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ACTA NÚM. 01/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE GENER DE 2012. 

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

 

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

gener 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 (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 
8491/2011 de 30 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 4 de gener 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 
extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 4 de gener 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 
 

   DICTAMENS 
 
 CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Servei de Gestió Econòmica-   
 

1 Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2012 

 

 

 -Direcció de Recursos Humans- 
 

2 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de 

personal de l’Institut d’Esports de l’any 2011.   

 

3 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 

2012.  

 

4 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut  Municipal 

d’Acció Cultural per a l’any 2012 

 

5 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut  Municipal 

d’Educació per a l’any 2012. 
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6 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut  Municipal de 

Promoció Econòmica per a l’any 2012. 

 

7 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut  d’Esports per a 

l’any 2012. 

 

8 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’EPE Mataró Audiovisual 

per a l’any 2012. 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit explica que el punt núm 2 de l’ordre 

del dia és un tema que estava pendent de la modificació de la plantilla de l’Institut 

d’Esports corresponent al 2011 i tal com s’havia acordat amb tots els grups 

municipals es tractarà com a primer punt de l’ordre del dia i després es tractaran 

conjuntament la resta de punts. 

 

 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 

2  - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 

LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 

L’INSTITUT D’ESPORTS DE L’ANY 2011.   

 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Relació de fets 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària del dia 3 de juliol del 
2008 va aprovar la darrera revaloració dels llocs de treball de l’Institut d’Esports. 
 
Vistes les al·legacions presentades pels treballadors de l’Institut d’Esports. 
 
Atès el contingut dels informes elaborats pels tècnics del servei d’Organització i 
desenvolupament de recursos humans de l’Ajuntament de Mataró. 
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Vist l’informe del  Director de l’Institut d’Esports sobre la modificació de la relació de 
llocs de treball i de la plantilla del personal de l’Institut d’Esports  
 
Vist el document d’acceptació per part dels delegats dels treballadors de l’Institut en 
relació a la modificació de la relació de llocs i de la plantilla del personal de l’I.E. 
 
Vist l'informe de l’assessora jurídica de Secretaria General de l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 126.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, manifesta que la modificació de 
les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà del compliment dels tràmits 
establerts per a la modificació d’aquell. 
 
L’article 27 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals preveu la modificació de la plantilla amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost entre d’altres, en base a criteris 
d’organització administrativa interna. 
 
L’article 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, on es regulen les qüestions 
referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació.  
 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
manifesta la competència del Ple per a l’aprovació de la plantilla i de la relació de 
llocs de treball. 
 
En virtut de tot això, PROPOSO l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pel treballador Sr. Jordi Torné, per al 
lloc de Responsable d’Instal.lacions. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per introduir el 
següent: 
 

1. Sr. Jordi Torné, per al lloc de Responsable d’instal·lacions 
esportives, modificar el complement de valoració de 19XI a 19XVII. 

 
2. Per al lloc de Cap d’administració, modificar el grup de classificació 

de A1 a A1/A2. 
 
 
TERCER.-   Aprovar la modificació de la plantilla del personal en el sentit de:  
 

1. Reconvertir la plaça de TAE Economista, grup A1, en una plaça de Tècnic/a 
Mitjà/na,  grup A2. 
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QUART.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball com a 
conseqüència dels acords anteriors, que s’adjunten en l’annex 2.1. i 2.2. 
 
CINQUÉ.- Aplicar el increment retributiu derivat de la nova valoració del lloc de treball 
de Responsable d’instal·lacions esportives amb efectes retroactius des del 5 de 
novembre de 2010, data de registre de l’escrit de sol·licitud de valoració del lloc de 
treball de responsable d’instal·lacions, per un import de 4.519,08 €  de sous (aplicació 
IE100/342100/13000) i 848,68 € de Seguretat Social (aplicació IE100/342100/16000) 
 
SISÉ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de 
l’Institut d’Esports de Mataró en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
SETÉ.- Elevar els presents acords al Ple de l’Ajuntament de Mataró per a la seva 
aprovació definitiva, si s’escau.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  

corresponent al grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponents al 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). 

