupa és que desapareix la comissió de qualitat. Cal 

tirar endavant aquest projecte, però mirant les al·legacions; ens preocupa que 

treballem a la mida del que demanen els promotors. Els canvis són pocs però no són 

perquè hi guanyi la ciutat, són perquè hi guanyin els promotors. Considerem molt 

greu la reducció del pati de l’escola i denunciem que hem perdut un any. Ara anem a 

fer una nova aprovació amb la qual estarem una altra vegada en un període 

d’aprovació inicial. Farem un vot afirmatiu però crític. No ens agrada que qui marqui 
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la política urbanística de la ciutat sigui el promotor. I tampoc no ens agrada l’alineació 

amb el carrer de La Ronda. 

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez respon que està convençuda de la proposta 

perquè saben que no es treballa al dictat dels promotors. Hem treballat i hem 

equilibrat. Els propietaris del sector cedeixen el 48% dels espais. No m’agrada que 

es faci demagògia de les xifres. Efectivament, hi ha una reducció de 566 m2, però 

tenint en compte que és un sector on hi ha un excés de 1.132. És a dir, en aquest 

sector superem els estàndards d’urbanisme per aconseguir l’equipament per a 

l’escola. En un sector en què se’ls demana més del que diu la llei, que es redueixin 

566 metres no és cap animalada, ni supeditar-se als dictats dels promotors. Sí que 

hem treballat conjuntament amb l’ordenació, però no és certa aquesta manifestació. 

És cert que quan es va treballar en aquesta línia, vaig agafar escoles de la ciutat per 

veure de què estàvem parlant i em trobo que a l’Eix Herrera hi ha una escola prevista 

més petita que la que estem marcant. L’Anxaneta és una escola que funciona 

perfectament de 3.800 m2. L’escola que estem proposant tindrà 4.280 m2. L’edifici 

de Mar és una escola que funciona amb 2.400 m2. És a dir, sí que s’han reduït 566 

m2, però no minva en absolut l’equipament perquè aquest equipament tenia excés 

en 1.600 m2. Això ha estat també fruit que, com que hem exclòs una part de la finca 

que havia d’estar dins, les cessions que són obligatòries van en funció de 

l’aprofitament que estàs regulant, per tant, havia de disminuir.  

El tema de les rebaixes urbanístiques tampoc és cert. El que s’ha fet és recalcular el 

sector que havia d’urbanitzar l’entorn Biada. En efecte els preus ara són diferents, 

han baixat. S’urbanitzarà el que estava previst i les càrregues urbanístiques són les 

mateixes, excepte el tema de la fàbrica, respecte al qual el Director General 

d’Urbanisme el 2010 va dir que això no havia de ser una imputació als propietaris, 

sinó que ho havia d’assumir l’administració, i després es va pactar que ho assumís El 

Corte Inglés. Per tant, aquí no s’ha tocat absolutament res. 

Respecte al que deia el Sr. Esteve, dir que hem fet una animalada per canviar del 

75% i 25%, al 76% i 23% és dir molt. Qualsevol persona pot entendre que això no és 

un canvi substancial. Simplement s’ha entès la petició dels propietaris que 
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demanaven que hi haguessin uns sectors amb terciari, que per les parts del darrere 

no funcionarà i funcionarà més un habitatge.  

En relació al Sr. Safont-Tria, dir-li que efectivament costa molt tenir uns espais amb 

un equipament públic, sigui el que sigui, perquè aquesta propietat era privada i ara 

podem demanar la cessió de l’espai per fer un equipament públic. Això comporta que 

has de donar un aprofitament als propietaris. Hi ha una altra cosa que no és certa: no 

s’ha augmentat l’edificabilitat, que segueix sent de l’1,8 tal com estava previst. Al 

2007 estava al 2,24; això es va resituar en l’1,8 i s’ha mantingut.  

Agraeixo al PP que ha entès que, a més, aquesta modificació s’ha treballat amb 

ganes, s’està treballant amb la idea que hi hagi algú que arrisqui, que s’hi posin a fer 

pisos, locals i que hi hagi llocs de treball. La línia és la de treballar en un sector que 

sembla que té expectatives.  

 

 

 

El senyor Esteve Martínez demana a la Sra. Rodríguez que retiri la paraula 

animalada, ja que ell no l’ha dita en cap moment.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que el 

seu grup municipal mantindrà el vot afirmatiu per responsabilitat. Després d’escoltar 

la regidora, però, el cos ens demana una altra cosa absolutament diferent. No es pot 

titllar a un grup de l’oposició que dóna suport al Govern de fer demagògia. Això és 

intentar portar-nos al vot contrari. Sembla que hi ha un esforç continuat en portar-nos 

al vot contrari. Ja ha passat abans amb el punt de la policia. Perquè el que han 

aprovat aquí ha estat un canvi de model policial, un model policial construït després 

de 20 anys de molt de treball, de molt d’esforç, de molt de consens, i amb una simple 

votació vostès s’ho han polit, sense passar pel Consell de Seguretat. Això requeria 

que passés pel Consell de Seguretat, requeria que vostès parlessin amb el Partit 

Socialista, perquè aquest tema estava en l’acord del pressupost; igual que el Club 

Nàutic, els arguments de l’IBI i tantes altres coses.  

Aquest tema es va portar fa un any, el 4 de maig, que va ser l’últim ple que jo vaig 

presidir com a alcalde, i es va obrir el període d’al·legacions de tres mesos. I ara ens 
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el porten, un any després. Jo, que vaig estar a les reunions amb els promotors, 

l’única vegada en 7 anys que em vaig reunir amb promotors, sé exactament què 

demanaven els promotors i on era el punt de diferència amb la proposta municipal, 

que defensaven a capa i espasa els mateixos arquitectes municipals. El punt era 

l’edifici aquest del carrer Goya, si havia d’anar perpendicular al carrer o paral·lel al 

carrer. Curiosament, l’edifici es gira en funció dels promotors. Si això ha de servir per 

desencallar el tema, benvingut sigui, però no ens facin beure a galet una altra 

vegada. Ja ens han fet beure a galet amb el tema de la policia. Ja sabem que per 

tirar endavant l’urbanisme s’han de fer cessions, s’ha de negociar, s’han de buscar 

coses que siguin possibles, però no ens intentin vendre una cosa per l’altra. És 

evident que l’escola té una ràtio correcta (correcta i prou) d’espai lliure de pati, però 

això no ens ha de fer conformar ara que tenim l’oportunitat de fer una bona escola al 

centre. Sr. Alcalde, li demano que si vol que fem aquest exercici de responsabilitat 

que ens demanen als grups de l’oposició, primer el facin vostès.  

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria aclareix que quan parlava d’edificabilitat deia que 

aquesta havia augmentat poc, però que havia augmentat. La Sra. Rodríguez ha dit 

que tenim una edificabilitat d’un 1,8 i en el resum de les variacions introduïdes diu 

que: “Abans tenia molt sostre consolidat i l’edificabilitat real dels propietaris resultava 

d’1,7”. Per tant, a mi no m’ha agradat mai fer demagògia ni dir xifres que no són 

reals. Jo he dit això perquè la documentació que ens han facilitat és aquesta.  

 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  
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corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Carolina Soler, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió.  

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernández, regidor del 

grup municipal Socialista.  

 

19 -  APROVACIÓ CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 

DE CATALUNYA RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE 

PER L’ANY 2012.  
 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament el 8 de setembre de 2011, va aprovar el conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, pel segon semestre de l’any 
2011, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2011, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Es proposa la signatura d’un nou conveni per 
l’any 2012, separat de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social. 
 
La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que 
la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc 
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació 
de lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.  
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La Llei 13/2009 de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de 
la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals. 
 
El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer 
social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals 
d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin 
desplegament territorial. 
 
L’Ajuntament de Mataró, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, es compromet a 
mantenir l’Oficina Local d’Habitatge, en un local i recursos personals i materials 
suficients per atendre correctament les funcions que se li encomanen, que 
bàsicament són d’informació i atenció ciutadana, i de gestió d’activitats i serveis. 
També s’estableixen altres compromisos d’utilització de les eines informàtiques de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de col·laboració i informació  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a facilitar informació, accés als 
programes informàtics, fer seguiment dels serveis, donar suport i formació, i 
compensar les despeses de gestió. Les aportacions econòmiques per a l’any 2012, 
s’estableixen al pacte quart, de la forma següents: 
 

a. Un pagament fix inicial per serveis bàsics de l’Oficina de 98.835 € 
b. Un pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb 

els compromisos derivats del protocol anual. 
c. Es fixa una aportació màxima de 197.669 €. 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya aportarà la quantitat fixa de 98.835 € un cop 
signat el conveni. El pagament final el farà un cop acreditada l’activitat de l’Oficina 
corresponent a l’any 2012. 
 
Per subscriure el Conveni cal aportar acord d’aprovació de l’òrgan municipal, que els 
anys anteriors ha estat del Ple de l’Ajuntament a petició de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2012, en el marc del Pla per al 
dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
Segon.- Autoritzar per a la seva signatura a la regidora delegada d'Urbanisme, 
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i Sánchez. 
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Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

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

Catalunya, manifesta que els ha arribat que la Generalitat està fent d’avalador en 

aquests processos i que, en el moment que els llogateres deixen de pagar, la 

Generalitat ha de fer efectius aquests avals. Això posa en risc el model. Aleshores, 

voldríem tenir més informació sobre aquest tema, perquè el que estem aprovant és 

un conveni i la subvenció que hi ha per mantenir l’oficina. Però si la oficina l’hem de 

mantenir perquè no faci la feina per la qual està projectada, li veiem poc sentit. Per 

tant, abans de fixar el nostre posicionament ens agradaria que ens ho expliqués.  

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez explica que són coses diferents. Una cosa són els 

diners que la Generalitat posa a disposició de l’Ajuntament per mantenir aquesta 

oficina i una altra cosa molt diferent és que la Generalitat posa damunt la taula l’aval 

lloguer perquè aquests propietaris que posen les seves propietats per fer borsa de 

lloguer social tinguin garantits els lloguers durant uns mesos. La Generalitat de 

moment ho està mantenint. Estic convençuda que si ho manté és perquè considera 

que la problemàtica que tenim amb l’habitatge prima per sobre d’aquest risc possible 

d’impagaments.  

 

 

El senyor José Manuel López reconeix que ha fet la pregunta perquè sap que a un 

usuari, no de Mataró, se li ha desaconsellat posar un lloguer perquè hi havia aquest 

perill. A més, tenim una experiència dolenta de fa uns anys amb un ajut al lloguer 

jove que van acabar pagant tard i malament.  

 

 

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

Popular, manifesta el seu vot afirmatiu a la proposta. Estem aprovant un conveni que 

suposarà una aportació de diners a l’Ajuntament, per tant, acceptem aquests 

recursos que vénen de la Generalitat. Expressem la nostra preocupació per les 
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polítiques de lloguer que s’estan fent des de la Generalitat. Creiem que haurien de 

ser més ambicioses i aprofundir en solucions que donessin abast a molta més gent.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

20 -  APROVACIÓ CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 

DE CATALUNYA RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL 

LLOGUER SOCIAL PER L’ANY 2012.  

 
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament el 8 de setembre de 2011, va aprovar el conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, pel segon semestre de l’any 
2011, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2011, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Es proposa la signatura d’un nou conveni per 
l’any 2012 separat de l’Oficina Local d’habitatges. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Direcció General de Joventut del 
Departament de Benestar i Família, i l'Ajuntament de Mataró volen formalitzar un 
conveni amb l’objecte d’establir la col·laboració entre les parts per a impulsar el 
Programa de mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la 
Borsa de mediació que disposa l’Ajuntament, per tal de facilitar a la ciutadania amb 
especial atenció a les persones joves, la proximitat de la gestió d’aquests serveis en 
el respectiu territori. 
 
El Decret 13/2010 de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el capítol 4 als Programes Socials d’Habitatge, amb la finalitat entre d’altres, 
d’impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones 
propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al 
lloguer social. 
 
D’acord amb l’article 81.2 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, les borses actuen com 
a mediadores entre les persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i 
garanteixen el cobrament i el bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per 
sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que 
sol·licita habitatge. L’article 4 del mateix article 81, preveu que les borses pugin rebre 
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una retribució de 450 euros per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i de 200 
euros per cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en concepte 
de gestió. 
 
L’article 85 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, regula el programa de cessió 
d’habitatges a l’Administració, per destinar-los a lloguer social, amb l’objecte 
d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per 
possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos, mitjançant 
l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los de manera 
remunerada a l’Administració per n període acotat de temps. 
 
L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb 
les administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social, 
aconsella mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat 
d’aproximar aquests serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada  àmbit 
territorial. 
 
L’Ajuntament de Mataró, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, es 
compromet a: 
 
1. Mantenir la Borsa pel temps de vigència del conveni, amb personal suficient. 
2. Realitzar una sèrie de funcions d’informació i assessorament. 
3. Realitzar funcions de mediació o cessió. 
4. I d’altres de justificació documental, comunicació i participació. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a facilitar informació, assessorament, 
accés als programes informàtics o altres eines de suport, i de seguiment i valoració 
de la gestió de la Borsa, i a pagar els imports següents:  
 
- 450 euros per actuacions de mediació amb contracte de l’any 2012. 
- 200 euros per actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’any 

2012. 
 

La previsió inicial del nombre d’actuacions a finançar l’any 2012, ampliable en funció 
de la disponibilitat pressupostària, és:  
 
- 29 mediacions amb contracte de lloguer social  
- 126 seguiments de contractes anterior  
 
L’aportació màxima global és de 38.070 euros, dels quals 25.200 euros corresponen 
al finançament d’actuacions per al seguiment de contractes anteriors a l’any 2012. El 
pagament es realitzarà de la següent manera: 
 
- Un primer pagament de 18.900 euros, un cop signat el conveni, en concepte de 

bestreta i a compte de l’aportació màxima destinada a seguiment dels contractes 
anteriors a l’any 2012. 

- La resta de pagaments es farà a la presentació de certificacions justificatives. 
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Per subscriure el Conveni cal aportar acord d’aprovació de l’òrgan municipal, que els 
anys anteriors ha estat del Ple de l’Ajuntament a petició de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, relatiu al Programa de Mediació per al 
Lloguer Social d’Habitatges, per l’any 2012. 
 
Segon.- Autoritzar a la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, per la signatura del conveni. 
 
Tercer.- Notificar els anteriors acords a les persones interessades als efectes 
escaients.” 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Carolina Soler, regidora del 

grup municipal de Convergència i Unió.  

 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

21 -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La cap del Servei de Llicències, Disciplina d'Obres i d'Activitats, proposa la 
modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques, per tal d’adaptar-la 
a les novetats de les ordenances fiscals de l’any 2012, al programa informàtic de 
tramitació de llicències urbanístiques i a les modificacions de la normativa general 
que l’afecta, així com aprovar la “Carta de colors de Mataró”, com annex a 
l’Ordenança, descriure amb major claredat la tipologia de les obres subjectes a cada 
tipus d’autorització i/o comunicació, eliminar documentació innecessària en la 
instal·lació d’ascensors, preveure el dipòsit de fiança per garantir la reposició dels 
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elements malmesos de la via pública i modificar les dades estadístiques ajustat al 
context actual .     
 
L’avantprojecte de la modificació ha estat aprovat per decret de la regidora delegada 
d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, de 5 de març de 201, i 
traslladat a tots els grups municipals, als serveis municipals d’Urbanisme, Mobilitat, 
Policia Local, IMPEM, Manteniment i Ingressos, i al Gremi de Constructors de Mataró, 
a fi de presentar suggeriments i al·legacions en el termini de 15 dies. 
 
Únicament ha presentat suggeriments el Servei de Mobilitat respecte als articles que 
afecten a l’ocupació de la via pública. Planteja qüestions de gestió o coordinació que 
no afecten al contingut dels articles. 
 
Vistos els informes precedents; l’article 73.10 Reglament Orgànic Municipal; els 
articles 22.2.d), 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local; i 
article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències 
urbanístiques. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè 
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en cas de no presentar-se 
reclamacions ni suggeriments.” 
 

 

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

Popular, creu que és cert que cal agilitzar els mecanismes administratius. El que no 

tinc clar és si aquest és el mecanisme idoni. Entenc que s’han escollit els casos en 

què hi ha menys risc que es produeixin errors urbanístics per evitar que després la 

intervenció municipal hagi de tirar enrere un seguit d’inversions. No entenc per què en 

un moment de mínima activitat urbanística és quan tirem endavant aquesta proposta. 

Com que no tinc clar que aquesta fórmula ens pugui beneficiar, tant als propietaris, 

com a la ciutat, nosaltres ens hi abstindrem.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, indica que un tema 

que els preocupa és el de la inspecció a posteriori. Fa un any va haver-hi una 

modificació relativa a facilitar llicències per obres menors. Ara això ho ampliem i 

incloem els locals. És cert que es fan inspeccions aleatòries en temes d’habitatges de 

particulars. També que fem gala de tenir 120.000 inspectors, que són els veïns que 

quan se senten agreujats fan les reclamacions oportunes. També és cert que han 

concentrat el servei d’inspecció en un sol servei.  

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez explica que amb la nova manera de procedir es 

farà sempre un control. Nosaltres diem que hi ha una comunicació i que després 

l’administració fa el control. En lloc de fer-ho prèviament, es fa després. El control es 

farà sempre i a posteriori.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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22 -  APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA  REGULADORA 

DEL SOROLL I LES VIBRACIONS 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja 
que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes 
nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
 
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972. 
 
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha 
obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats 
membres. 
 
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders 
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 
de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la 
desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes 
les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les 
polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la 
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les 
corresponents polítiques públiques. 
 
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se 
n’adapten els annexos. 
 
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als 
articles 25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris 
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les 
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ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un 
procés d’una creixent conscienciació ambiental. 
 
Vistos els informes precedents; l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els 
articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003 
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
Segon.-  Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè 
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.-  Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en el cas de no presentar-
se cap reclamació ni suggeriment.” 
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Preàmbul  
 

El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix 
en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el 
comportament, tant individuals com socials. 

En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es 
va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre 
Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.   

En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a un procés de 
transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.  

Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics de 
protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la contaminació 
acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, 
el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l’avaluació i 
gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel 
que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes les 
persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques 
ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la reducció de les 
diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les corresponents polítiques 
públiques.  