 

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que a continuació es tractaran 

els punts de l’ordre del dia referents al pressupost i les plantilles del personal 

de l’ajuntament i dels organismes autònoms. És farà tal i com es va acordar en 

la passada Junta de Portaveus amb tots els grups municipals. Concretament, 

tractarem, el punt 1 i des del punt 3 fins el punt 8, dins un sol debat que 

quedarà regulat de la següent forma: 
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• Una introducció de l’Alcalde que serà de 3 minuts. 

• Una intervenció de 3 minuts del Regidor Delegat de Participació i Nova 
Ciutadania, Política Lingüística i Cultura per explicar com s’ha anat 
treballant la proposta. 

• Una intervenció de 15 minuts de la Regidora Delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana que presentarà els dictàmens. 

• Una intervenció de 5 minuts del regidor Portaveu del Govern. 
• Intervencions dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 15 

minuts per grup municipal. 
• i haurà un torn de rèpliques del Govern municipal amb un màxim de 15 

minuts. 
• Un torn de cloenda dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim 

de 10 minuts per grup. 
• I, finalment, el tancament de l’Alcalde de 10 minuts. 

 

Per tant, el Ple municipal hauria de durar aproximadament 2 hores. 

 

Sense més preàmbul, donem inici al debat d’aquestes propostes que vénen a 

contemplar el pressupost de l’Ajuntament de Mataró i les plantilles i relacions de llocs 

de treball de l’ajuntament i dels organismes autònoms per a l’any 2012. 

 

 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, Regidor Delegat de Participació i Nova 

Ciutadania, Política Lingüística i Cultura, desitja bon any a tothom i passa a 

explicar quin ha estat el procés participatiu pel que fa a l’elaboració del pressupost i el 

PAM per al 2012. Ha estat un procés condicionat pel poc temps, tractant-se d’un 

principi de mandat, que necessàriament ha hagut d’utilitzar el disseny i les eines de 

participació que ja existien. 

Durant els mesos de setembre i octubre es va treballar intensament per part de tots 

els serveis de la casa, especialment els caps i els coordinadors, i també els regidors 

del Govern, en la definició d’un pla de mandat. El pla va ser presentat el 7 de 

novembre, com a full de ruta i com a document obert i viu, que té voluntat expressa 

de seguir rebent aportacions de manera continuada i del qual tothom podrà fer un 

seguiment exhaustiu del seu compliment i grau d’execució de forma àgil i fàcil. 

A continuació es van constituir la totalitat dels consells municipals de Participació: en 

primer lloc, els territorials, els quals només renovaven els representants del grups 

municipals i de la Federació d’Associacions de Veïns, fet que va facilitar que 
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poguéssim fer més d’una sessió per tractar els temes del PAM i el pressupost. I 

després es van constituir tots els consells sectorials, que van seguir un procés més 

lent perquè van requerir del nomenament de nous representants per part de totes les 

entitats. També es van constituir tots els organismes autònoms, que igualment han 

pogut participar en l’elaboració.  

Així es van recollir les propostes territorials i sectorials fins a un total de 211. 

D’aquestes 211 propostes, 124 van ser acceptades literalment, el que representa un 

59% del total. 24 d’elles van ser acceptades només parcialment, 38 van quedar 

pendents d’estudi per a propers exercicis i 24 van ser rebutjades. 

El passat 19 de desembre, es va constituir també el Consell de Ciutat, després 

d’haver renovat aproximadament el 50% dels seus membres provinents dels grups 

municipals o dels diversos consells municipals, territorials, sectorials i d’organismes 

autònoms. En aquell consell es va explicar l’avantprojecte del pressupost i es va 

donar compte del PAM, una vegada incorporades les aportacions dels respectius 

consells, així com dels organismes autònoms, i es van prioritzar les accions que 

restaven pendents d’estudi.  

Finalment, una vegada avui s’aprovi, si és així, el pressupost de forma inicial, i en 

compliment del que diu l’actual reglament de participació ciutadana, el proper 16 de 

gener es convocarà una audiència pública, on s’escoltaran els representants 

d’entitats i la ciutadania en general per a recollir les seves propostes en format 

d’al·legacions, atès que ens trobarem en període d’exposició pública. 

Des dels serveis de Participació Ciutadana no fem una valoració positiva del procés, 

però ens refermem en el compromís per a aquest 2012 de treballar en la revisió 

íntegra del model de participació i del procés d’elaboració del pressupost i del PAM. 

Vull recordar que l’opció de l’actual Govern municipal va ser fer aquesta revisió 

comptant amb els integrants d’aquests consells, dels consells actuals, que són 

entitats i persones individuals, malgrat no ser el nostre model, davant la impossibilitat 

de posar-ne en marxa un de nou en tan poc temps. 

 

 

 

 

 

 



 8

La senyora Carolina Soler, Regidora Delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, recorda que avui portem l’aprovació inicial del pressupost de 

l’Ajuntament, és a dir, és el principi del seguiment que se n’ha de fer i, per tant, 

tindrem un període d’al·legacions i, després, un termini d’exposició pública de 15 

dies, en què entitats, persones individuals, etc., podran presentar les esmenes que 

creguin oportunes. 

Un pressupost són xifres i, darrere d’elles, sempre s’hi ha de posar la lletra. En 

aquest Saló fa pocs dies que hem aprovat les ordenances fiscals, que ens 

marquen aquest marc d’ingressos que reflecteix aquest pressupost que 

presentem. Aquest marc d’ingressos té condicionants, que ja vam comentar 

abastament al seu dia, en què el protagonista va ser l’IBI. Amb aquest 

protagonisme de l’IBI, el Govern municipal va presentar una proposta de 

congelació de tarifes, impostos i preus públics. A banda d’aquests condicionants, 

el Govern també va apostar per fer una revisió cadastral per a intentar mitigar 

l’increment de l’IBI de cara al 2013. 

A part, aquest marc d’ingressos també venia marcat per un descens de les 

subvencions de tota mena, que ens vénen de la Generalitat i, en aquest cas, de 

l’Estat espanyol. Aquesta és una realitat que tenim. A nosaltres ens agradaria 

presentar un pressupost més ample, amb uns imports més elevats, però les 

circumstàncies actuals són difícils.  

Malgrat aquests condicionants d’aquestes subvencions i ingressos addicionals, 

també tenim un marc de despeses en aquest pressupost. Un pressupost que havia 

de fer front a diferents condicionants: complir els compromisos financers que 

teníem, mantenir uns nivells de servei que dóna l’Ajuntament i intentar mitigar els 

efectes d’aquesta conjuntura no gens favorable per a aquelles persones més 

afectades i més vulnerables.  

Per això aquest pressupost que portem fa un esforç en despesa social, incrementa 

en més de 500.000 euros l’aportació al servei d’atenció domiciliària i crea una 

bossa de subvencions per a famílies amb dificultats per a l’IBI, manté aquesta 

bossa per a la brossa i també inclou una altra bossa per a les tarifes d’aigua. 

El mercat financer és inestable, ara tenim unes situacions i condicions financeres 

bastant desfavorables i molt més quan ens dirigim com a sector públic. 

L’administració local té unes condicions financeres difícils i a això se suma l’elevat 

endeutament del Grup Ajuntament, la qual cosa fa que els costos financers encara 
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s’elevin més. Any rere any aniran augmentant. Aquest 2012 tindran un increment 

del 34,33%, és a dir, estarem pagant 2,6 milions d’euros més en costos financers. 

També aquestes despeses inclouen, com a compromisos, la projecció en aquest 

pressupost de dèficits d’anteriors exercicis que en aquest 2012 hem de 

contemplar. Alhora, la necessitat d’aquesta revisió cadastral que s’ha de fer, el que 

requereix unes dotacions pressupostàries que s’han de preveure perquè siguin 

efectius el 2013 uns valors cadastrals adaptats a la realitat que tenim actualment a 

la ciutat. A més, tenim la necessitat de realitzar l’aportació municipal a la societat 

PUMSA d’una quantitat aproximada de 5 milions d’euros, la qual cosa va en 

detriment de poder fer altres coses, com ara inversions que com a Govern ens 

agradarien. A més, entren en funcionament diferents equipaments que comporten 

uns costos. Aquest seria un resum de les despeses. 

Pel que fa a les xifres que presentem, el pressupost de l’Ajuntament és superior a 

119 milions d’euros. El consolidat (Ajuntament i organismes autònoms) sumarien 

més de 125 milions d’euros i, si hi sumem les empreses públiques i societats 

mercantils, sumarien més de 196 milions d’euros. És una variació a l’alça del 

pressupost de l’any anterior, però si ho analitzem a nivell global i mirem la sèrie 

històrica d’ençà del 2007, tindríem uns imports similars a l’exercici 2007. 