En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per 
a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.  

Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de polítiques per a la 
protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles 25  de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es 
pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la 
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contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent 
conscienciació ambiental.  
 

 

 

 

 

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

Article 1. Objecte 

L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per 
prevenir i corregir la contaminació acústica. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, 
relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, susceptibles 
de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions. 

Article 3. Definicions i índexs acústics 

A l’efecte d’aquesta ordenança, s’entén per: 

1. Definicions 

a. Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o espectacle 
que sigui de titularitat pública o privada, i les derivades de les relacions de veïnat. 

b. Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o 
comportament que generi soroll i/o vibracions. 

c. Immissió a l’ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre 
receptor. 

d. Immissió a l’ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis 
contigus al receptor. 

e. Índex de soroll: Magnitud física que descriu el soroll ambiental 

f. Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d’immissió fixats com 
a objectius de qualitat en un territori determinat. 

g. Nova construcció: Edificació que, a l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, no disposa de la llicència municipal preceptiva. 

h. Període d’avaluació: Període temporal al qual s’ha de referir l’avaluació acústica, 
d’acord amb els annexos de l’Ordenança i la normativa de rang superior. 

i. Soroll ambiental: El so exterior generat per les activitats humanes, inclòs el soroll 
emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, ferroviari, marítim i aeri, i pels 
emplaçaments de les activitats. 

j. Valor límit d’immissió: Nivell d’immissió màxim permès dins un període determinat. 
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k. Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa percepció 
acústica. La delimitació d’aquestes zones la fixa l’Ajuntament mitjançant el Mapa de 
capacitat acústica. 

2. Índexs acústics 

a. LAeq,T: Nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat durant el 
període T. 

b. LAFmax: Nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat temporalment en fast. 

c. LAr: Nivell d’avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps 
especificat, que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si escau, les 
correccions que especifiquen els annexos. 

d. Law: Nivell d’avaluació de les vibracions que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de 
mesurament. 

e. Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna. 

f. Lden: Índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia global. 

g. Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del vespre. 

h. Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna. 

i. Kf: Correcció per raó de components de baixes freqüències. 

j. Kt: Correcció per raó de components tonals. 

k. Ki: Correcció per raó de components impulsius. 

l. L’nT,w: Nivell global de pressió de soroll d’impacte estandarditzat. 

m. DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors. 

n. D2m,nT,ATr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en 
cobertes, per a soroll. 

Article 4. Drets i deures 

1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient, l’ajuntament ha de posar a disposició de la població 
de manera clara, comprensible i fàcilment accessible,  la informació relativa a la contaminació 
acústica. 

2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació amb la 
contaminació acústica, determina la present ordenança. 

 
Capítol II. Gestió ambiental del soroll 

Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica 

El Mapa de capacitat acústica, duu a terme la zonificació acústica de les zones urbanes, els 
nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi natural, d’acord amb l’establert a l’annex 1. 

Article 6. Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) 

1. Prèvia elaboració d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells d’immissió en 
l’ambient exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació vigent, i la descripció 
dels valors objecte de protecció, l’ajuntament pot declarar zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a vianants o altres 
àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que reuneixin els requisits establerts per la legislació 
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vigent i en els quals, per les seves singulars característiques, es consideri convenient de 
conservar la seva especial qualitat acústica. 

2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions 
necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i 
activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen els valors límit d’immissió 
establerts per a aquestes zones.  

3 L’ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres 
administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla. 

4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2, 
quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres 
causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la qualitat acústica i els valors objecte 
de singular protecció. 

Article 7. Zones acústiques de règim especial (ZARE) 

1. L’ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les quals 
es comprovi que se superen els valors límit d’immissió en els termes establerts per la 
legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l’ajuntament o a petició 
d’un mínim del 50% dels veïns de la zona.  

2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions 
necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i 
activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen, a l’interior dels habitatges, els 
valors límit d’immissió establerts.  

 3. L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres 
administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla. 

4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposa l’apartat 2, quan 
sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per altres causes, 
per tal de garantir el compliment dels seus objectius. 

 
Capítol III.  Intervenció administrativa sobre els emissors acústics  
Secció I. Normes generals 

Article 8. Valors límit  

Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, o 
comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió acústica 
establerts en els annexos d’aquesta ordenança. 

Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica 

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional 
dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica, d’acord 
amb els annexos 1 i 2. 

2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons degudament 
justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional 
dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o àrea acústica.  

3. L’ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la incidència 
acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el 
compliment dels objectius esmentats. L’ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les 
condicions que s’estimin pertinents.  
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4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi acústic al 
qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans per 
donar compliment a les condicions establertes a la suspensió. 

5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el Ministeri de 
Foment. 

Article 10. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals 

Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions o 
sorolls i vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud 
d’autorització ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha d’acompanyar 
la comunicació a l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiments, un estudi 
d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 
de juny. 

Article 11. Altres activitats 

L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions sotmeses 
a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin d’autorització, 
llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de 
presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny.  

 
Secció II. Activitats  

Article 12. Classificació  

1. Des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’Annex 10 i, en 
qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, es classifiquen en algun 
dels grups següents: 

Grup I: activitats incloses al Pla especial regulador de l’ús recreatiu 

Grup II: nivell d’immissió  ≥ 95 dB(A) 

Grup III: nivell d’immissió ≤ 94 dB(A) i ≥ 85 dB(A) 

Grup IV: nivell d’immissió ≤ 84 dB(A)  

 

2. Qualsevol activitat no compresa explícitament en l’Annex 10 s’ha de classificar per analogia 
amb les que se citen. Si l’activitat disposa de diferents espais o plantes, s’ha de tenir en 
compte l’espai de màxima immissió a fi de classificar l’activitat en un dels 3 grups. Si això no 
fos possible, el tècnic municipal ha de decidir la classificació en funció de la documentació 
aportada per l’activitat.  

3. Si el nivell d’immissió d’una activitat se situa per sota del límit inferior establert pel grup que 
li correspongui, aquesta, prèvia justificació  tècnica suficient, es pot classificar en el grup que 
inclogui el nivell d’immissió justificat. 

4. S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins de l’activitat, 
mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència 
s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots 
els serveis a ple rendiment.  
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Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats  

1. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells 
d’immissió  a l’interior del local. 

2. En qualsevol activitat, la instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de substituir en 
cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.  

3. Els controls inicials i/o els controls periòdics, han de certificar el compliment de les 
mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments 
establerts i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant en ambient exterior 
com interior que siguin d’aplicació. 

4. Per raons d’insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10 cm 
l’alçaria entre forjats, sempre que l’alçària inicial estigui d’acord amb la normativa 
d’aplicació.  

5. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl·liques o altres, han d’estar  en 
bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades per 
evitar la transmissió de soroll i/o vibracions. 

6. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb els 
requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi 
d’impacte acústic: 

 

a. Grup I:  

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar 
dels elements de ventilació adequats i amb les mesures esmorteïdores pertinents per 
tal de no superar els valors límit establerts. 

- Disposar de vestíbuls amb doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a 
posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment 
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic.  

- Els establiments indicats al Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Espectacles públics i activitats recreactives,  han de disposar  limitador-
enregistrador, d’acord amb l’establert a l’Annex 9  per tal d’assegurar que no se 
superin els valors límit establerts. 

- Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els usuaris no 
produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves recomanacions no siguin 
ateses, han d’avisar la Policia local als efectes corresponents. 

En les activitats que no estan obligades a disposar de vigilants de seguretat privada, en 
què s’hagi comprovat l’existència reiterada de molèsties al veïnat, l’ajuntament pot 
imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a mínim, d’una persona 
encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment.  

 

b. Grup II:  

- Les activitats incloses en aquest grup s’assimilaran a les definides com activitats de 
tipus C a la Instrucció Tècnica 02 del Reglament d’Activitats de l’Ajuntament de 
Mataró i se situaran en zona de polígons industrial, sense proximitat amb habitatges. 

 

c. Grup III 
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- Les activitats incloses en aquest grup no podran instal·lar-se en contigüitat amb ús 
residencial 

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades, ha de disposar 
dels elements de ventilació adequats, i amb les mesures esmorteïdores pertinents per 
tal de no superar els valors límit establerts.  

 

d. Grup IV: 

- Les activitats incloses al grup  IV  que estiguin ubicades en edificis i en contigüitat 
amb ús residencial han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri 
establerts a l’Annex 7, i, en tot cas, han de disposar de l’aïllament necessari per 
garantir als habitatges més afectats el compliment dels valors límits d’immissió 
establerts als annexos 3 i 4.  

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels 
bars, bars – restaurant o restaurants serà de 75 dB(A) mesurats a un metre de 
distància de la font.  

Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies 

1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, 
contenidors, materials de construcció o similars hauran d’efectuar-se dins l’horari i en les 
zones  fixades per l’Ajuntament i s’hauran de realitzar sense produir molèsties.  

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de 
condicionar per evitar la transmissió de soroll. 

3. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que 
realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible. 

 
Secció III. Activitats a l’aire lliure 

Article 15. Disposició de caràcter general 

1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i 
totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa han de 
disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir 
per minimitzar la seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc.  

2. A les terrasses d’ús públic, no es permet  la instal·lació de qualsevol mena d’element 
acústic extern o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu. 

Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública 

 1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, 
així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires 
d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per 
minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública en aquest sentit es fixarà 
expressament en l’autorització l’horari màxim de finalització de l’activitat.  

2. L’horari serà, com a màxim, fins la 1h de la matinada els dies laborables i fins les 2 h els 
dissabtes i festius. Caldrà exceptuar d’aquesta limitació aquelles activitats del calendari festiu 
local que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada. 
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3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells 
d’immissió. 

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors,  i sens 
perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot adoptar les 
mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.  

5. Es presentarà estudi acústic on hagi una descripció dels equips instal·lats, orientació dels 
altaveus, nivells acústics emesos i mesures correctores realitzades per disminuir el nivell 
acústic emès.  

Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia 

 1. L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de música amplificada de 
les instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com privades, comprèn entre les 8 h i les 23 
hores els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9 h i les 23 h els dissabtes, 
diumenges i festius. Caldrà exceptuar d’aquesta limitació els sistemes de megafonia i equips 
de música amplificada de les activitats del calendari festiu local que comptin amb una àmplia 
participació de la població directament afectada, dins d’horaris en que el seu impacte acústic 
sigui admissible pels usos socials majoritaris. 

2. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d’estar orientats cap a les instal·lacions. 
S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la freqüència. 

3. En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts. 

Article 18. Espectacles pirotècnics 

Els espectacles pirotècnics s’han de dur a terme, com a mínim, a 200 metres de distància dels 
edificis hospitalaris o espais que l’ajuntament consideri que cal preservar.  

 

Secció IV. Relacions de veïnat i comportament ciutadà 

Article 19. Comportament ciutadà 

1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb 
tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament 
d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Hauran de complir les 
prescripcions establertes al Capítol III de l’Ordenança de Civisme de Mataró.  

A més es complirà les prescripcions següents:  

 En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips de so 
o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a excepció de 
les activitats a l’aire lliure regulades a la Secció III. 

 El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública concurrència i a 
l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la pacífica 
convivència en el respecte als drets de les altres persones.  
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Secció V. Vehicles de motor i ciclomotors 

Article 20. Vehicles de motor i ciclomotors 

1. Els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han de 
mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties 
per sorolls, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de 
Mercaderies Perilloses  i, especialment, no poden:   

a. Donar voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, fer acceleracions, viratges i 
derrapades, així com qualsevol soroll produït per l’ús inadequat, tant si es fa en espai 
públic com privat, molestant al veïnat. 

b. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les finestres 
obertes, audible a l’exterior del vehicle.  

c. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a d’altres espais 
públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del trànsit. 

d. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en funcionament 
equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d’ús residencial, durant el període 
nocturn. 

Article 21. Vehicles destinats a serveis d’urgències  

1. Els  vehicles destinats a serveis d'urgències compliran amb les prescripcions indicades a 
l’Annex 8.  

 

Secció VI. Sistemes d’avís acústic 

Article 22. Condicions de funcionament 

1. Qualsevol sistema d’alarma, sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic que emeti a 
l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha  de mantenir en 
perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.  

2. La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 8. 

 

Secció VII. Construccions 

Article 23. Aïllament acústic de les façanes i parets interiors 

1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació i obres 
de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals, 
l’ajuntament ha de facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la manera d’obtenir-lo. 

2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana  i 
parets interiors asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació al 
document HR del Codi Tecnic de l’Edificiació 

Article 24. Treballs a la construcció  

1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els 
nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar 
utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos 
necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o 
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la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció un cop que l’estat de l’obra ho 
permeti. 

2. L’horari de treball i funcionament de maquinària ha d’estar comprès entre les 8 i les 20 
hores els dies laborables. Queda prohibida l’execució d’obres subjectes a llicència, en dies 
festius i diumenge i fora de l’horari diürn, si no es disposa d’autorització expressa. 

3. Si per necessitats de l’obra i esporàdicament, s’han d’extralimitar aquest horari, s’haurà 
d’obtenir la corresponent autorització, sol·licitada com a mínim amb 15 dies d’antelació. 

4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les 
obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment de serveis 
essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis 
relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar 
una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per les 
característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el dia. 

5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de 
ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la 
contaminació acústica generada. Especialment: 

a. Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de 
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de presentar 
components tonals.  

b. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustió 
i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.  

c. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin.  

d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 metres 
d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb el capot 
tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb 
posterioritat, per amortir els sorolls.  

e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador 
de l’admissió i expulsió de l’aire.  

Article 25. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació 

1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord amb 
el que estableixi la normativa urbanística vigent , i no han de superar el valors límit establerts. 

2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic significatiu al 
seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el 
compliment dels valors límit establerts.  

3. Els instal·ladors i els propietaris són els  responsables de la col·locació correcta de les 
instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la ubicació, 
com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.  

Article 26. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o 
complementàries de l’edificació 

La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, com 
ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars , han d’assegurar-ne el 
manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els valors límit d’immissió 
de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 6. 
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Capítol IV. Inspecció, control i règim sancionador 
Secció I. Inspecció i control 

Article 27. Denúncies 

1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal de 
comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient disciplinari 
corresponent. 

2. La denúncia ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals 
competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 

Article 28. Inspecció 

1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels serveis tècnics municipals designats a aquest 
efecte, o per personal d’entitats supramunicipals, en funcions d’assistència tècnica al municipi 
que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat, i, en conseqüència, poden accedir, d’acord 
amb la legislació vigent, a les instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada, i 
amb la col·laboració, si escau, del personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació 
Acústica. 

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés  dins 
de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en funcionament les fonts 
emissores en la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics i les 
comprovacions necessàries.  

3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells 
d’emissió sonora del vehicle als agents de la Policia. 

Article 29. Funció dels inspectors 

El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions següents: 

a. Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el seu 
cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o receptors de 
fonts de contaminació acústica. 

b. Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i 
instal·lacions objecte de la inspecció. 

c. Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el compliment 
de les disposicions vigents i les condicions de l’autorització que tingui la instal·lació, 
maquinària, activitat o comportament. 

d. Aixecar acta de les actuacions realitzades en l’exercici d’aquestes funcions. 

e. Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin previstes en 
aquesta ordenança o la legislació sectorial que sigui d’aplicació. 

Article 30. Acta de la inspecció 

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una acta,. 
L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.  

2. A l’empara del resultat de l’acta inspectora, l’Ajuntament pot ordenar a la persona 
responsable de l’activitat l’adopció de mesures correctores, les quals no tenen naturalesa 
sancionadora. 
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Secció II. Règim sancionador 

Article 31. Classificació d’infraccions 

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les 
disposicions d’aquesta Ordenança. 

2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es classifiquen en 
lleus, greus i molt greus, d’acord amb la tipificació establerta per l’article 34. 

Article 32. Tipificació 

1. Són infraccions lleus: 

a. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els 
annexos 3 i 4. 

b. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’annex 6. 

c. No comunicar a l’Administració competent de les dades requerides per aquesta dins 
dels terminis establerts. 

d. La instal·lació i comercialització d’emissors acústics sense adjuntar-hi informació 
sobre els seus índexs d’emissió, quan aquesta informació sigui exigible conforme a la 
normativa aplicable. 

2. Són infraccions greus: 

a. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d’immissió 
que estableixen els annexos 3 i 4. 

b. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit d’immissió 
que estableix l’annex 6. 

c. Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa. 

d. Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències observades. 

e. Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta. 

f. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys. 

3. Són infraccions molt greus: 

a. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els annexos 3 
i 4.  

b. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’annex 6. 

c. Impedir o obstruir l’actuació inspectora de manera que retardi l’exercici de les seves 
funcions. 

d. Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el precintament o la 
clausura.  

e. Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals establertes a 
l’article 34.1.a i 34.1.d.  

f. Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les edificacions 
contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut de les persones. 

g. Superar els valors límit d’immissió establerts a les zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica (ZARE) i de les zones acústiques de règim especial (ZARE). 
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h. Superar els valors límit d’immissió aplicables, quan s’hagi produït un dany o afectació 
greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill la seguretat o salut de les persones. 

i. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys. 

Article 33. Responsabilitat  

La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta Ordenança correspon: 

a. Al titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats considerades per 
aquesta Ordenança sotmeses a règim d’autorització. 

b. A la persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en la resta 
de supòsits. 

Article 34. Mesures provisionals 

1. L’òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas 
d’urgència i abans de l’inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions superi 
els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant l’incompliment 
reiterat dels requeriments dirigits a l’adopció de mesures correctores, pot adoptar les mesures 
provisionals següents: 

a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de l’acció 
productora del dany. 

b. El precintament del focus emissor. 

c. La clausura temporal, total o parcial de l’establiment.  

d. La suspensió temporal de l’autorització que habilita per a l’exercici de l’activitat. 

2. Les mesures establertes per l’apartat 1 s’han de ratificar, modificar o aixecar en el 
corresponent acord d’inici del procediment administratiu sancionador, que s’ha d’efectuar en 
els quinze dies següents a l’adopció de l’acord. 