Aquestes despeses condicionen també la capacitat d’inversió que pot tenir 

l’Ajuntament, i pel fet de poder aconseguir el crèdit que necessitem per fer front a 

les inversions. Amb tots aquests condicionants, proposàvem un annex d’inversions 

d’Ajuntament i organismes autònoms superior als 15 milions d’euros, però són 

inversions que es dediquen a mantenir i renovar les infraestructures i al 

manteniment ordinari que s’ha de tenir a tots els serveis de l’Ajuntament, com 

també posar en funcionament equipaments com la biblioteca Antoni Comas, 

renovar la rehabilitació de la plaça Gran o la nau Cabot i Barba. 

Un altre punt que cal esmentar és el de l’endeutament de l’Ajuntament. Les 

condicions són difícils, la situació també ho és i el nivell d’endeutament és 

considerable. Les despeses financeres del Grup Ajuntament per al 2012 són de 

més de 10 milions d’euros, el que significa un increment del 34,33%. Això suposa 

que estarem pagant cada dia 28.078 euros en concepte d’interessos. El deute 

global del Grup Ajuntament, incloent avals, és de 272 milions d’euros, malgrat que 

el ràtio d’endeutament bancari es preveu que es redueixi en un 10% el 2012. 
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També cal esmentar les pòlisses de tresoreria, que tenen a veure amb la caixa. 

Amb el decret del qual ja vam parlar en el ple passat, les corporacions locals 

tenien l’obligació de deixar totes les pòlisses que tenien concertades cancel·lades 

amb data 31 de desembre. L’Ajuntament ha pogut cancel·lar les pòlisses i a data 

d’avui ja ha tornat a concertar-les. Per tant,  s’han format unes operacions a nivell 

global de més de 17 milions d’euros, la qual cosa garanteix el compliment de les 

obligacions de pagament que té l’Ajuntament davant de treballadors i proveïdors 

amb normalitat.  

Aquest pressupost intenta adaptar-se i donar resposta a les necessitats que tenim 

a la ciutat. Ens trobem una ciutat amb una població superior als 124.000 habitants, 

amb uns indicadors negatius i afectats per la crisi. El nombre d’usuaris de serveis 

socials va en augment, els nivells de taxes d’atur són del 21%, la mobilitat de la 

ciutat s’ha reduït, l’economia local s’està terciaritzant en el sector serveis, en 

detriment del tèxtil i la construcció i, per tant, considerem que havíem de centrar 

aquest esforç en ajudar les persones que estan patint més.  

Per això s’ha creat una partida de 300.000 euros per a subvencionar els efectes de 

l’IBI, s’ha fet la bossa per al rebut de l’aigua, també s’ha posat en marxa l’estudi 

d’implantació de la tarifació social, per a adaptar els serveis municipals a la 

capacitat de pagament de cada ciutadà i la finalitat de la despesa ha estat 

compensar i mantenir els serveis que s’estaven prestant fins ara, sobretot els 

destinats a les persones. 

Aquesta és la conclusió que nosaltres traiem d’aquesta proposta de pressupost: 

mantenir el nivell de serveis, no incrementar la fiscalitat exceptuant l’increment de 

l’IBI que ens ve marcat per normativa i donar resposta a les necessitats que ens 

planteja la ciutat i la situació actual. 

Quant a la plantilla, portem a presentació un document de plantilla que significa el 

desplegament de l’organigrama municipal, considerat el més adient per a aquest 

Govern municipal. S’ha fet sota els conceptes d’eficàcia, estalvi, reorganització del 

que ja tenim, dotar de més polivalència la plantilla, afinar la coordinació entre els 

serveis i les seves unitats, donar més agilitat, intentar millorar el temps de resposta 

de l’administració i, sobretot, augmentar la transparència.  

La majoria de variacions de la proposta de modificació de plantilla i relació de llocs 

de treball tenen aquest caràcter de transversalitat i de coordinació que requereixen 

aquests temps difícils. Hem de fer més coses amb menys recursos. Creiem com a 
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Govern municipal que calia fer perfils més polivalents, que hi hagués més 

coordinació d’equips i que es treballi amb una visió més àmplia i estratègica.  