3. Les mesures establertes per l’apartat 1 poden ésser adoptades per l’òrgan competent per 
iniciar l’expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment sancionador, per tal 
d’assegurar l’eficàcia de la resolució final. 

Article 35. Sancions 

1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els límits 
següents: 

a. Infraccions lleus, fins a 900 euros. 

b. Infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 euros. 

c. Infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros. 

2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que 
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis mesos i el 
precintament dels focus emissors. 

3. La comissió d’infraccions molt greus, excepte per a les lletres f), g), h) i i) de l’article 32.3, 
pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de 
l’activitat durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la retirada temporal o 
definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors. 

La comissió d’infraccions molt greus incloses en les lletres f), g), h) i i) de l’article 32.3,  pot 
implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de l’activitat, 
total o parcial, d’entre 2 i 5 anys, i la retirada temporal de l’autorització entre 1 any i 1 dia i 5 
anys. 
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Article 36. Gradació de les sancions 

1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els criteris 
següents: 

a. L’afectació de la salut de les persones. 

b. La naturalesa dels perjudicis causats. 

c. L’alteració social causada per la infracció. 

d. La capacitat econòmica de l’infractor. 

e. El benefici derivat de l’activitat infractora. 

f. L’existència d’intencionalitat. 

g. La reincidència i la participació. 

h. L’efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els casos 
de relacions de veïnatge. 

2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució ferma 
en via administrativa. 

Article 37. Procediment 

El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les 
normes de procediment administratiu vigents a Catalunya. 

Article 38. Multes coercitives 

En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l’empara 
del que estableix aquesta Ordenança, es poden imposar multes coercitives fins a la quantia 
màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives. 

Article 39. Òrgans competents 

La competència per a la incoació dels expedients sancionadors i la imposició de les sancions 
per infracció de les normes establertes en aquesta ordenança correspon a l’alcalde o a la 
persona en què aquest hagi delegat aquesta competència. 

Article 40. Prescripció 

1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a partir del 
moment en què s’elimini la situació il·lícita. 

2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents: 

a. Infraccions molt greus, al cap de tres anys. 

b. Infraccions greus, al cap de dos anys. 

c. Infraccions lleus, al cap de sis mesos. 

3. Les sancions prescriuen en els terminis següents: 

a. Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de tres anys.  

b. Les sancions imposades per faltes greus, al cap de dos anys. 

c. Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d’un any. 
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Disposició addicional 
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments de 
mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a partir d’una 
proposta aprovada en el Ple municipal. 

Disposició derogatòria 
Queden derogades la Instrucció Tècnica – 09 del Reglament d’activitats de Mataró, relativa 
als sorolls i a les vibracions, així com totes les altres disposicions municipals d’igual o inferior 
rang que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta 
Ordenança. 

Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica 
delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes de capacitat 
acústica.                                                                                 

2.  Objectius de qualitat  

El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit 
d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld (7 h – 21 h)  Le (21 h – 23 h)  Ln (23 h – 7 h)  
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA 
(B) 

   

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 
i/o infraestructures de transport existents  

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics  

- - - 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a 
habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  
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a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

-  (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 
2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció 
acústica. 

També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es 
mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de 
l’entorn. 

En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes 
existents. 

Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees 
de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, 
auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica.  

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una 
especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de 
repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients 
ingressats, les zones docents, com campus universitaris, zones d’estudi i biblioteques, 
centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de museus i d’expressió cultural i 
altres assimilables.  

- (A3) Habitatges situats al medi rural  

Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar 
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, 
ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística. 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 

Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les 
àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es 
consideraran zones de transició. 

També s’inclou els patis interiors d’illa, patis de ventilació i patis de parcel·la no 
afectats pel soroll de trànsit. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

-  (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de 
transport existents  

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari  

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, 
espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió 
d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament 
d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels 
esmentats en (C1).  

- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial  

Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de 
sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats 
productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment 
dels objectius fixats per a una zona (B1). 

 c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 
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-  (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles  

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de 
reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial  

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als 
usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos de 
producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de 
tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais 
auxiliars de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. 

En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte 
les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de 
qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics que els reclamin  

Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals de 
les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. 

Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de 
classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no 
existís aquesta afecció. 

 

3. Compliment  

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex 
per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació 
d’un any, el següent:   

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest 
annex. 

 

4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 . 

 

5. Avaluació 

1. El període d’avaluació és d’un any. 

2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a 
l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 

3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha 
de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.  

4. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 
prendre la part sencera com a valor resultant. 
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6.Mapa capacitat acústica 
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Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior. 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o 
culturals, originats per tots els emissors acústics que hi incideixen.  

 

2.  Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior 

1. Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld , Le i Ln resultants del conjunt 
d’emissors acústics que hi incideixen.  

Valors límit d’immissió 
Ús de l’edifici Dependències 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitacions d’estar 45 45 35 Habitatge o ús 
residencial Dormitoris 40 40 30 

Zones d’estada 45 45 35 
Ús hospitalari 

Dormitoris 40 40 30 
Aules 40 40 40 

Ús educatiu o 
cultural Sales de lectura, 

audició i exposició 
35 35 35 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament. 
 
 

3. Compliment  

Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex 
per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació 
d’un any, el següent: 

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 

b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest 
annex.  

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 . 

 

5. Avaluació 

1. El període d’avaluació és d’un any. 

2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a 
l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 

3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 
prendre la part sencera com a valor resultant. 
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Annex 3. Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, 
incloses les derivades de les relacions de veïnat 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen 
al medi exterior dels receptors. 

S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, 
els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables. 

 

2.  Valors límit d’immissió  

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 
(A3) Habitatges situats al medi rural  52 52 42 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 
i/o infraestructures de transport existents 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)   60 60 50 
(B3)   Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  65 65 55 
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de 
sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  

 

3. Compliment dels valors límit d’immissió 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la 
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen 
el següent:  

a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 
manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula 
d’aquest annex. 

b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 

c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1.  

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 . 
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5. Avaluació  

1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn. 

2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 

 
Annex 4. Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per les activitats, 
incloses les derivades de les relacions de veïnat 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan el soroll 
prové d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis contigus al 
receptor o quan hi ha una transmissió via estructural. 

S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, 
els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables. 

 

2.  Valors límit d’immissió 

Valors límit d’immissió 
Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Sales d’estar 35 35 30 Habitatge o ús 
residencial  Dormitoris 30 30   25 * * 

Despatxos 
professionals 

35 35 35 Administratiu i 
d’oficines 

Oficines * 40 40 40 
Zones d’estada 40 40 30 

Hospitalari 
Dormitoris 35 35    25 * * 
Aules 35 35 35 

Educatiu o cultural Sales de lectura, 
audició i exposició 

30 30 30 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

* Excepte en zones industrials.  

* *  Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A). 

S’estableix el valor límit LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll 
produït per portes i persianes de locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada en 
habitatges.  

 

3. Compliment dels valors límit d’immissió 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la 
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen 
el següent:  

a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 
contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula 
d’aquest annex. 
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b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex. 

 

4.  Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 . 

 

5. Avaluació  

1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn. 

2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 

 
Annex 5. Determinació i avaluació dels nivells d’immissió  
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica a la determinació dels nivells d’immissió corresponents als annexos 1, 2 
3 i 4, i a la determinació dels nivells d’avaluació dels annexos 3 i 4. 
 
2. Determinació dels nivells d’immissió en ambient exterior 

Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant 
mesuraments representatius de cada fase de soroll.  

Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els quals es 
consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 
dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició. 

Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme 
una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, 
s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de 
l’activitat. 

Les condicions de mesurament són les següents:  

a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques 
representatives de l’indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt d’avaluació 
ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar sempre els equips amb pantalla paravent. 

b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o del 
soroll de veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de sorolls, tant 
a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a les inspectors/es 
l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han de disposar el seu 
funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que indiquin aquests 
inspectors, els quals podran presenciar tot el procés operatiu. 

c. L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que s’hagi 
d’avaluar. 

d. En les edificacions, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura 
situant, sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra completament 
oberta de les dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar, 
menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres dependències assimilables). 

e. En els altres supòsits, s’ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el 
nivell del sòl, i: 

1. A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb 
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dependències d’ús sensible dels receptors.  

2. En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el pla 
d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. 

f. Per determinar el nivell d’immissió, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no 
s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix. 

g. En el cas de mesuraments d’aerogeneradors dels parcs eòlics, la direcció del vent ha 
de ser ± 45o des de l’aerogenerador cap al punt de mesurament, i la velocitat del vent, 
mesurada a 10 metres d’alçada, ha de ser d’entre 6 i 8 m/s.  

h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena 
de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació 
no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. 

 

3. Determinació dels nivells d’immissió en ambient interior 

Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant 
mesuraments representatius de cada fase de soroll.  

Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els quals es 
consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 
dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició. 

Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme 
una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, 
s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del funcionament normal de 
l’activitat. Quan un dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada amb presència de 
sons greus i en sales petites, aquest criteri no s’aplicarà. 

Les condicions de mesurament són les següents:  

a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques que no puguin 
alterar-ne els resultats. 

b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o del 
soroll del veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de sorolls, 
tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a les inspectors/es 
l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han de disposar el seu 
funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que indiquin aquests 
inspectors, els quals podran presenciar tot el procés operatiu. 

c. Els mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, 
sales d’estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o d’altres dependències 
assimilables), que s’han de mantenir totalment tancades durant el mesurament. 

d. S’han de prendre, com a mínim, tres posicions de mesurament segons la grandària 
de la dependència. Els punts de mesurament es trien a l’atzar, procurant mantenir 
una distància mínima entre si de 0,7 m. Les posicions del punt d’avaluació han 
d’estar com a mínim a 0,5 m de les parets o d’altres superfícies, entre 1,2 m i 1,5 m 
d’altura i aproximadament a 0,7 m de les finestres. Quan aquestes posicions no 
siguin possibles, els mesuraments s’han de realitzar en el centre del recinte.  

e. En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m3), com a mínim 
un dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de 
les parets adjacents i a l’alçada d’on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.  

f. En el moment dels mesuraments, només l’operador/a, o com a màxim una altra 
persona, poden ésser presents a la dependència on hi ha la immissió del soroll. 



 117

g. Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al sostre, cal 
sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats. 

h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena 
de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació 
no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. 

4. Càlcul del nivell d’avaluació LAr 

1. El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el període 
d’avaluació o un nivell de soroll representatiu de les diferents fases, mitjançant l’expressió 
següent:   

10

1

1
10 log 10

AriLn

Ar i
i

L T
T 

  
      

  

on:  

i representa cadascuna de les fases de soroll 

Ti és la durada de la fase de soroll i, expressada en minuts. La suma de Ti ha de ser T 

T = 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari 
nocturn 
LAr,i  és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de l’expressió: 

LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + K t,i + K i,i 

on: 

LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant una fase 
de durada Ti 

Kf,i , Kt,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i; aquestes correccions no s’apliquen a la 
fase de soroll residual.  

Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que s’avalua es 
percep de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els components de baixes 
freqüències i/o tonals i/o impulsius. El temps en què no funciona la font s’ha de considerar una 
fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll residual, sense la contribució de la font a 
avaluar. 

2. Correccions de nivell 

2.1 Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf), tonals (Kt) i impulsius (Ki)  

Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de baixa freqüència, o 
de tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol combinació entre components que 
provinguin de la font a avaluar, s’ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll 
introduint les correccions adequades. 

El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf+ Kt+Ki no ha de ser mai superior a 9 dB. 
 
2.2 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa freqüència 

Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa freqüència, es 
pren com a procediment de referència el següent: 

a. S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font que s’ha 
d’avaluar amb les ponderacions freqüencials A i C, a partir de les bandes de terç 
d’octava de 20 a 160 Hz. 

b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts: 
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Lf = LCeq,Ti (20-160 Hz) – LAeq,Ti (20-160 Hz) 

LCeq,Ti (20-160 Hz)  i LAeq,Ti (20-160 Hz)  són el resultat de la mitjana energètica dels tres 
mesuraments considerats vàlids. 

Si la diferència LCeq (20-160 Hz)  – LAeq (20-160 Hz)  és menor a 20 dB, es considera que no hi 
ha components de baixa freqüència significatius. Altrament, s’ha d’avaluar la 
importància de la baixa freqüència en detall a fi de conèixer la seva contribució, 
d’acord amb els apartats següents. 

1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible 

A cada una de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz, cal 
sostreure el llindar auditiu humà referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf) al nivell 
mesurat sense ponderar. 

Banda freqüencial 
Hz 

Nivell mínim audible Tf 

dB 
Banda freqüencial 

Hz 
Nivell mínim audible Tf 

dB 
20  78,5 63  37,5 
25  68,7 80  31,5 

31,5 59,5 100  26,5 
40  51,1 125  22,1 
50  44,0 160  17,9 

2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència LB 
LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència 
obtinguda a l’apartat anterior és superior a zero. 

c. Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i el valor 
del paràmetre de correcció Kf aplicant la taula següent: 

 
 
 
 
 
 
2.3 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components tonals emergents 

Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals emergents, es pren 
com a procediment de referència el següent: 

a. Es duu a terme l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 
10.000 Hz. 

b. Es calcula la diferència: 

     Lt = Lf – Ls 

ON: 

Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent 

Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per sobre i 
per sota de f 

Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica de tres mesuraments considerats 
vàlids. 

c. Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del paràmetre 
de correcció Kt aplicant la taula següent: 

LB en dB Kf en dB 

LB < 25 dB Nul·la: 0 

25 dB ≤ LB ≤ 35 dB Neta: 3 

LB > 35 dB Forta: 6 
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Banda de freqüència d’1/3 d’octava Lt en dB Component tonal Kt en dB 

Si Lt < 8 Nul·la: 0 
Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3 De 20 a 125 Hz 
Si Lt > 15 Forta: 6 
Si Lt < 5 Nul·la: 0 
Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3 De 160 a 400 Hz 
Si Lt > 8 Forta: 6 
Si Lt < 3 Nul·la: 0 
Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3 De 500 a 10.000 Hz 
Si Lt > 5 Forta: 6 

d. En el supòsit de la presència de més d’un component tonal emergent, s’adopta com 
a valor del paràmetre Kt el més gran dels que s’han obtingut. 

e. La correcció Kt s’aplica quan el component tonal emergent és audible segons el 
llindar auditiu humà, a camp lliure, referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf). 

Banda freqüencial 
Hz 

Nivell mínim audible Tf 

dB 
Banda freqüencial 

Hz 
Nivell mínim audible Tf 

dB 
20  78,5 500 4,4 
25  68,7 630 3,0 

31,5 59,5 800 2,2 
40  51,1 1.000 2,4 
50  44,0 1.250 3,5 
63  37,5 1.600 1,7 
80  31,5 2.000 -1,3 
100  26,5 2.500 -4,2 
125  22,1 3.150 -6,0 
160  17,9 4.000 -5,4 
200 14,4 5.000 -1,5 
250 11,4 6.300 6,0 
315 8,6 8.000 12,6 
400 6,2 10.000 13,9 

 
2.4 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components impulsius  

Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es pren com a 
procediment de referència el següent: 

a. En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll 
impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent 
ponderat A, LAeq,Ti, i amb la constant temporal d’impuls I, LAleq,Ti. 

b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:  

     Li = LAleq,Ti – LAeq,Ti 

LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments 
considerats vàlids. 

c. Es determina la presència o l’absència de component impulsiu i el valor del 
paràmetre de correcció Ki aplicant la taula següent: 

Li en dB Component impulsiu Ki en dB 
Si Li < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Li ≤ 6 Neta: 3 
Si Li > 6 Forta: 6 

2.5  Correcció per nivell de soroll residual 
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a. S’entén per soroll residual d’un entorn determinat el nivell sonor d’immissió sense la 
contribució de la font o les fonts a avaluar. 

b. Es pot determinar la contribució d’una o diverses fonts en un entorn determinat 
corregint el nivell de soroll residual.  

c. Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent la font o les fonts a avaluar, és 
superior a 10 dB(A) respecte del nivell de soroll residual, no s’hi ha de fer cap 
correcció. 

Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal sostreure el nivell de soroll residual 
segons l’expressió : 

 10/,10/ 1010log10 residLAeqLAeq   

on: 

LAeq és el nivell d’immissió mesurat 

LAeq,resid és el nivell del soroll residual. 
 

Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta correcció. S’ha de repetir 
el mesurament en un moment en què sigui possible incrementar-la o determinar mitjançant 
altres mètodes la contribució de la font o fonts a l’entorn que s’ha d’avaluar. 
 
3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 

prendre la part sencera com a valor resultant. 
Annex 6. Immissió de les vibracions als interiors dels edificis 
 

1.  Àmbit d’aplicació 

Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals. 
 

2. Valors límit d’immissió  

Ús de l’edifici 
Valors límit d’immissió 

Law 

Habitatge o ús residencial 75 

Hospitalari 72 

Educatiu o cultural 72 

 

3. Compliment  

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en 
aquest annex quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

a. Vibracions estacionàries 

Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula d’aquest annex.  

b. Vibracions transitòries 
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Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a un nombre 
d’esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent: 

- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn comprès 
entre les 07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre les 23:00-07:00 
hores. 

- En el període nocturn no es permet cap excés. 

- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB. 

- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, cada 
esdeveniment l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat 
com a 1 i si els supera com a 3.  

 
 

4. Determinació dels nivells d’immissió 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre. 
 
Annex 7. Aïllament acústic 
 

1. Àmbit d’aplicació 

Aquest annex s’aplica a l’aïllament acústic contra el soroll aeri i d’impacte de les activitats 
regulades a l’article 12.                                                   

 

2. Valors d’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr 

1. L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior als valors 
de la taula següent: 

Ús de l’edifici 

Residencial i hospitalari 
Cultural, sanitari, docent i 

administratiu 

  

dormitoris estances Estances Aules 
Ld ≤60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤75 42 37 42 37 

Ld>75 47 42 47 42 

 
2. La determinació d’aquest aïllament s’ha de realitzar segons l’establert a l’Annex 9 del 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny. 

3. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic a 
les façanes contra el soroll aeri s’han de realitzar in situ d’acord amb la metodologia establerta 
a la norma UNE-EN ISO 140-5 o qualsevol altra que la substitueixi. 