Cal remarcar que no hi ha increment de places, sinó que, sota el criteri d’estalvi, 

s’ha optat per reconvertir les que ja existien per a ajustar-les millor a les nostres 

necessitats. Crec que s’ha de fer especial èmfasi en què aquesta proposta de 

modificació de plantilla i relació de llocs de treball ha estat treballada i negociada 

amb la part social de l’Ajuntament. S’han fet totes les sessions necessàries i, en 

conseqüència, hem obtingut uns resultats positius. La negociació ha conclòs amb 

una valoració favorable i cap al·legació rebuda. 

Finalment, agrair, en nom del Govern municipal, la feina feta pels tècnics de la 

casa, en uns terminis ajustats i unes dates complicades per poder fer la feina. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, com a regidor portaveu del Govern, posiciona el 

vot del Govern que serà favorable. Donarem suport a aquest pressupost, que es fa 

des de l’esforç de voler parlar amb tots els grups municipals, d’haver-ho fet fins ara i 

de continuar-ho fent fins a la seva aprovació definitiva. Aquest pressupost es 

confecciona en un escenari difícil, que ve marcat per la davallada dels ingressos 

propis de l’Ajuntament, malgrat aquest increment obligat de l’IBI, per la incertesa en 

les aportacions que s’han de rebre d’altres administracions, especialment la de 

l’Estat, pel fet que ja portem diversos anys en què la despesa en alguns serveis s’ha 

anat reduint fins a un punt que es fa difícil continuar-ho fent, per exemple la neteja 

dels carrers o la recollida de la brossa, i també ve marcat per la necessitat d’enviar 

diners a l’empresa PUMSA, amb un deute de 151 milions d’euros i que preveu unes 

pèrdues de 6 milions per a aquest 2012. Aquesta situació darrera va en perjudici de la 

planificació de noves inversions. 

És important destacar l’esforç per incrementar la despesa social que garanteixi els 

serveis bàsics a les persones més necessitades, amb la qual cosa hem coincidit amb 

altres grups, especialment amb el grup Socialista. 

Per complementar el que ha dit la Sra. Soler, vull fer referència als documents del Pla 

de Mandat i del PAM. El Pla de Mandat està format per 10 eixos: la Mataró 

Emprenedora i Innovadora; la del Treball i les Oportunitats; l’Equilibrada i Sostenible; 
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l’Eficient; la Segura; la dels Valors, l’Ensenyament i el Coneixement; l’Esportiva i 

Saludable; la Social i Integradora; la Cultura i la Mataró Capital.  

Aquest vol ser un document viu i obert a les aportacions de tothom. El compromís 

d’aquest Govern és seguir treballant amb tothom i especialment amb els grups 

municipals, però també amb les entitats i ciutadans en general. El Pla de Mandat 

conté 582 compromisos concrets que són mesurables a través de diversos indicadors 

i que durant el 2012 es materialitzaran en 1.111 actuacions al PAM que acompanya 

el pressupost que portem a aprovació. D’aquestes actuacions voldria destacar les 

derivades de l’arribada a la ciutat d’El Corte Inglés, amb un milió d’euros o la posada 

en funcionament de la segona biblioteca, amb 1.200.000 euros, i la reserva 

econòmica per a la contractació del personal que ha de fer possible que la biblioteca 

funcioni durant el 2012.  

També són compromisos importants en actuacions les que afavoreixen l’ocupació; és 

voluntat del Govern, i demanda també de diversos grups, l’aposta pel Front de Mar 

com a motor de desenvolupament econòmic o l’impuls a l’Agència de 

Redesenvolupament del Maresme, que volem tirar endavant conjuntament amb el 

Consell Comarcal del Maresme. També donem suport a una reorganització dels 

serveis que els han de permetre ser més eficients i uns ajustos en la definició dels 

llocs de treball que compten amb l’acord dels treballadors de la casa, garanteixen el 

manteniment dels llocs de treball i tenen voluntat de permetre recol·locar possibles 

persones afectades per ajustos i redimensionaments d’altres plantilles. 

Finalment, els pressupostos dels organismes autònoms es mantenen en la mesura 

que és possible. Si existeix una petita davallada és sempre a causa del decrement de 

les aportacions d’altres administracions, l’impacte del qual l’Ajuntament mira de 

reduir. 