 
3. Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 
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1. Els valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A , entre un recinte d’activitat i un recinte d’ús 
protegit (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), en funció del tipus d’activitat i 
l’horari de funcionament són:  

DnT,A , dB(A) 

 
Horari diürn i vespertí ( 7h i 23h) Horari nocturn (23h i 7h) 

Grup I 72 77 

Grup II 61 66 

Grup III 56 61 

(*) S’indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el 
necessari per garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit 
d’immissió permès en ambient interior.  
2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic al 
soroll aeri entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb el document bàsic DB-HR 
Protecció contra el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i la metodologia establerta a la norma 
UNE-EN ISO 140-4 o qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN 
ISO 717-1 o qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 
5 kHz, excepte per a les activitats de pública concurrència del grup 1. 
Per a les activitats de pública concurrència del grup 1 es permetrà l’ús de l’equip de 
reproducció sonora de l’activitat mateixa per realitzar les mesures d’aïllament en el rang de 
freqüències de 100 Hz a 5 kHz,  

 
4. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals 

1. El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w , entre 
un recinte d’activitat i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i 
similars), ha de ser de 40 dB.  

2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament acústic al 
soroll d’impacte entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb la metodologia següent:  

a. S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes normalitzada 
conforme a l’Annex A de la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la 
substitueixi. 

b. La màquina d’impactes s’ha de situar en el local emissor conforme a les condicions 
establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra que la substitueixi, 
en almenys dues posicions diferents. 

c. El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’ha de calcular 
segons el que s’estableix a la norma UNE EN ISO 717-2:1997 o qualsevol altra que 
la substitueixi. 

5. Mesuraments in situ 

1. Els mesuraments in situ per comprovar les exigències de l’aïllament acústic els han de 
realitzar tècnics municipals designats a l’efecte o una entitat de prevenció de la contaminació 
acústica. 

2. En els mesuraments in situ s’admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte dels valors 
d’aïllament acústic establerts a les taules d’aquest annex. 
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Annex 8. Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia de mesurament per 
als avisadors acústics  
 

1. En el cas de les sirenes 

Tot vehicle d’urgències ha d’estar dotat d’un sistema de control d’ús, les seves 
característiques tècniques i de funcionament s’exposen a continuació. Els vehicles destinats a 
serveis d’urgències i emergències han de disposar d’un dispositiu, que reguli la intensitat 
sonora dels seus avisadors acústics de la manera següent:  

- En període diürn (8 h -21 h) el nivell màxim permès és de 95 dB(A).  

- En període nocturn (21 h – 8 h) sempre que es pugui s’han d’utilitzar els avisadors 
lluminosos. En el cas que no fos suficient és permès l’ús dels avisadors acústics a un nivell 
màxim de 70 dB(A), i només en casos que sigui estrictament necessari es permet variar el 
nivell de pressió sonora fins a 90 dB(A)  

S’entén per nivell màxim permès, el nivell de pressió sonora (LAeq,60s) mesurat a 7.5 metres del 
vehicle i en la direcció de màxima emissió.  

1. Els sistemes múltiples d’avís que porten incorporats dispositius lluminosos han de permetre 
la utilització individual o conjunta.  

2. La utilització de les sirenes només està autoritzada quan el vehicle que les porta estigui 
realitzant un servei d’urgència; resta totalment prohibida la seva utilització durant els 
recorreguts de tornada a la base o en desplaçaments rutinaris.  

 

2. En el cas d’alarmes  

1. S’autoritzen proves d’assaig d’aparells d’alarma i emergència:  

a) Excepcionalment, després de la immediata instal·lació del sistema per comprovar el seu 
funcionament i entre les 9 i les 18 hores de la jornada laboral.  

b) Rutinàries. Són les comprovacions periòdiques del sistema; únicament 1 cop al mes i 
durant un màxim de 3 minuts, dins l’horari abans comentat i sota el coneixement previ de la 
Policia local.  

2. Per al cas d’alarmes que emeten a l’ambient exterior o ambients interiors comuns o d’ús 
públic compartit s’estableix:  

a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot sobrepassar 
els 60 segons, en cap cas.  

b) S’autoritza l’ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3 cops, separats 
entre ells un període mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons, si abans no es produeix 
la desconnexió.  

c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot cas, s’autoritza la 
utilització de senyals lluminosos.  

3. El nivell màxim autoritzat d’emissió sonora per a alarmes que radien a ambients exteriors 
és de 85 dB(A), mesurat a 3 metres i en l’eix de màxima radiació.  

4. El nivell d’emissió sonora màxim en el cas que emetin a ambients interiors comuns o d’ús 
compartit, és de 70 dB(A) a 3 m i en l’eix de la màxima radiació.  

 
Annex 9. Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors  
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Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció/amplificació sonora i/o 
audiovisual. A més a més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a 
l’interior de l’establiment.  

Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades d’aïllament 
brut entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre programar com a mínim 
l’aïllament acústic entre 63Hz – 2000Hz en octaves o terços d’octava.  

 

1. Requeriments tècnics del limitador enregistrador  

El limitador-enregistrador ha de complir els requeriments següents:  

- Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a l’habitatge 
més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.  

- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu 
estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles manipulacions i 
se n’ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibració.  

- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana 
(hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats 
determinades (Cap d’Any, Sant Joan, etc.).  

- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics municipals 
autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).  

- Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van realitzar 
les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].  

- Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora 
continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions 
esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L’equip limitador ha 
de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un 
mes.  

- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de 
l’equip musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien 
emmagatzemades en una memòria interna de l’equip.  

- Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l’equip/s 
limitat/s.  

- Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.  

- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que 
l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.  

- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels 
serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per l’ajuntament.  

- Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real.  

 

2. Certificació del sistema de limitació  

El tècnic o empresa instal·ladora del sistema de limitació, degudament autoritzat pel fabricant, 
expedirà un certificat en el qual hauran de constar les dades següents: 

- Descripció tècnica del sistema de limitació instal·lat. Si és un sistema comercialitzat, 
descripció del model i número de sèrie. 

- Plànol d’ubicació del micròfon registrador del limitador respecte als altaveus instal·lats. 
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- Característiques tècniques, segons fabricant, de tots els elements que integren la cadena 
de so. 

- Paràmetres de programació del limitador: nivells sonors màxims, horari (dia/nit), horari de 
funcionament, periodicitat de l’emmagatzematge, corba d’aïllamen acústic, etc. 

- Esquema unifilar de la connexió de tots els elements, incloent-hi el limitador-registrador, i 
identificant-los. 

- Declaració expressa sobre la impossibilitat tècnica de funcionament de l’equip de so 
sense l’activació del sistema de limitació (sense vulneració) 

 
Annex 10. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el 
seu recinte 
 
Grup I activitats incloses Pla especial regulador de l’ús recreatiu  

- Discoteca.  
- Sales de ball.  
- Sales de festa amb espectacle.  
- Karaokes.  
- Restaurants musicals amb música produïda en directe. 
- Teatres.  
- Cinemes.  
- Auditoris.  
- Sales de concert. 
- Bars musicals.  
- Restaurants musicals sense música produïda en directe. 
- Jocs i apostes, recreatius i esportius.  
 
Grup II ≥ 95 dB(A)  

- Taller de reparació de vehicles amb xapa.  
- Serralleries.  
- Manyeries.  
- Tallers d’alumini.  
- Planxisteria.  
- Locals per a assaigs musicals o similars.  
- Estudis d’enregistrament de so.  
 
Grup III ≤ 94dB(A)  i  ≥85dB(A) 
- Fusteries, ebenisteries i similars.  
- Túnels de rentat de vehicles.  
- Obradors industrials.  
- Impremtes.  
- Atraccions recreatives.  
- Centres docents de música, teatre, dansa i similars.  
- Centres de culte amb aparells d’amplificació electrònica. 
- Gimnàs amb superfície superior o igual a 250 m2 
 
Grup III ≤ 84 dB(A)  

- Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció de so.  
- Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s 

inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font.  
- Local de pràctiques psicofísiques no esportives.  
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- Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris.  
- Comerços no alimentaris.  
- Magatzems.  
- Consultoris mèdics i clíniques.  
- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu.  
- Residències, casals i similars.  
- Activitats culturals i socials (exposicions, museus, sales de conferències...).  
- Ludoteques.  
- Locutoris.  
- Centres veterinaris. 
- Bugaderies, tintoreries.  
- Botigues d’exposició i venda d’animals.  
- Garatges i aparcaments.  
- Gimnàs amb superfície inferior a 250 m2 
- Tallers de reparació de motos i cotxes.  
- Centres de culte sense aparells d’amplificació electrònica 
- Centres docents.  
- Tallers de confecció i similars.  
- Altres tallers.  
 
 
Annex 11. Contingut mínim dels informes de mesurament 
 
Els informes tècnics que es deriven d’un mesurament sonomètric o de vibracions realitzats 
han de contenir, com a mínim: 

1. Antecedents (peticionari, dates de l’informe i dels mesuraments, identificació,...). 

2. Objecte dels mesuraments. 

3. Procediment de mesurament. Breu descripció, referències normatives. 

4. Descripció de la sensibilitat acústica de la zona d’acord amb el mapa de capacitat acústica. 
Entorn dels mesuraments (característiques urbanístiques i zonificació, descripció de l’entorn, 
receptors i/o nuclis habitats més exposats...). 

5. Fonts de soroll: localització i descripció general, característiques de les fonts de soroll, 
característiques del soroll (presència de fases, components tonals, impulsius, baixa 
freqüència...). En la mesura que sigui possible s’ha de donar informació de la font de soroll 
amb fotografies.  

6. Descripció dels punts de mesurament escollits i ubicació gràfica (en croquis, plànol...). 

7. Equips de mesurament (marca, model i número de sèrie) i estat de calibració (sonòmetre, 
calibrador,...). Resultats de la verificació inicial i final. 

8. Descripció del mesurament i resultats. Identificació del punt, dia i hora, tècnic responsable, 
unitats i paràmetre, temps d’integració, intervals de mesurament, característiques, resultats 
obtinguts..., indicant per a cada una les possibles incidències que puguin afectar el resultat i la 
percepció qualitativa del tècnic. 

9. Condicions meteorològiques existents, en el cas de mesuraments en ambient exterior. 

10. Determinació dels nivells d’immissió. 

11. Avaluació i compliment (càlculs i anàlisis, avaluació del compliment de  la normativa que 
sigui d’aplicació...). 

12. Conclusions amb taules resumides. 

12. Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments. 
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13. Annexos, si s’escau, on pot haver-hi plànols, fotografies, gràfics,... 

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

Popular, està d’acord que hi hagi una ordenança que reguli el tema del soroll. El 

silenci és salut. Però som una ciutat mediterrània i la festa també és salut. La ciutat 

de Mataró té dates assenyalades on cal fer festa. La llei també ha de contemplar 

aquestes excepcions. Estem a l’aprovació inicial i prefereixo abstenir-me i, en funció 

de com vagin les al·legacions, manifestarem el nostre vot a l’aprovació definitiva.  

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, agraeix les paraules 

del Sr. Rey, perquè portaven implícita una felicitació a la feina feta amb anterioritat. 

Els temes de soroll són els que tenen el major nombre de causes contra els alcaldes. 

És difícil, en aquest cas, la tasca inspectora. El problema és la dificultat a les zones 

de transició. Com que això és molt complicat, el que jo recomanaria és la pedagogia 

perquè la gent, quan surt de festa, té dret a passar-s’ho bé, però la gent que vol 

descansar també en té dret.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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FORA DE CONVOCATÒRIA 

 

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, hi ha una proposta 

d’aprovació definitiva dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró, que per 

error aquest tema no ha estat inclòs en la relació d’assumptes que havien de forma 

l’ordre del dia del Ple. Per tal de subsanar aquesta omissió s’hauria de tractar aquest 

punt pel tràmit d’urgència en aquesta sessió plenària :  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (27) dels assistents. 

 

A continuació, apreciada l’urgència,  passa a tractar-se l’assumpte. 

 
 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 

Promoció Econòmica i Innovació 
 
 

22 BIS  - APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS DEL 

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MATARÓ. 

 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de la Corporació Municipal de Mataró va aprovar inicialment amb data 1 de 
març de 2012  els Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró, d’acord amb el 
dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Promoció Econòmica i Innovació, 
que va tenir lloc el dia 17 de febrer de 2011. 
 
El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar l’anunci de l’aprovació 
inicial en data 9 de març de 2012, pel qual s’ha sotmès a informació pública 
l’esmentat document fins el 16 d’abril. 
 
Durant aquest període han estat presentades al·legacions per part del Grup Municipal 
del PPC, en data 20 de març, i per part del Grup Municipal del PSC en data 26 de 
març.  
 
L’esmentada aprovació s’ha sotmès a informació pública durant un termini de trenta 
dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments, segons estableix 
article 178 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 63 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Durant aquest període han estat presentades al·legacions per part del Grup Municipal 
del PPC, en data 20 de març, i per part del Grup Municipal del PSC en data 26 de 
març.  
 
La cap de projectes estratègics d’alcaldia, en data 17 d’abril, emet un informe que 
dona resposta a aquestes a al·legacions així com proposició de resolució de les 
mateixes. Es dona resposta conjunta a les al·legacions presentades pels dos grups 
municipals, ja que estan formulades en el mateix sentit, llevat de la 4arta al·legació 
(núm. 3 en l’escrit d’al·legacions) presentada únicament pel Grup Municipal del PPC: 
 
Esmena núm. 1 
 
En el Capítol I, article 5, que regula la composició del Ple, en l’apartat que diu: 
 
 “Sis representants proposats per l’Alcalde, entre persones representatives de la 

vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat”. 
 
Es proposa: 
 
 “Sis representants nomenats per l’Alcalde i proposats pel grups municipals, 

entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i 
social de la ciutat”. 

 
ESTIMADA, proposant el següent redactat:  
 
 “Sis representants nomenats per l’Alcalde, tenint en compte les propostes dels 

grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, 
cultural, professional i social de la ciutat”. 

 
Esmena núm. 2 
 
En el Capítol III, article 10, que regula la presidència del CESM, on diu .”Serà 
presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui”, es proposa “Serà presidit per una 
persona de reconegut prestigi en el món econòmic i de consens entre els 
integrants.” 
 
DESESTIMADA: Ja que es considera que la presidència de l’Alcalde reforça la 
operativitat del Consell i el seu pes institucional, a més el fet que es faci constar “o 
persona en qui delegui” comporta, precisament, la possibilitat que en un futur pugui 
presidir el Consell una persona diferent a l’Alcalde, si així es considera. 
 
Esmena núm. 3 
 
En el Capítol IV, article 18, que regula el règim d’adopció d’acords, on diu: “Els 
acords del Consell econòmic i social seran presos per majoria qualificada de dos 
terços” es proposa: “Els acords del Consell econòmic i social seran presos per 
unanimitat”. 
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DESESTIMADA: ja que el procediment administratiu contempla per aquells acords de 
màxima transcendència la majoria qualificada, per sobre de la majoria simple. No 
obstant això, amb la voluntat de reflectir l’esperit de l’esmena, es proposa el següent 
redactat: 
 
”Els acords del Consell econòmic i social seran presos per majoria qualificada de dos 
terços, buscant sempre el màxim consens “ 
 
Esmena núm. 4 (presentada pel Grup Municipal del PPC, i que consta com a núm. 3 
en el seu escrit d’al·legacions) 
 
En el Capítol IV, art. 16, que regula la figura del secretari/a general, on diu: “El 
secretari/a general serà nomenat per l’Alcalde o Alcaldessa de Mataró” es proposa 
afegir “escollit entre el personal de la casa”  
 
ESTIMADA, proposant el següent redactat:  
 
“El secretari/a general serà nomenat per l’Alcalde o Alcaldessa de Mataró, entre el 
personal de l’Ajuntament”. 
 

En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist, l’article 73.10 del Reglament orgànic 
municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 162 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Acceptar l’al·legació núm. 1, relativa a la composició del Ple, presentada pel 
Grups Municipals del PPC i del PSC, i l’al·legació núm. 4, presentada pel Grup 
Municipal del PPC, relativa a la figura del secretari/a general. 
 
Segon.- Desestimar les al·legacions núm. 2 i 3, presentades pels grups municipals 
del PPC i del PSC, relatives al la presidència del CESM i al règim d’adopció d’acords, 
d’acord amb els arguments desplegats en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- Aprovar defintivament els Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró, 
que quedaran redactats d’acord amb el text adjunt a aquesta proposta incorporant les 
al·legacions acceptades. 
 
Quart.- Publicar íntegrament el text del Estatuts del Consell Econòmic i Social de 
Mataró en el Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d’aquesta 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MATARÓ 
 
Títol I Disposicions generals 
 
Article 1.  El Consell Econòmic i Social de Mataró és un òrgan consultiu, i de participació en 
que els màxims representants d’empresaris/es i sindicats participen en les polítiques 
socioeconòmiqes de la ciutat. 
 
Article 2. El Consell Econòmic i Social de Mataró tindrà coma funcions principals: 
 
 Analitzar, promoure debats, proposar i si s’escau dictaminar en matèria socioeconòmica, 

d’ocupació i de promoció de l’activitat econòmica de la ciutat. 
 Elevar propostes, buscar solucions i fer el seguiment de l’execució de les mateixes, en 

matèria de relacions sociolaborals, ja siguin amb caràcter general o en un àmbit en 
concret, sempre amb ple respecte a l’autonomia de les parts. 

 Establir relacions amb entitats, empreses o institucions que es considerin oportunes i 
puguin contribuir als objectius del Consell. 

 
Article 3.-La seu del Consell serà a Mataró, a l’Ajuntament, carrer de la Riera 48. 
 
 
Títol II Organització i funcionament 
 
Article 4. Els òrgans de govern i administració del Consell Econòmic i Social de Mataró són el 
Ple, la Comissió Executiva i la Presidència. 
 
 
Capítol I. El Ple 
 
Article 5. El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social de Mataró és el Ple, 
integrat pel President/a i per:  
 
 Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, tres 

proposats per UGT i tres proposats per CCOO, d’acord amb la representativitat que 
estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. 

 Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró, en la 
proporció en que s’acordi.  

 Sis representants nomenats per l’Alcalde, tenint en compte les propostes dels grups 
municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional 
i social de la ciutat. 

 
Els membres del Ple són proposats per les organitzacions i nomenats per decret d’Alcaldia.  
 
El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social de Mataró serà de quatre anys 
prorrogable per períodes de la mateixa durada. 
 
Els membres del Consell Econòmic i Social de Mataró cessaran per alguna de les causes 
següents: 
 
a) Pèrdua de la seva vinculació amb l’organització que representen. La substitució dels 

membres integrants del CESM serà degudament comunicada per les organitzacions de 
les quals formen part. 

b) Finalització del seu mandat. 
c) A proposta de les entitats o òrgan que van promoure el seu nomenament. 
d) Per renúncia. 
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e) Per haver estat condemnat en ferm per delicte dolós. 
f) Per mort o incapacitat. 
 
Article 6. Les competències del Ple són les següents: 
 
a) Establir l’organització del Consell Econòmic i Social. 
b) Elevar propostes de modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró al 

Ple municipal 
c) Exercir les funcions previstes a l’article 2. 
 
 
Article 7. Les competències del Ple del Consell Econòmic i Social previstes a l’article 6 
podran ser delegades a favor de la Comissió Executiva. 
 
 
Capítol II. La Comissió Executiva 
 
Article 8. La Comissió Executiva estarà integrada per la Presidència i per: 
 
 Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions 

empresarials. 
 Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions sindicals. 
 El Regidor o regidora de promoció econòmica i innovació, o regidoria equivalent. 
 
Article 9. Les competències de la Comissió Executiva són les següents: 
 
Totes aquelles que li hagin estat delegades pel Ple del Consell Econòmic i Social. 
 
 
Capítol III. La presidència i les vicepresidències.  
 
Article 10: El Consell Econòmic i Social de Mataró serà presidit per l’Alcalde de la ciutat o 
persona en qui delegui. Coexistiran dues vicepresidències, i recauran de forma alternativa, 
anualment, en un representant de les organitzacions empresarials i un representant de les 
organitzacions sindicals. 
 
Quan el president no pugui assistir a les reunions serà substituït pels vicepresidents. 
 
Article 11. El president del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents: 
 
a) Representar al Consell Econòmic i Social de Mataró. 
b) Convocar i presidir les sessions del Ple.  
c) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Executiva. 
d) Ordenar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern. 
e) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple o la Comissió Executiva. 
 
Article 12. El vicepresident tindrà les competències que li delegui el president o acordi la 
Comissió Executiva, i substituirà al president en cas d’absència d’aquest. 
 
 
Capítol IV .Règim de sessions i adopció d’acords. 
 
Article 13. Els òrgans de govern del Consell Econòmic i Social es reuniran en règim de 
sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden 
ésser, si escau, urgents. 
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Article 14. El Ple ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents: 
 
a) Tindrà una sessió ordinària tres cops a l’any com a mínim, i extraordinària quan el 
president ho decideixi per l’existència de temes de particular interès o quan ho demanin les 
dues terceres parts del Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president la 
convocarà dins els 15 dies següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més 
enllà d’un mes des que hagi estat sol·licitada. 
b) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació, 
llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent. La convocatòria contindrà l’ordre del dia dels 
assumptes per tractar, i en cas d’urgència se n’hi podran incloure d’altres, si així s’acorda per 
unanimitat. 
c) El Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència de dos terços dels seus membres. 
 
Article 15. La Comissió Executiva ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents: 
 
a) Tindrà sessió ordinària cada mes, com a mínim, i extraordinària quan el president ho 
decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts del Consell Econòmic i Social. En aquest 
últim cas, el president la convocarà dins els 15 dies següents al de la sol·licitud, i la celebració 
no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que hagi estat sol·licitada. 
b) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació, 
llevat de les extraordinàries de caràcter urgent. 
c) La Comissió Executiva es constituirà vàlidament amb l’assistència dels dos terços dels 
seus membres. 
 
Article 16.  L’execució dels acords dels òrgans de govern i del pla de treball del Consell 
Econòmic i Social de Mataró correspon a la Secretaria General, sota l’autoritat de la 
presidència.  
 
La secretaria general té les següents funcions: 
 
a) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva i del Ple. 
b) Estendre acta de les reunions de la Comissió Executiva i del Ple amb el vistiplau del 
president. 
c) Expedir certificacions d’actes i acords. 
d) Expedir certificacions dels informes i dels dictàmens aprovats amb el vistiplau del 
president. 
e) Custodiar la documentació del Consell Econòmic i Social de Mataró 
f) Totes aquelles que siguin inherents a la seva condició 
 
Assistirà amb veu i sense vot a les comissió executiva i al Ple. 
 
El secretari/a  general serà nomenat per l’alcalde o alcaldessa de Mataró, entre el personal de 
l’Ajuntament. 
 
Article 17. A les sessions del Ple, la Comissió Executiva i les comissions de treball podran 
assistir personal assessor tècnic, en un nombre màxim de dos per cada representació. 
 
Article 18. Els acords dels òrgans del Consell Econòmic i Social seran presos per majoria 
qualificada de dos terços, buscant sempre el màxim consens. 
 
Article 19. El ple i la comissió executiva podrà decidir la creació de comissions de treball, per 
a l’estudi, informació o elaboració de propostes sobre un tema concret. Podran assistir-hi 
experts o tècnics en funció de la matèria a tractar, amb veu i sense vot. No tindran caràcter 
permanent. 
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Títol III Règim econòmic. 
 
Article 20. L’ajuntament s’encarregarà de les funcions de secretaria, facilitarà espais i el 
material fungible necessari per a la tasca ordinària del consell. El Consell Econòmic i Social 
de Mataró no disposarà de pressupost propi. 
 
 
Títol IV Durada i dissolució del Consell. 
 
Article 23. El Consell tindrà una durada indefinida, i es dissoldrà per acord del Ple de 
l’Ajuntament, a proposta del propi Consell o a iniciativa raonada de l’Ajuntament, conforme 
l’ordenament jurídic vigent. 
 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
En tot allò no previst per aquests estatuts serà d’aplicació la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local, la normativa autonòmica i el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
 
 
 

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

Popular, indica que el seu grup municipal hi votarà a favor perquè no puguin dir que 

han posat obstacles. Ara, també he de dir que som prou escèptics amb aquesta 

proposta. No creiem que d’aquí puguin sortir coses potents. Les coses potents 

passen per un replantejament del model socioeconòmic. Si no anem més enllà dels 

plantejaments neoliberals, difícilment podrem sortir de l’actual situació d’atur.  

 
 
 

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que aquest òrgan ve a sumar amb la 

seva aportació. Espero que estigui ple d’èxits i d’objectius potents i que el Govern i 

l’oposició municipal hi donin suport. Per la meva part, desitjar-vos el millor. Sé que 

heu fet un esforç perquè això sigui realitat. Jo me n’alegro molt. Us encoratjo que 

demà mateix us reuniu i comenceu a treballar, perquè la ciutat us necessita, ens 

necessita a tots. Crec que podeu aportar moltes coses per la vostra experiència, per 

la vostra qualitat, tant vosaltres com la representació patronal. Per tant, nosaltres hi 

votarem a favor. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta el seu suport a aquest punt de l’ordre del dia. Gràcies al regidor de 

Promoció Econòmica, el Sr. Miquel Rey, i a tots els col·laboradors. 

 
 

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

Catalunya, agraeix les paraules del Sr. Rey sobre les aportacions i les al·legacions 

que s’han pogut fer. Nosaltres vam presentar unes al·legacions que creiem que 

enriquien aquest Consell. Hem parlat del tema de la unanimitat. És cert que és molt 

difícil trobar una unanimitat, però estem parlant d’un òrgan de concert, per tant, tot 

allò que surti d’aquest òrgan, que no sigui per unanimitat, pensem que surt tocat.  

L’al·legació que no s’ha aprovat, es podia haver aprovat. Hi havia vots dins l’oposició 

per aprovar-la. Els grups que vam proposar aquesta al·legació teníem la força 

suficient per haver-la aprovat. No hem volgut que aquest Consell naixés coix. Això 

comporta que s’ha de pagar una penyora. La penyora és que aquest Consell és un 

Consell d’agents socials, on els agents socials aniran a concertar aquelles accions 

que tinguin a veure amb l’economia de la ciutat. No és la solució per si mateix però 

segur que ajuda. Té una part molt positiva el fet que els sindicats i els empresaris 

facin un esforç per posar-se d’acord i que tothom tiri endavant. La crisi és molt dura 

però està aconseguint coses bones, perquè quelcom així era molt difícil d’aconseguir 

fa uns anys.  

 
 

La senyora Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, expressa el vot 

positiu del seu grup municipal. Hi ha hagut, però, algunes al·legacions que han estat 

desestimades i que a nosaltres ens hagués agradat que s’haguessin tingut en 

compte. Considerem que és una eina molt important per intentar engegar aquesta 

economia de la ciutat.  

 
 
 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

manifesta que hi ha hagut generositat per part dels agents socials i per part dels 

grups polítics, tant en el fons, com en la forma. Manifestar el meu agraïment a 

CCOO, a UGT, a la FAGEM i als grups municipals. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

23  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PSC PER UN PACTE ECONÒMIC, SOCIAL I 

PER L’OCUPACIÓ DE MATARÓ. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la 

proposta quedi sobre la taula. Ho fem perquè aquest pacte neix amb la voluntat de 

sumar el màxim de gent possible, no només els grups municipals, sinó també els 

agents econòmics i socials i el món educatiu. Els diferents grups municipals ens han 

manifestat la seva voluntat de sumar-se al pacte, però també la seva voluntat de 

poder-ne parlar. En els propers dies ens emplaçarem els grups municipals i els 

agents econòmics i socials per parlar d’aquesta proposta de resolució. Després serà 

responsabilitat del Govern impulsar aquest acord. 

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, confirma que aquest punt queda damunt la 

taula. És una bona notícia el fet que puguem treballar tots junts en favor d’aquesta 

situació que ens preocupa a tots.  

 

 

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

municipal Socialista.  
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24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP PER INSTAR AL 

GOVERN DE LA GENERALITAT A FER EFECTIVES LES 

INVERSIONS NECESSÀRIES PER A L’EXECUCIÓ DE 

L’ESCOLA JOAN COROMINES. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 12 d’abril una 
resolució presentada pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en el ple monogràfic sobre la 
reactivació econòmica i la incidència de l'actuació del govern en la qualitat dels 
serveis públics per instar al govern a fer efectives les inversions en centres educatius 
i equipaments sanitaris pendents al nostre país, entre aquests l’escola Joan 
Coromines del nostre municipi. 
 
Atès que aquesta resolució parlamentària, recolzada pels grups d’ICV-EUiA, PSC, 
ERC, PP, SI i C’s, que incorpora la inversió necessària per l’escola Joan Coromines, 
és un compromís institucional del Govern de la Generalitat i del Grup Parlamentari de 
CiU en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 2012, i que a 
dia d’avui incompleix i rebutja. 
 
Atès que l'educació és un element fonamental per a avançar i establir l'equitat entre 
els infants i els joves de qualsevol societat; i al nostre municipi, sobretot a partir de 
l'etapa democràtica, s’ha portat a terme una planificació escolar consensuada i 
responsable que ha facilitat la distribució de centres per tal de cobrir amb garanties 
les necessitats educatives de la ciutat, permetent una cohesió social importantíssima 
entre escoles i instituts. 
 
Atès que als “Convenis de Col·laboració entre l’ Ajuntament de Mataró i el 
Departament d’Educació” dels anys 2009 i 2010 consta la necessitat evident 
d’ampliar i millorar els equipaments educatius de la ciutat, entre d’altres, amb la 
planificació d’un nou edifici per a l’escola Joan Coromines. 
 
Atès que hi ha un procés urbanístic endegat en l’anomenat “Eix Herrera” que preveu 
la construcció d’aquest equipament escolar. 
 
Atès que no tenim coneixement de cap modificació del mapa escolar de la ciutat. 
 
Atès que entenem que aquest Ajuntament vol seguir mantenint les polítiques 
educatives com a prioritat política per tal de garantir un servei educatiu públic de 
qualitat 
  
Per tot el que aquí s’ha exposat, es proposa els següents acords: 
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Primer.- Instar al Govern Municipal a continuar la tramitació urbanística que possibiliti 
el lliurament del solar destinat a la construcció de l’escola Joan Coromines al 
Departament d’Ensenyament. 
 
Segon.- Actualitzar la planificació urbanística en els terminis més ajustats possibles 
als que estan consignats en la documentació de la Comissió de Seguiment creada 
entre la comunitat educativa de l’escola Joan Coromines i els serveis municipals 
d’Urbanisme i Educació. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a complir la resolució parlamentària 
aprovada el passat 12 d’abril al Parlament de Catalunya i a fer efectiva les inversions 
necessàries per l’execució de l’escola Joan Coromines. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords als membres del Consell Escolar Municipal, a les 
direccions de les escoles i a les juntes de les AMPAs de tots els centres educatius de 
Mataró, als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, a la Conselleria 
d’Ensenyament del Consell Comarcal, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 

 

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

Popular, recorda que a la comissió informativa ja van preguntar sobre el tema. Ens va 

sorprendre que en un llarg període de temps no s’ha fet cap actuació municipal per 

desencallar el tema urbanístic. Desitgem que s’accelerin els processos urbanístics 

per facilitar a la Generalitat que aquesta escola acabi construint-se.   

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el seu suport a la proposta de resolució. 

 

 

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

Catalunya, manifesta el seu suport a aquesta proposta de resolució.  

Ens ha estranyat el fet que es presenti aquesta proposta quan feia unes setmanes la 

Sra. Calvo demanava que volia conèixer quina era la planificació de la ciutat i quina 

era la planificació en centres educatius, i encara no n’hem parlat. De segur, però, que 

farà falta el Joan Coromines, però cal parlar de la planificació.  
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Per tant, ens ha causat sorpresa perquè, a més a més, tot apunta a una disminució 

de la natalitat i, doncs, la prioritat potser siguin els centres per fer secundària. Ens 

agradaria poder-ne parlar.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, avança el seu 

suport a la proposta, perquè és un objectiu compartit disposar de l’escola al més 

aviat possible. 

D’altra banda, vull afegir dos comentaris: l’escola Joan Coromines ja existeix, per 

tant, el que es demana aquí és un edifici adequat. I, efectivament, Sr. Alcalde, per fer 

truites, abans s’han de trencar els ous.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, coincideix amb el 

Sr. López que es va assolir un compromís per fer una reunió per parlar de tot el tema 

de la planificació escolar. De fet, tenim previst fer aquesta reunió de planificació 

escolar durant aquest mateix mes, la setmana que ve concretarem el dia. Demanaria, 

en aquest cas, que es deixi aquesta proposta sobre la taula a fi de parlar-ne en 

aquesta reunió. De tota manera, hi votaríem favorablement.  

  

 

La senyora Conxita Calvo entén que és important que a la ciutat es parli d’aquest 

tema, donat que al Parlament se n’està parlant. Tot i que queda un procés urbanístic 

que encara s’ha de tancar, és cert que estem esperant un mapa escolar de la ciutat 

des de fa molts mesos i, d’una manera insistent i continuada des del mes de febrer. 

Per tant, entenc que aquesta escola ja està planificada, perquè és una escola que ja 

existeix i que necessita una ubicació. Recordem que està en un edifici provisional i 

que els pares i mares dels alumnes tenien una altra previsió d’on es faria aquesta 

escolarització. Per tot això, crec que aquesta proposta no l’hem de treure en aquests 

moments del ple, cosa que no treu que en la reunió puguem parlar del mapa escolar 

tant com calgui. Si no fem passos endavant des del municipi acabarem per no tenir 

els equipaments educatius que ens calen, independentment de la natalitat. 
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El senyor Pere Galbany demana a la Sra. Calvo, donat que des del Govern municipal 

hi estan treballant, una esmena en el sentit de modificar el punt primer de la proposta 

inicial, que dirà el següent: 

 

“Primer.- El Govern Municipal continuarà la tramitació urbanística que 
possibiliti el lliurament del solar destinat a la construcció de l’escola Joan 
Coromines al Departament d’Ensenyament.” 

 

No cal dir que sempre ens hi trobarà a l’hora de reclamar per a Mataró totes les 

escoles que faci falta.  

 

 

La senyora Conxita Calvo accepta l’esmena però pensa que es tracta d’una trampa 

semàntica. Això vol dir que el Govern està treballant en aquesta planificació 

urbanística i no ho està fent. Sabem que no han avançat en el calendari que estava 

predeterminat per poder fer el lliurament del sòl quan acabi el procés urbanístic. De 

tota manera, si l’esmena els satisfà, jo els l’accepto, però el que és important és que 

l’escola es faci i que vostès pressionin al seu govern de la Generalitat. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, passa a fer una apreciació a la Sra. Calvo, 

que és que el govern de la Generalitat és el govern de tots, igual que aquest Govern 

municipal pretén ser el govern de tots els mataronins. 

 

 

La senyora Conxita Calvo afegeix que per descomptat és el govern de tots i com a tal 

espera que compleixi els acords presos en el ple del Parlament de Catalunya. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernández, regidor del 

grup municipal Socialista.  

 

25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I PPC PER TAL QUE EL 

SERVEI DE CUINA DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS 

TINGUI ESPECIAL CURA EN OFERIR ALIMENTS ECOLÒGICS 

DE TEMPORADA I DE PROXIMITAT. 

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

Popular, presenta la proposta següent: 

 
“Properament l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró iniciarà el nou 
procés contractual per a la gestió de servei de cuina de les Escoles Bressol 
municipals amb un nou contracte de dos anys, ampliable a dos anys més. 
 
Educar als infants en el consum de productes saludables i que respecten el medi 
ambient, és invertir en infants sans i conscienciats de garantir la sostenibilitat dels 
recursos. 
 
Atesa la creixent sensibilització per part de famílies i escoles en referència al fet 
alimentari lligat a la qualitat de vida dels infants. 
 
Atès que els aliments ecològics són més saludables perquè estan lliures de residus 
tòxics i per aquesta raó son assimilats correctament per l’organisme sense alterar 
funcions metabòliques.  
 
Atès que l’agricultura ecològica es la més respectuosa amb el medi ambient, doncs 
es col·labora amb la conservació de la terra, evitant la seva contaminació, no genera 
residus i ajuda al estalvi energètic.  
 
Atès que socialment cada cop es valoren més positivament els menjadors sostenibles 
tant ecològicament com econòmicament que incorporin aliments ecològics, de 
temporada i de proximitat. 
 
Atès que  l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) ha iniciat una 
campanya de promoció dels productes alimentaris de proximitat amb l’objectiu de 
fomentar el seu consum i ajudar els productors locals, on es reconeix que els 
aliments que es conreen a prop de casa nostra i ens arriben directament del pagès 
són frescos i saludables, conserven millor les qualitats organolèptiques (gust, olor, 
sabor) i el seu potencial nutritiu per a una dieta sana i equilibrada. I que des del 
Consell Comarcal del Maresme s’està portant a terme el programa “Productes de la 
Terra” amb gran ressó i acceptació i amb els mateixos objectius. I que programes de 
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foment de consum de productes de Km 0 funcionen amb èxit ja a algunes escoles de 
la comarca. 
 
Atès que el govern planteja retallar l’import econòmic del nou contracte per a la gestió 
del servei de cuina de les Escoles Bressol i hi pot haver el risc que l’ajustament de 
preus es faci a costa de rebaixar la qualitat dels aliments. 
 
És per aquests motius que proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró que prengui 
l’acord següent: 
 
1. Que el plec de condicions del procés contractual per a la gestió del servei de cuina 
de les Escoles Bressol municipals valori i puntuï de forma decisiva aquelles ofertes 
que incloguin aliments ecològics, de temporada i de proximitat.” 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el seu suport a la proposta de resolució. Nosaltres considerem que 

l’alimentació dels nostres infants ha de ser amb els productes més saludables, com 

ara els que provenen del cultiu ecològic. A més, el fet que s’estimuli el consum de 

productes de proximitat és garantia de productes frescos i enriqueix la nostra 

economia local. Tot el que estigui a favor de l’autòcton sempre ens hi trobaran. 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, constata que el 

seu grup sempre serà favorable al millor per als nostres infants i creiem que el menjar 

ecològic i saludable és molt bo per a ells.  

No tenim cap inconvenient a votar-hi a favor, doncs, però hi ha un punt que diu una 

cosa que no és certa:  

 

“Atès que el govern planteja retallar l’import econòmic del nou contracte per a la gestió del 

servei de cuina de les Escoles Bressol i hi pot haver el risc que l’ajustament de preus es faci a 

costa de rebaixar la qualitat dels aliments”.  

 

És per això que demanem que se suprimeixi aquest paràgraf de la part expositiva i 

nosaltres hi votaríem favorablement. 

Dit això, en el plec tècnic que s’està preparant actualment ja es contempla que els 

aliments siguin de proximitat i temporada. Aleshores hem de mirar com encabir el 
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que vostè ens demana sobre els aliments ecològics i el tema del cost. Estem oberts a 

treballar plegats i a mostrar-li el plec perquè vostè també ens doni la seva opinió de 

com podem afegir-hi el que vostè ens demana. 

 

 
 

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

Popular, pel que fa al tema de la retallada del preu econòmic, diu que es va comentar 

que segurament els preus que es plantejarien en el concurs serien inferiors i per això 

ho ha inclòs.  

No tinc inconvenient a retirar-ho si arribem a un acord i aconseguim tenir una 

alimentació de millor qualitat per als nostres infants, a base de productes ecològics i 

de qualitat. 

Aprofito per agrair-li a la Sra. Lora el seu suport, però li recordo que aliments com el 

tomàquet o la patata no són d’aquí, ja que vénen d’Amèrica. Per tant, productes que 

han vingut de fora han enriquit també la nostra dieta. 

 

 

La senyora Mónica Lora reitera el seu suport a la proposta de la CUP i admet que 

ella li encanten els dàtils, malgrat tothom sap d’on vénen. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 26 i 32 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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26  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PSC PER TAL DE MANTENIR ELS ACTUALS 

SERVEIS MÈDICS DEL CAP DE LA LLÀNTIA. 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“L’Àrea Bàsica de Salut 5 de Mataró dóna servei als barris de Cerdanyola Nord i La 
Llàntia. Fins al 2009 comptava amb un únic Centre d’Atenció Primària, el CAP Vallès. 
Per tal d’atendre les necessitats d’una població tan àmplia, l’Ajuntament de Mataró i 
el Departament de Salut de la Generalitat, van treballar en la creació d’un nou Centre 
d’Atenció Primària. És per això que el CAP de la Llàntia va entrar en funcionament 
l’any 2009. En aquests moments, per tant, l’ABS 5 compta amb 2 CAP, Vallès i la 
Llàntia. 
 
Recentment el Departament de Salut ha anunciat la supressió d’un dels equips 
mèdics que treballen al CAP de la Llàntia, la qual cosa ha generat malestar i 
preocupació entre els veïns i veïnes del barri i incertesa entre els professionals. 
 
Hi ha diferents elements objectius i quantificables que van justificar la creació del  
CAP de la Llàntia i que justifiquen la necessitat de la continuïtat dels serveis en 
plenes condicions. Els metges de famílies compten amb unes ràtios estandaritzades, 
i amb una ràtio sectorialitzada, en funció de les característiques i necessitats de la 
població assistida, i és el cas de l’ABS 5 que compta amb una població amb un elevat 
índex de persones majors de 65 anys. Per altra banda, l’ABS 5 dóna servei a una 
àmplia zona del cas urbà i amb una orografia molt complicada que dificulta la 
mobilitat, especialment de les persones grans. Cal apuntar també que s’està produint 
una reestructuració de la Cartera de Serveis que preveu que els controls mèdics per 
part de centres hospitalaris passin a fer-se des dels centres de primària. 
 
Per tot això, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró l’adopció del següent ACORD: 
 
1. Instar al Departament de Salut del Govern de la Generalitat a reconsiderar la 
proposta de supressió d’un dels equips mèdics del CAP de la Llàntia, i mantenir i 
donar continuïtat a tots els serveis que es donen actualment per tal de garantir la 
qualitat en l’atenció a les persones usuàries.” 
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32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA RETIRADA D’UN 

METGE DE CAPÇALERA DEL CAP DE LA LLANTIA. 
 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 

 
“Segons ha informat un mitjà de comunicació local i ens han traslladat alguns veïns 
usuaris del CAP de La Llàntia el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
té intenció de retirar un facultatiu del Centre d’Assistència Primària d’aquest Barri, 
cosa que ha provocat el malestar i la mobilització dels pacients que reben assistència 
sanitària a aquest Centre i dels veïns de la Llàntia que han recollit un nombre 
important de signatures amb l’objectiu de que el facultatiu no marxi del Centre. 
 
Aquest Grup Municipal és molt conscient de la difícil situació econòmica que patim a 
tots nivells, però també creiem que hi ha serveis que s’han de mantenir en uns 
paràmetres de bona qualitat i per tant la disminució d’un metge en un CAP suposa 
una pèrdua en la qualitat del servei que es presta als pacients ja que suposaria un 
augment de la ràtio metge/pacient i per tant d’una disminució del temps que  els 
facultatius poden dedicar a cada malalt. 
 
És per aquest motiu que presentem les següents preguntes: 
 
1.- Ens pot informar el Govern Municipal sobre la situació en que es troba la ràtio 
metge/pacient al CAP de la Llàntia? 
  
2.- Quina és la situació real del que els veïns estan denunciant? 
 
3..- Ha fet el Govern Municipal algun tipus de gestió per tal de que si el Departament 
de Salut té intenció de retirar aquest metge no ho faci? 
 
4.- En el cas de que es perdi un metge al CAP de la Llàntia quina seria la ràtio 
metge/pacient? 
 
5.- En el cas de s’hagin fet gestions amb el Departament, en quin punt es troben 
aquestes?” 
 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Francisco 

Alonso Verjano, president de l’Associació Veïnal La Llàntia, qui demana que el 

govern de la Generalitat reconsideri la seva decisió de suprimir un dels equips mèdics 

que hi ha actualment. Demanem al Govern municipal que s’hi impliqui.  
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La senyora Olga Ortiz Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 

Consum, confirma, respecte a la proposta de resolució que presenta el PSC, que el 

seu posicionament serà favorable. Des de la Regidoria de Benestar Social i Família 

ja ens vam comprometre amb els representants de l’Associació de Veïns de La 

Llàntia a realitzar les gestions necessàries per esbrinar el posicionament del 

Departament de Salut respecte a aquest cas i donar suport a les demandes del 

veïnat a fi de mantenir aquest professional del CAP de La Llàntia.  

Amb data 25 d’abril des de la Regidoria es van enviar dues cartes dirigides als 

responsables de la Regió Sanitària i dels Serveis d’Atenció Primària del Maresme, en 

què es reconeixia el compromís i la implicació del Dr. Juan Herreros en el 

desenvolupament del seu treball i amb la comunitat. Per això, se sol·licitava la 

reconsideració de la proposta de no renovar la comissió de serveis a aquest 

professional, perquè suposaria una pèrdua per al CAP de La Llàntia i per al veïnat. 

Es van lliurar còpies d’aquestes cartes als representants de l’Associació de Veïns, i el 

cap de servei de Família va assistir a l’assemblea veïnal a requeriment dels 

responsables de l’entitat per tal d’explicar les gestions realitzades. Per aquest motiu, 

donarem suport a la proposta. 

En relació amb les preguntes del grup municipal del PPC, en resposta a la primera, 

val a dir que el Govern municipal té competències en salut públic, però no en sanitat, 

tot i així d’acord amb les dades facilitades pels responsables dels Serveis d’Atenció 

Primària del Maresme, la ràtio metge-pacient del CAP de La Llàntia és d’un 

professional per cada 1.200 pacients. 

Pel que fa a la segona pregunta, d’acord amb les converses mantingudes amb els 

representants de l’Associació de Veïns de La Llàntia, el veïnat d’aquest barri 

denuncia la pèrdua d’un professional caracteritzat per la seva afabilitat cap als 

pacients i una notable implicació en la comunitat. 

Respecte a les gestions fetes pel Govern municipal, ja les he explicades. I, a més, 

des de la Generalitat i des del Departament de Salut ens han informat que des del 

2009 el Dr. Juan Herreros presta el seu servei com a metge de capçalera del CAP, 

que aquest professional compta amb una plaça en propietat al Baix Llobregat i està 

adscrit al CAP de La Llàntia en comissió de serveis. Els responsables de la gestió 

dels Serveis d’Atenció Primària han optat per no renovar aquesta comissió de serveis 

a fi de destinar els recursos disponibles a reforçar els serveis de pediatria que es 

presten a la ciutat. Aquesta decisió va ser adoptada tenint en compte la necessitat de 
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reforçar l’atenció pediàtrica de Mataró i que la pèrdua d’aquest professional no 

suposava un augment de la ràtio metge-pacient al CAP de La Llàntia per sobre dels 

estàndards de la ciutat, que gira al voltant d’un professional per cada 1.500 pacients. 

També ens han informat que la finalització de la comissió de serveis comporta que el 

Dr. Juan Herreros hagi de tornar a la plaça que té en propietat el 18 de maig, darrer 

dia que aquest professional prestarà els seus serveis. Tot i així, la voluntat de la 

Regidoria és que això es reconsideri.  

Quant a la quarta pregunta, en el supòsit que es prescindeixi d’un professional al 

CAP de La Llàntia, la ràtio metge-pacient passaria d’un professional per cada 1.400 

pacients. Aquesta ràtio seria similar a la del CAP de la Rda. Cerdanya i continuaria 

per sota de la ràtio mitjana dels CAPs de la resta de Mataró.  

Finalment, en resposta a la darrera pregunta, es continua mantenint la interlocució 

amb els responsables de la Regió Sanitària i dels Serveis d’Atenció Primària per tal 

de fer el seguiment de les demandes plantejades.   

 

 

 

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

Popular, posiciona el seu vot favorable a la proposta de resolució, perquè la salut és 

prou important i l’administració hi ha d’esmerçar el màxim d’esforç. 

De vegades la macroeconomia i la macropolítica actuen de manera freda. Quan no hi 

ha capacitat de fer un zoom i trepitjar el carrer i conèixer la realitat que es pot viure en 

un CAP o en qualsevol mena de servei, quan no es tenen en compte els aspectes 

humans, de detall, aleshores és quan la gent es mobilitza. Que el cas del Dr. 

Herreros hagi provocat la mobilització de quasi 3.000 persones, que han signat un 

manifest, això vol dir que al darrere no només hi ha una persona estimada sinó que 

de segur també hi ha un professional de la seva feina, que ha fet bé la seva tasca i 

que la gent ho ha agraït i ho continua reclamant. 

A més, de vegades, aquests canvis no corresponen tampoc a estalvis econòmics 

importants, però com que no hi ha aquesta connexió directa entre el carrer i el lloc on 

es prenen aquestes decisions passen aquestes coses.  

La salut no es retalla i celebro que el Govern hi doni suport. Esperem que aquest 

professional pugui continuar oferint-nos els seus serveis. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, subscriu absolutament les paraules del 

representant de l’Associació de Veïns de La Llàntia i només afegeix que la salut no és 

un luxe. A més, en aquest país és un fet conquerit amb molts anys i esforços. La salut 

tampoc no és un compte de resultats, en què hi ha uns guanys i unes pèrdues; la 

sanitat no es pot mercantilitzar. Si hem de prioritzar, prioritzem. Hi ha governs que 

prioritzen sobre uns temes i n’hi ha d’altres que ho fan sobre altres temes. Nosaltres 

prioritzem sobre la salut i l’educació. Si necessitem polítiques d’austeritat, retallem, 

però no retallem en allò que és bàsic. És evident que nosaltres donarem suport a la 

proposta de resolució i estic segur que en els propers mesos i plens segurament 

haurem de tenir més intervencions d’aquest tipus, perquè les retallades no s’aturen a 

causa dels governs que tenim a la Generalitat i a l’Estat, uns governs que volen 

malmetre l’educació i la salut. Estan a favor d’un sistema de cultura neoliberal on el 

més important són els interessos. 

 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

constata que alguns dels veïns del barri de La Llàntia —barri que ella personalment 

coneix bastant— li han mostrat aquesta preocupació. De fet, vull donar les gràcies 

per la intervenció que han fet des de l’Associació de Veïns. Lògicament nosaltres 

donarem suport a la proposta. 

 
 
 
 

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

Catalunya, en relació amb la intervenció del Sr. Martínez, recorda quan el Sr. Juan 

Sánchez va intervenir al ple demanant què passava amb els pediatres a Cerdanyola 

perquè no es complien les ràtios i els nens no rebien l’atenció que havien de rebre. 

Això passava amb un govern del qual ICV-EUiA formava part.  

Nosaltres sempre hem defensat les mateixes coses, igual que quan hem preguntat 

què passava amb els serveis d’urgències. Per tant, no fem demagògia perquè tots 

tenim memòria i, a més, no s’hi val a apropiar-nos les reivindicacions dels veïns. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PPC  PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ ESTABLEIXI UN CATÀLEG DE SERVEIS ON ES 

RECULLI QUINS D’AQUESTS SÓN PRIORITATS I D’ALT 

INTERÈS SOCIAL I/O ECONÒMIC I QUINS SENT IMPORTANTS 

NO TENEN AQUEST INTERÈS. 
 

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

Catalunya, converteix aquesta proposta en el següent Prec:  

 

“El Govern Municipal a través de la Comissió de tarifació social reflexionarà i discutirà 
les cobertures mínimes d’aquells preus públics, taxes, així com aquells serveis que 
en la situació actual de crisi econòmica i social no es poden considerar serveis d’un 
interès públic especial, i per tant, no poden ser sufragats en la seva part més 
majoritària amb els impostos dels mataronins.” 
 
 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

confirma el que deia el Sr. López que s’ha arribat a un acord i s’ha canviat aquesta 

proposta de resolució per un prec.  

Jo em quedo, doncs, amb l’esperit i la finalitat d’aquest prec que és estudiar, en tot 

cas, i obrir el debat dels preus públics i taxes de la ciutat, però també em quedo amb 

el fet que ja s’estan donant passos en aquest sentit, tot i que entenem que seria bo 

que fossin consensuats, programats i realitzats amb el màxim suport polític possible. 

Aquest esperit i paràgraf es pot integrar en l’objecte de la comissió de tarifació social, 

que va ser una moció aprovada en aquest ple que ja ha entrat en funcionament i que 

es marca aquests objectius. Acceptem per tant el prec. 
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 28 i 33 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

28 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ICV-EUIA SOBRE EL SUPORT ALS PROGRAMES 

DE LES ENTITATS DE DONES DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“El suport estable als programes desenvolupats per entitats de dones és un requisit 
indispensable per a l’existència d’espais on es posin en valor les aportacions 
culturals, socials i econòmiques de les dones, per tal que s’inclogui la perspectiva de 
gènere en la vida de la ciutat. 
 
Un suport que, per les especificitats que tenen aquestes entitats, s’ha anat articulant 
en els últims anys mitjançant convenis de col·laboració. Aquest ha estat un procés 
gradual que ha donat molt bons resultats en l’assoliment d’una xarxa d’entitats 
tramada a tota la ciutat vinculades a les vocalies de dones de les associacions 
veïnals. 
 
Segons l’article 25, de les basses d’execució del pressupost de 2012, relatiu als 
convenis i subvencions de dones, enguany el govern municipal ha reduït la 
col·laboració amb entitats que treballen per la igualtat a 1 conveni, mentre que l’any 
2011 rebien aquest suport 4 entitats. Això pot suposar un retrocés en les polítiques de 
gènere. 
 
El govern municipal va portar al Ple del mes de març l’aprovació de la modificació de 
les bases execució del pressupost 2012 en el sentit d’incorporar subvencions 
nominatives en l’àmbit de festes populars i de participació ciutadana. Un fet justificat 
que visualitza l’equivocació comesa en l’aprovació del pressupost del 2012. 
 
És per això que el grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords: 
 
Primer.- Tramitar una modificació de les bases execució del pressupost de 2012 per 
tal d’incorporar en les subvencions nominatives a les entitats amb programes anuals 
per a la igualtat d’oportunitats. 
 
Segon.- Comunicar els acords a Consell d’Igualtat d’Oportunitats.” 
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33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS D’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS QUE TREBALLEN PER LA 

IGUALTAT DE GÈNERE A MATARÓ. 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“Les Vocalies de Dones de les Associacions de Veïns i la resta d’entitats que 
treballen per la igualtat de gènere són les entitats que treballen d’una manera més 
propera per eradicar una de les xacres més importants dels darrers anys, la violència 
de gènere. Aquest feina, però, no només es circumscriu a aquest aspecte, si no que 
es treballa la igualtat de gènere en tots els seus àmbits. 
 
La realització per part d’aquestes des de fa uns anys de diverses activitats 
periòdiques (formació, prevenció, pedagogia, solidaritat, dinamització...) ajuden 
encara més a participar activament de la cohesió socials als seus barris. 
 
La proximitat, la confiança que poden transmetre i la facilitat per crear lligams entre el 
veïnat fan aquesta feina del tot imprescindible. 
 
Per aquests motius, des de feia uns anys, l’Ajuntament de Mataró havia considerat 
que la feina feta des d’aquestes entitats era una feina de ciutat, amb el valor afegit 
que això suposa, li donava el valor de la proximitat, a part d’adequar millor la oferta a 
la demanda. 
 
A més a més, el calendari de les dues grans Diades de la igualtat de gènere, el Dia 
en contra de la violència vers les dones, i el Dia de la dona Treballadora, s’ha vingut 
teixint els darrers 5 anys gairebé en exclusivitat de les activitats organitzades per 
aquestes entitats, tant a nivell individual als seus territoris, com conjuntament, amb la 
realització d’algunes activitats amb moltes hores al darrera, treballades amb molta 
cura, i que han deixat una important empremta a la ciutat. Al conjunt de la ciutat.  
 
Un cop més, la insensibilitat d’aquest Govern vers les entitats i la feina que realitzen 
durant tot l’any han vist com a resultat que se’ls treu la condició de activitats de ciutat, 
d’interès general, i se’ls nega la renovació del conveni, amb un menyspreu evident 
vers la seva feina.  
 
Insensibilitat per la seva feina, i insensibilitat per la manca de comunicació, de nou. 
Aquestes entitats, fins que no han fet la queixa pública, no han estat citats pels 
responsables polítics del Govern, ni se’ls va comunicar d’una manera directa aquest 
canvi de parer. 

Per tot el què s’ha dit, el Grup Municipal del PSC fa els següents precs: 
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1. L’Ajuntament de Mataró adequarà la quantitat prevista a les seves partides per 
igualar la quantitat adjudicada a les entitats que treballen per la igualtat de gènere a 
la ciutat al 2011.  
 
2. Pel que respecta a aquelles que els darrers anys signaven convenis, s’aturarà el 
procés de subvencions, i s’encetarà un altre per fer la modificació pressupostària 
corresponent per canviar-les a conveni. Les quantitats dels mateixos seran les que es 
van concedir l’any 2011, així facilitarem la organització de les activitats d’igualtat de 
gènere que de manera periòdica aquestes entitats realitzen a les seves seu. I saber 
la quantitat amb la qual poden disposar de l’ajuntament de Mataró amb temps, facilita 
i molt el programa final de les mateixes. Per això, la regidora de Família comunicarà 
personalment el retorn al criteri anterior i la quantitat consignada a les entitats 
esmentades. 
 
3. Es procedirà a l’estudi de tots els plans de treball per, si hi ha la disponibilitat 
pressupostària, fer una segona modificació pressupostària per adequar amb més 
cura aquestes quantitats a aquests plans de treball 
 
4. Es convocarà de manera urgent el Consell per la Igualtat per explicar al conjunt 
d’entitats i agents socials participants tot el procés.” 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Irene 

Salvador, en representació de l’Associació de Veïns Vista Alegre, qui expressa la 

necessitat que té l’associació de poder continuar oferint activitats específiques de 

promoció de la igualtat, lluita contra la violència masclista i promoció de les dones des 

de la proximitat. Creiem, per tant, que hem patit un greuge comparatiu respecte a 

l’entitat que ens empara, ja que ells mantindran el conveni i a nosaltres ens han 

deixat fora. Reiterem, doncs, la nostra disconformitat amb el canvi de règim del 

conveni de subvencions i reclamem el retorn del conveni. 

 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, manifesta, en relació amb la proposta de resolució que presenta ICV-

EUiA, que han de posicionar el seu vot en contra. No perquè el Govern no reconegui 

la tasca de les vocalies, sinó perquè aquest Govern reconeix la tasca de totes les 

associacions i entitats que treballen per la igualtat. Segons l’informe de Secretaria 

General, la subvenció ens permet la lliure concurrència, la publicitat i la igualtat de 

tracte, ja que totes són específiques i totes donen bon resultat en l’assoliment d’una 
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xarxa de treball en pro de la igualtat. Diu que la seva proposta serveix per donar 

suport estable als programes que s’han de fer mitjançant conveni. Nosaltres tenim 

l’informe del Secretari General que ens diu que les activitats en pro dels programes 

per la igualtat s’han de realitzar mitjançant subvencions i no convenis. Estem pensant 

que la subvenció no és de lliure accés o no permet l’especificitat, estem pensant que 

la subvenció no permet la lliure participació de totes les entitats i associacions que 

treballen en el si de la igualtat? Conveniar amb unes associacions contra d’altres no 

vulnera la lliure concurrència? Tenen les vocalies personalitat jurídica pròpia o estan 

vinculades a una entitat mare que ha estat conveniada per participació i que té com a 

base del conveni de participació fixar una quantia per al seu funcionament, i no inclou 

aquest funcionament de les associacions de veïns la seva tasca en conjunt? Les 

polítiques d’igualtat es treballen des de totes les administracions mitjançant 

subvencions. La subvenció permet donar suport a iniciatives i, a més, l’equip tècnic 

ajuda, assessora i acompanya totes les associacions de dones. No es pot disposar 

d’aquest personal tècnic? La resposta és sí. Sempre que necessiten ajuda, el 

personal tècnic està a la seva disposició. I també se’ls facilita locals per realitzar 

activitats, centres cívics per fer-hi xerrades... Això no és donar suport a una activitat? 

O és que només es considera donar suport l’entrega d’uns diners? Entenem que no 

podem donar suport a la proposta per aquests motius i perquè tenim un informe que 

ens diu que les activitats han de venir subvencionades.  

En relació amb el prec presentat pel PSC, l’any 2011 el 100% dels recursos que es 

van concedir a les entitats per promoure la igualtat de gènere es va realitzar a través 

de subvencions nominatives de forma discrecional i sense pública concurrència. El 8 

de març de 2012 el Secretari va presentar un informe sobre el règim de subvencions 

a associacions de veïns que determinava el següent: “És una obligació municipal 

proporcionar a les entitats veïnals les ajudes econòmiques oportunes perquè 

aquestes entitats puguin atendre les mínimes despeses de funcionament” (...) “Per a 

les activitats d’interès general, festes populars i activitats de lleure, podrien 

desenvolupar aquestes entitats veïnals a través de convenis de cultura”, com així es 

va fer. És per això que seguint el criteri establert per la Secretaria General d’aquest 

Ajuntament, el Govern va realitzar les modificacions pressupostàries oportunes per 

anul·lar les convocatòries de subvenció, de participació ciutadana i de cultura i 

traspassar els recursos previstos a una partida que permetés la formalització 

d’aquests convenis de col·laboració. 
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Respecte a les activitats de promoció de la igualtat de gènere, el criteri de la 

Secretaria General és molt clar i estableix que l’Ajuntament de Mataró ha de donar 

suport a la promoció d’aquestes activitats a través d’una convocatòria de 

subvencions per garantir la pública concurrència i la igualtat de tracte. És per això 

que el Govern municipal, atenent aquest criteri, ha mantingut la convocatòria de 

subvencions prevista i l’ha dotat amb 10.000 euros. Estem dient que hem triplicat la 

dotació que l’anterior pressupost tenia per a aquestes activitats. Això ha permès que 

les entitats i associacions de la ciutat, amb independència de la seva vinculació amb 

el moviment veïnal, puguin optar a la igualtat de condicions i en règim de pública 

concurrència a obtenir suport municipal per al desenvolupament de les activitats que 

plantegin en l’àmbit de la promoció de la igualtat de gènere. D’altra banda, del procés 

de concessió dels recursos d’aquesta convocatòria de subvencions s’encarrega una 

comissió tècnica que aplicarà els criteris prèviament establerts en les adjudicacions i 

que actuarà de la manera més transparent possible. El Govern municipal no pot 

modificar actualment el règim de concessió de subvencions en contra dels criteris 

establerts per Secretaria. 

Pel que fa al punt tercer, no és possible, ja que en el supòsit de poder comptar amb 

recursos addicionals per donar suport a les activitats organitzatives per entitat en 

l’àmbit de la promoció de la igualtat de gènere, el Govern municipal hauria de 

presentar una nova convocatòria de subvencions per tal de continuar respectant els 

criteris d’igualtat de tracte i pública concurrència establerts per l’informe del Secretari. 

Per tant, el Govern no pot modificar un règim de concessió de subvencions en contra 

dels criteris establerts per Secretaria.  

Quant al quart punt, les entitats que integren els consells d’igualtat d’oportunitat han 

estat informats en tot moment del procés de modificació del sistema d’ajuts 

municipals per al desenvolupament de les seves activitats. Des dels serveis tècnics 

han mantingut reunions amb les entitats que prèviament comptaven amb conveni de 

col·laboració i, d’altra banda, des de la regidoria s’han mantingut reunions amb totes 

les entitats que així ho han sol·licitat. Per tant, les entitats n’han estat informades en 

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

Popular, manifesta el seu vot favorable a la proposta. Ja vam anunciar en el seu 

moment que canviar els convenis per subvencions de la manera que es feia no ens 

semblava en tots els casos adequat. Sí que és veritat que hi ha un informe tècnic que 

diu el contrari, però la meva experiència és que en política sempre hi ha la possibilitat 

d’estudiar una opció alternativa. Jo demanaria al Govern que, malgrat que hi hagi 

aquest informe, busqui solucions paral·leles per tal que en el cas d’aquelles entitats 

que realment tinguin clar que fan una aportació positiva per a la ciutat en el tema de 

la igualtat d’oportunitats, tal com vam dir en el cas de la Federació de Veïns, s’estudiï 

que les subvencions es puguin traspassar a convenis.  

 

 

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

recorda que ella és membre del Consell de la Dona, en representació de la seva 

formació política. Des del nostre grup valorem la tasca que fan totes les entitats de 

dones i, per tant, nosaltres sí que hi votarem favorablement.  

Opino que si el que desitgem és la igualtat de gènere, les associacions i les entitats 

haurien d’estar formades per participants de tots dos sexes. Perquè la igualtat de 

gènere sigui una realitat, hauríem de considerar indiferent l’origen de gènere per raó 

de sexe.  Si el que busquem és la igualtat d’oportunitats entre sexes, és incompatible 

pensar que les dones necessitem un tractament especial i diferent al dels homes.  

 
 

 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, anuncia que lamentablement s’hauran d’abstenir en la proposta de 

resolució, per tot el que ha comentat la Sra. Ortiz.  

Evidentment m’agradaria reconèixer la feina que es fa des d’aquestes entitats, però 

no podem votar una proposta de resolució quan el màxim lletrat de la casa ens està 

dient que és il·legal.  

Això també em porta a preguntar-me què s’estava fent fins ara. És a dir, s’estaven 

cometent il·legalitats fins ara? Si és així, demano que algú depuri responsabilitats. 
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Al marge d’això, entenc que el que hem de fer és posar-nos d’acord. Si les entitats el 

que volen és un reconeixement i aquest no es pot consolidar o atorgar mitjançant un 

conveni, penso que hi ha actes públics que permeten dignificar o reconèixer la feina 

d’aquestes entitats. I, en tot cas, les persones que hi ha al darrere el que volen és 

mantenir les activitats que fins ara han realitzat. Per tant, la finalitat ha de ser, ja sigui 

mitjançant convenis o subvencions, que puguin continuar amb la seva tasca com fins 

ara.  

 
 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, té la sensació que 

la Sra. Ortiz no ha entès res, perquè està present en el ple en la seva condició de 

política i no en la seva condició d’advocada. Ens ha respost d’una manera 

exclusivament jurídica i quan ens intenta donar els motius polítics el que intenta és 

l’enfrontament entre entitats, ja que unes sí i les altres no. Aquí és on em pregunto: 

sap vostè, Sra. Ortiz, quina és la feina que fan les entitats d’igualtat per la ciutat? 

Quan vol comparar les unes amb les altres o més enllà de la feina que fan, entenc 

que vostè no sap la feina que fan. Hi ha més de 500 entitats a la ciutat que fan molta 

feina, però n’hi ha algunes que la seva feina transcendeix més enllà del seu sector o 

del seu territori i es converteix en una feina de ciutat. I vostè, quan va arribar el 8 de 

març, suposo que va veure aquesta feina del conjunt de les entitats per la igualtat. No 

ens llegeixi informes jurídics, caldria que vostè entengués què és el que li estem 

demanant i veure si realment estan en condicions polítiques de mirar de trobar-hi una 

solució. Vostè considera que les activitats que fan el conjunt d’entitats d’igualtat a la 

nostra ciutat són considerades de ciutat i per això cal considerar que tinguin un 

conveni, que és el tractament que se’ls està donant, o no? Com tenen altres entitats 

de la ciutat. Pensi que el greuge comparatiu pot fer que les entitats se separin i deixin 

de treballar plegades. 

A més, quan diu que ja es va informar els dirigents veïnals d’aquestes entitats, dels 

quals són vocalies, és que encara les desconeix més. Són vocalies que sí que volen 

treballar dins del seu barri, però transcendeixen més enllà de l’associació de veïns i 

tenen uns anys al darrere treballant per la igualtat de gènere. Li demanem, doncs, 

que s’hi repensi, que conegui més de prop aquesta realitat i, per tant, que accepti 

aquesta proposta de resolució. 
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La senyora Olga Ortiz Moreno reitera que no existeix una manca de col·laboració 

amb les entitats que realitzen activitats en pro de la igualtat. Hi ha col·laboració via 

subvenció, via personal tècnic de l’Ajuntament i via cessió d’equipament per realitzar 

les activitats. Es valora la feina d’aquestes entitats. Com he mostrat a les vocalies, 

felicito i espero seguir comptant amb elles i, a més, el seu treball a la Junta per la 

Igualtat és important per a la nostra ciutat. El que no estem fent és no donar-hi suport, 

tot al contrari, esperem continuar comptant amb elles.  

 
 
 
 
El senyor José Luis Calzada demana que se li aclareixi si la proposta de resolució és 

il·legal (o al·legal) i si el que s’ha fet fins ara, doncs, era il·legal. Això és determinant 

per acabar de decidir el nostre vot, ja que si la proposta és legal nosaltres hi votarem 

favorablement en lloc d’abstenir-nos-hi com hem dit abans. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, Alcalde President, demana al Sr. Secretari si pot aclarir el 

dubte. 

 

 

 

El senyor Manuel Monfort, Secretari General de la Corporació, explica que mai la 

Secretaria ha fet informes previs en control del Govern, excepte quan el ple li ha 

demanat un informe previ posteriorment. Ha estat sempre arran d’expedients. 

L’informe de Secretaria al qual s’ha fet referència és un informe que no té a veure 

amb aquesta proposta. És un informe anterior, quan se’m va preguntar sobre les 

subvencions que es donaven a les entitats veïnals.  
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El senyor José Luis Calzada, arran de l’explicació del Sr. Secretari, canvia el seu vot i 

anuncia que votarà favorablement a la proposta.  

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron celebra que el PP se sumi a la proposta, però recorda 

que estem en les propostes de resolució i, per tant, això no vincula el Govern. 

Després, el Govern farà el que cregui convenient, però aquí el que demanem són 

posicionaments polítics. Si després, per la raó que sigui, això no és possible, ja serà 

responsabilitat del Govern i no pas dels grups municipals. Els juristes de la casa ja 

faran l’informe que calgui en el moment que hi hagi l’expedient administratiu. Ara 

estem fent de polítics i no pas de gestors. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que el debat s’ha centrat massa en temes 

jurídics i el que es demanava era un posicionament polític.  

Respecte a l’informe de Secretaria sobre les subvencions i els convenis i la seva 

vinculació o no. Els informes no sempre vinculen, ni a nivell local ni general ni 

internacional. Hi ha prestigiosos informes fets en la matèria que no tenen la capacitat 

de vincular. Ens diuen, ens aporten un munt d’informació sobre què pot passar si fem 

una cosa o l’altra.  

Les subvencions aporten aquest benefici de la lliure concurrència i la igualtat de 

tracte per a totes les entitats, mentre que els convenis donen estabilitat al treball 

d’algunes entitats d’una manera continuada. Aporten il·lusió continuada, treball a llarg 

termini i tenen també totes les contrapartides establertes, i és que en el text del 

conveni que anualment es regula es pot posar i treure aquelles coses que no 

funcionen o deixar-los inoperants quan l’entitat no compleix. Per tant, crec que no 

està tot escrit sobre el tema. 

D’altra banda, les associacions i entitats veïnals han entès que tal com s’ha dut a 

terme aquest intent de canvi ha estat un procés desgraciat o mal fet. És per això que 

van tirar marxa enrere i no van tenir cap inconvenient a recordar que era possible 
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mantenir els convenis amb determinades entitats que duien a terme una tasca social 

rellevant a la ciutat. 

Per què surten a l’empara de les associacions de veïns les vocalies de dones? No 

per casualitat, són entitats que han nascut de la necessitat de fer determinada 

pedagogia sobre temes de gènere en determinats àmbits i en barris difícils de la 

ciutat. Comparteixo el que deia la Sra. Lora, ja que voldria que no tinguéssim 

associacions només de dones. Anar cap a la igualtat vol dir poder relacionar-nos 

entre persones, més enllà de si som homes o dones. Però el fet és que aquestes 

entitats avui dia estan fent una tasca i jo he volgut acceptar la proposta que ens ha fet 

la regidora en el sentit de dir: hi ha un procés que ja s’ha tancat d’obertura dels 

terminis per a les subvencions o per als convenis i la partida econòmica és impossible 

de tocar per al 2012, però ara tinc l’oportunitat d’escoltar que no estem parlant de 

diners sinó de conceptes. Estem dient que algunes d’aquestes entitats no demanen 

que per al 2012 hi hagi més diners a la seva disponibilitat, sinó que estan parlant de 

concepte, que se’ls inclogui, tal com diem aquí, com a subvencions nominatives en 

els diners que ja se’ls han atorgat amb un altre concepte. Per tant, que ho estudiïn els 

tècnics a veure si és possible o no, però en qualsevol cas estem fent una votació 

política, estem reconeixent una tasca i estem corregint un incompliment que s’ha 

produït concretament amb tres entitats. Siguem una mica raonables. 

 
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm 28 de 

l’ordre del dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (3),  corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
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Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.  

Abstencions: Cap.  

 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE LES FACTURES 

PENDENTS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS INCLOSES AL 

DECRET 4/2012 D’AJUT AL PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El passat 30 de Març es va realitzar un Ple Extraordinari per tal d’aprovar un Pla 
d’Ajust que permetés a l’Ajuntament de Mataró acollir-se al Decret 4/2012 de 
pagament a proveïdors del Govern d’España. D’aquesta manera es beneficiava als 
proveïdors de l’Ajuntament de Mataró bé satisfent el deute que es tenia amb ells o bé 
escurçant els terminis de pagament als mateixos. 
 
No tenim cap intenció de tornar a iniciar un debat que ja es va tenir, però si que 
creiem que arrel de la polèmica generada a la ciutat fora bo aclarir algunes de les 
incògnites que es van obrir sobre la conveniència o no d’acollir-se a l’ajut que s’oferia 
mitjançant l’esmentat decret. En concret es va argumentar que a 31 d’abril una gran 
part de les factures que s’havien comunicat al Ministerio de Economia y Hacienda es 
podrien pagar amb recursos propis. 
 
Amb l’ànim de saber-ne exactament si s’han realitzat aquests pagaments a 
proveïdors o no, o bé quins d’aquests pagaments si s’han pogut realitzar presentem 
les següents preguntes: 
 
1.-  Del total de factures que s’havien comunicat per tal d’acollir-nos com a 
Ajuntament al Decret de pagament a proveïdors quines s’han satisfet a data de 31 
d’Abril? 
 
2.-   Quin import dels 10 milions d’euros als que es concertaven mitjançant el decret 
4/2012 s’ha pagat ja a proveïdors? 
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3.-   En quin termini s’està pagant als proveïdors de l’Ajuntament a data d’avui?” 

  

 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, fa 

esment que abans parlàvem de pagar els deutes que tenim contrets amb l’Estat amb 

el retorn de la PIE i ara ha sortit el tema del pagament dels deutes amb els 

proveïdors. Sigui com sigui, hem de tenir clar que hem de pagar tots els deutes que 

tenim com a Ajuntament. 

En resposta a la primera pregunta, del global de factures que es van emetre i es van 

comunicar al Ministeri eren 1.042. De totes elles, restarien pendents de pagar 22 

factures que són les relacionades amb PUMSA i Gintra i que ja vam comentar que no 

hi podríem fer front. D’aquí la voluntat de poder-nos acollir a aquest Pla d’Ajust. 

Pel que fa a la segona pregunta, de l’import de 12.079.395,64 € —que feien un volum 

global de 1.042 factures— s’han pagat ja a proveïdors 6.319.946,25 €. Es preveu 

pagar a data 4/5/2012 143.651,67 €, que es correspondrien amb els confirmings que 

tenen el venciment 4/5. I restarien pendents de pagaments un volum de 5.615.797,70 

€, d’aquests proveïdors i referents a factures de PUMSA i Gintra.  

Quant a la tercera pregunta, el termini de pagament és el mateix que existia quan 

vam arribar al Govern, que és de 4 mesos i mig. Els pagaments de l’Ajuntament es 

realitzen cada dia 5 i cada dia 20 de cada mes. 

Val a dir també que en aquesta relació de factures no s’hi inclou la factura de 

Fomento de més de 26 milions d’euros. En aquest sentit no consta en la relació, 

perquè no complia els requisits establerts pel Ministerio. Igualment, com qualsevol 

altre proveïdor, podien recórrer i demanar un certificat per a ser inclosos en la llista. 

Ens consta que sí que ho han fet  i que ara estan pendents de resolució a veure si 

per altres vies el Ministerio accepta que aquesta factura compleix els requisits. 

Aquest deute d’una o altra forma s’haurà de pagar però la factura no està inclosa en 

la llista.  

 

 

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

Catalunya, es mostra sorprès pel fet que dels 12 milions d’euros en quedin només 

5,5, ja que una bona part d’aquests 12 milions sí que s’han pogut satisfer. 
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La senyora Carolina Soler aclareix que el requisit global era factures entrades a 31 

de desembre. Lògicament hi havia un volum de factures que és del normal 

funcionament amb aquest termini de pagament de 4,5 mesos. Per tant, d’aquest 

volum de 12 milions d’euros hi havia un import que ja tindria el compromís i la forma 

de pagament, en aquest cas, a 4 mesos. I com que el termini és el 30 d’abril ja 

estaríem dins d’aquests 4 mesos. També vam anunciar que per l’import i per la 

situació de les societats municipals de PUMSA i Gintra no es podria fer front a aquest 

global de l’import que els he esmentat de més de 5,5 milions d’euros en el termini de 

30 d’abril que marcava el Ministerio. 

 

 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE L’ESTAT DE 

CONSERVACIÓ DEL CLOS ARQUEOLÒGIC TORRE LLAUDER I 

DELS SEUS ENTORNS. 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Donat que estem en dates prèvies a la celebració del 50è aniversari del Clos 
arqueològic Torre Llauder 
 
Donat que aquest Grup Municipal pensa que aquesta circumstància pot esdevenir un 
element important de promoció de la ciutat. 
 
Donat que pensem que tant els entorns com el propi recinte han de presentar una 
imatge digne al 50è aniversari. 
 
Donat que, tant, diferents veïns de la zona com la pròpia Associació de Veïns del Plà 
d’en Boet, ens han expressat la seva preocupació per la deixadesa evident a la zona. 
 
Donat que els entorns s´han convertit en un lloc on sovint es realitzen pràctiques 
incíviques com el “botelló”, reparacions de vehicles i proliferen animals als quals es 
dona menjar la qual cosa provoca una superpoblació ..que generen una quantitat de 
residus importats i malmeten seriosament la imatge de la zona, ja de per si 
deteriorada. 
 
Donat que creiem que aquesta zona necessita un impuls i una millora, entre d’altres 
motius, per ser una de les portes d’entrada a la Ciutat. 
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Aquest Grup Municipal presenta les següents PREGUNTES: 

 
1.- Té el Govern Municipal intenció de realitzar alguna actuació destinada a millorar 
l’estat dels entorns del Clos arqueològic Torre Llauder en motiu del 50è Aniversari de 
la seva obertura? 
 
2.- Quin manteniment es realitza en quant a neteja i reparacions tant de la façana que 
envolta les runes arqueològiques com de les zones limítrofes? 
 
3.- Es fa algun control dels animals i de les persones que els donen aliment, infringint 
la normativa municipal, per tal d’evitar les molèsties que generen? “ 
 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, està d’acord que en aquest 50è aniversari del descobriment de la Torre 

Llauder cal millorar aquests entorns i procurar que es pugui celebrar un aniversari 

digne el proper dia 11. Durant aquesta setmana i la setmana vinent ja s’estan 

realitzant treballs de manteniment i de neteja dels entorns, consistents en la 

reparació dels trams de paviment que estiguin malmesos i que puguin provocar algun 

perill per als vianants. S’està fent neteja de grafits de les zones degradades, s’està 

fent neteja i manteniment de les zones de gespa del voltant, neteja d’herbes de les 

voreres i parterres de la cantonada de la zona de l’aparcament i neteja puntual de 

l’entorn i zona mixta d’aparcament amb aigua a pressió. 

En resposta a la segona pregunta, val a dir que hi ha dos grups de neteja i 

manteniment: l’interior del recinte el gestiona l’IMAC, ja que necessita una cura i un 

tractament específic en tant que hi ha elements museístics, com són les runes. I amb 

el CEO tenen contractada la jardineria de la part interior, que treballen amb una 

periodicitat setmanal. Pel que fa als treballs que s’hi realitzen, segons el contracte 

que tenen, és neteja general de la zona pública, manteniment de les zones del prat... 

Quant a la part que fa Manteniment és des de fora del recinte: voreres, jardineria, 

grafits, etc., tal com ja he esmentat. 

En referència als animals, és cert que fa uns anys hi havia una colònia de gats als 

quals els veïns donaven menjar i, per tant, van anar proliferant. S’hi van posar unes 

gàbies per caçar-los vius i unes tanques perquè no poguessin entrar a través de les 

reixes al recinte i aquesta colònia es va anar controlant i eliminant. Avui dia aquest 

problema ja no existeix. 
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El senyor Marco A. Fernández pensa que aquesta seria la millor manera d’honrar la 

memòria del nou Mataroní Il·lustre descobridor de la Torre Llauder Marià Ribas. 

 

 

 

31 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE L’EXPOSICIÓ 

“DRACS I COLORS” QUE S’HA FET AMB MOTIU DE LA DIADA 

DE SANT JORDI A L’ENTRADA DE L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA RETIRADA D’UN 

METGE DE CAPÇALERA DEL CAP DE LA LLANTIA. 
 

La pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 26 de l’ordre del dia. 

 

 

33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS D’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS QUE TREBALLEN PER LA 

IGUALTAT DE GÈNERE A MATARÓ. 
 

Aquest prec ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 28 de l’ordre del dia. 
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34 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE JUNTS PER L’ESPORT A MATARÓ. 
 

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

següent: 

 
“Uns dels objectius de l'IE ha de ser estar al servei de l'esport de la ciutat per ajudar 
als clubs a ser forts i a tirar endavant els seus projectes esportius. 
 
En aquests moments, ajudar als clubs a trobar finançament més enllà de les ajudes 
públiques ha de ser una de les ocupacions principals del regidor d'esports. 
 
En el passat mandat es va idear i posar en marxa el Pla Junts per l'Esport de Mataró. 
Pla que segueix en vigor.  
 
L'objectiu de Junts per l'Esport de Mataró era i és crear una marca singular, 
destacada i amb valor afegit per fer atractius els clubs als patrocinadors privats, de 
manera que aquests es puguin sumar a un projecte que potencia els valors esportius 
i el sentiment de comunitat alhora que promociona la seva marca comercial, la 
destaca i li dóna valor.  
 
En definitiva, és un pla que busca sumar interessos d'uns i d'altres (clubs i 
patrocinadors) per sortir-ne tots beneficiats - sobretot els clubs i l'esport.  
 
Per la seva importància estratègica pels clubs i per la ciutat i per la necessitat de 
generar finançament privat pels clubs, els fem les preguntes següents:  
 
1. Per aquesta temporada 2011-2012 que ja s'acaba quins objectius tenien plantejats 
i quines accions estaven previstes fer? 
 
2. Quin pressupost hi ha destinat enguany pel Pla Junts per l'Esport de Mataró? Per a 
quines accions? 
 
3. Tenen previst fer avaluació al final de temporada? Ho explicaran al Consell Rector 
del IE i a la CMI de Participació i Serveis a les Persones? 
 
4. De cara a la temporada següent tenen previst fer propostes de millora del Pla Junts 
per l'Esport de Mataró? Quines? 
 
5. A banda d'aquest Pla i de les subvencions públiques, tenen previstes altres 
propostes per ajudar a incrementar el finançament dels clubs de la ciutat? Quines? 
Quan i com tenen previstes tirar-les endavant?” 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, en resposta a la 

primera pregunta, explica que el que es va fer en primer lloc va ser parlar amb els 

diferents clubs que participen en la campanya Junts per l’Esport i confirmar la 

necessitat que tenen de continuar amb la campanya. En segon lloc, introduir-ho en el 

PAM i dotar el pressupost de l’Institut d’Esports de les quantitats suficients per fer 

front a la campanya.  

L’objectiu de la campanya es divideix en tres àrees principals: actualitzar els 

patrocinadors de cada club, la qual cosa es fa amb la projecció de plafons amb els 

patrocinadors de cada club i estem pendents d’acabar-los d’actualitzar a finals de 

temporada; posar plafons de rerefons per a les entrevistes televisives, la qual cosa la 

tenim pendent però prevista de fer cap al setembre; i actualitzar el web, en què ja hi 

estem treballant. 

La segona àrea seria fer un nou contracte amb M1 TV per a la visualització dels 

patrocinadors, la qual cosa ja està feta i tenim un acord fins al desembre del 2012. 

Aquest acord es basa en retransmissions esportives els diumenges i el programa 

esportiu del dilluns. 

La tercera àrea seria al final de la temporada fer un reconeixement a les empreses 

patrocinadores dels diferents clubs. Hi estem acabant de treballar. La idea és fer-los 

algun tipus d’agraïment perquè es puguin visualitzar. 

En resposta a la segona pregunta, val a dir que el pressupost és de 20.177 €, que es 

desglossen en: per a M1 TV hi ha 15.117 €, en concepte de la campanya que ja 

tenim en funcionament, i per a la revisió dels plafons i reconeixement dels 

patrocinadors hi ha 5.000 € de pressupost, per a la realització dels plafons i rerefons 

de les entrevistes. Això encara ho estem acabant de preparar. També hi ha una part 

de M1 TV de la Nit de l’Esport, que va suposar una despesa de 4.720 €. 

Pel que fa a la tercera pregunta, evidentment que farem una valoració al final de la 

temporada, per saber on som i cap on anem. El proper 9 de maig donarem compte 

de l’acord amb M1 TV al Consell Rector i, més endavant, farem un informe de com 

ha anat la campanya. 

Quant a la quarta pregunta, en principi farem una valoració conjuntament amb els 

clubs de com ha anat el pla i, en funció de les aportacions que facin i les possibilitats 

econòmiques del moment, determinarem les accions a realitzar. 

Finalment, cal dir que estem treballant per mantenir les subvencions, cosa que hem 

aconseguit en el pressupost d’enguany, i creiem que és una fita molt important 
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donada la situació econòmica actual. Pel que fa al patrocini, ara mateix els clubs 

estan passant per greus dificultats per mantenir els patrocinis que tenen i nosaltres 

els ajudem tant com podem. Totes les iniciatives que es tinguin, com ara organitzar 

campus, torneigs, 24 hores, etc., nosaltres estem oberts a parlar-ne.  

Un tema important que cal destacar i que estem treballant a fi de posar-lo en marxa 

és la targeta de crèdit per ajudar l’esport mataroní. Hem d’acabar de lligar l’empresa 

que en un principi començaria a treballar al mes de setembre, però falta que ens en 

donin totes les garanties.  

En qualsevol cas, estem oberts a parlar de qualsevol iniciativa que ens vulguin 

plantejar al Consell Rector.  

 

 

El senyor Ivan Pera repeteix que el seu grup pensa que aquest és un dels temes 

clau, i més en aquest moment, per ajudar els clubs. Cal posar el fonament per a un 

sistema esportiu local i català que sigui fort en la societat civil, que tingui un bon 

arrelament i una bona relació amb les empreses i els patrocinadors. Per tant, ja sigui 

la fórmula del Junts o sigui la fórmula de la targeta de crèdit serà benvinguda.  

El problema que veig és que per parlar d’aquest tema ha calgut portar-lo al ple i no 

se n’ha parlat ni al Consell Rector ni a la Comissió Informativa. La nostra sensació és 

que aquest és un tema que s’està treballant, però no ens sembla que sigui una 

prioritat en la seva agenda. Nosaltres el tenim a l’agenda i nosaltres en volem parlar. 

   

 

 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA PRESÈNCIA DE 

RATES AL CENTRE DE MATARÓ. 
 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 
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“En el solar que hi ha fent cantonada al Camí Ral - Avda. Jaume Recoder, hi han 
hagut queixes de veïns de que estan apareixent rates per l'abandonament d'aquest 
solar amb l'evident perill que això pot comportar. 
 
La pregunta és: 

 Aquest solar és responsabilitat a nivell particular o de l'Ajuntament? 

 Es coneix l'existència d'aquests fets? 

 De no ser així, quines mesures pensen prendre per evitar problemes majors?” 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, aclareix que aquest solar és de propietat privada a nivell particular. S’ha 

cedit la gestió a un promotor immobiliari i el manteniment de la propietat i el 

compliment de la normativa higiènica i sanitària i de seguretat és responsabilitat del 

propietari. 

Sí que es coneixen aquests fets; des de l’any 2010 el servei de Salut Pública ha 

intervingut en el solar per denúncia dels veïn. Des de l’Ajuntament es va contactar 

amb el propietari i se’l va requerir perquè revisés la neteja, el sanejament i la 

desratització del solar. Per tant, fins ara s’han estat prenent mesures i fins i tot a 

principis d’abril es va realitzar una nova inspecció i s’ha tornat a contactar amb el 

propietari a fi que torni a fer aquesta neteja.  

 

 

36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE LES 

PAPERERES A LA VIA PÚBLICA. 

 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

presenta la pregunta següent: 

 
“Durant aquest mes d'Abril hem vist en varis indrets de la ciutat (Rocafonda, 
Cerdanyola i Centre de Mataró) que les papereres municipals de la via pública no 
totes contenen la bossa d'escombraries, amb la qual cosa es generen segregacions 
de líquids que poden ser un focus de bactèries, sobretot ara que ve el temps de la 
calor. A més durant el cap de setmana queden plenes a vessar, de manera que les 
deixalles cauen per terra i donen mala imatge a la ciutat. 
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Per la qual cosa li volem preguntar a la Regidora responsable si coneix l'existència 
d'aquesta deficiència.” 
 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, comenta que, pel que fa al tema de les bosses, s’ha consultat amb 

l’empresa que en fa la neteja la qual ha assegurat que no s’ha deixat de posar 

bosses enlloc, malgrat que en algun moment pot passar que la bossa salti pel vent. 

Sí que és cert que es pot haver detectat que algun cap de setmana alguna paperera 

estigui desbordada perquè durant el cap de setmana no hi ha pròpiament un servei 

de neteja d’escombriaires, que són els que treuen la bossa. Es farà una revisió dels 

punts que vostè indica i si s’observa que hi ha efectivament desbordament mirarem 

d’ampliar o bé el número de papereres o bé la freqüència de recollida. 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i vint-i-cinc minuts de la 

matinada, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que 

signa amb mi. Certifico.  