 

 

 

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

d’Unitat Popular, felicita a tothom el nou any.  

Avui iniciem el debat sobre els pressupostos, uns pressupostos que són la radiografia 

de les pretensions d’aquest Govern, que entoma un any difícil per a la ciutat: la 

situació d’atur, la de moltes famílies que tenen recursos molt limitats, la de moltes 
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empreses, la d’autònoms que no tenen accés a crèdit i la del Govern local amb un 

pressupost limitat i continuista. 

La CUP creu que a Mataró ens hauríem de reinventar per transformar-nos i cercar 

estabilitat. Els canvis per si sols no són bons, són bons els canvis que ens porten cap 

a un model més sostenible, més perdurable i més equilibrat. Malauradament, Mataró 

ha tingut molts canvis els últims anys, però no han estat en la línia de l’estabilitat: la 

ciutat, el territori, la indústria, la feina, la identitat, la cohesió s'han sacsejat i degradat 

de forma perillosa, quan el que necessiten és equilibri. Aquest equilibri el trobarem 

amb estructures sociopolítiques i econòmiques més sòlides. 

Els governs europeus només proposen fer pagar més els treballadors i els autònoms, 

i nosaltres ens fem dues preguntes: 

1. Per què hem de salvar un sistema econòmic que només beneficia una minoria 

privilegiada? 

2. Fins quan haurem de pagar i suportar unes retallades que empitjoren la nostra 

qualitat de vida? 

Algú haurà de començar a plantejar-se canviar aquest model social i econòmic, on el 

lobby financer i les gran multinacionals imposen els seus interessos, però també hi ha 

d’haver una classe política que garanteixi el bé comú. Necessitem una classe política 

valenta i hauria d’estar acompanyada de la força de la ciutadania per assegurar-nos 

un futur millor. Per fer això haurem de canviar la manera de fer política. 

Ara tenim l’oportunitat de fer un gir, de preparar-nos per afrontar el futur amb 

garanties, de cercar l’estabilitat, la cohesió, la solidaritat, la riquesa, la salut, la 

llibertat, el treball. Aquesta ha de ser la nostra ambició com a ciutat. 

Què volem? Què necessitem? Com ho podem aconseguir a curt i llarg termini? 

La CUP plantegem tres eixos bàsics per esdevenir una ciutat on es visqui millor, més 

justa i sostenible, amb una ciutadania que controli de manera directa l’economia, i on 

la identitat catalana sigui un actiu compartit pel conjunt de la ciutat: des del Mataró 

Centre fins a la resta de barris. Els tres eixos són: 

 

1. Necessitem canviar el model de ciutat: 

A Mataró només podem créixer en qualitat de vida, hem de minimitzar el consum del 

sòl i promoure, a través de la rehabilitació i la reutilització, un ús eficient del patrimoni 

immobiliari construït. En aquest camp, sí que hi ha creixement real i sostenible. Ahir 

mateix sentia un regidor d’un altre grup municipal que deia que els laterals de 
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l’autopista haurien estat bons perquè generarien llocs de treball, i això no és cert. 

Jeremy Rifkin, catedràtic d'economia i assessor econòmic d’importants països arreu 

del món, fins i tot del senyor Zapatero, ens parla de la futura Tercera Revolució 

Industrial, que està basada en la reutilització d'energies renovables amb les noves 

tecnologies i Internet. Tot això sí pot generar milers de llocs de treball i moltes 

empreses a Mataró en una nova economia més sostenible. Hi ha molt de treball en la 

rehabilitació d'habitatges per fer-los més sostenibles i intel·ligents. Tenim molt de 

camp a córrer en la millora del comportament tèrmic i acústic, millora de les cobertes 

protegint l'exposició al sol, millora de les instal·lacions de llum amb sistemes de baix 

consum, millora de l'eficiència energètica, utilització d'energies renovables, instal·lació 

de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua... Al PAM hi ha propostes que la CUP 

va introduir en aquest ple municipal i que parlen de les calderes de biomassa. Creiem 

que és un camí positiu i en farem el seguiment.  

El creixement també haurà de ser cercant sinergies amb els pobles veïns, aprofitant 

la mancomunitat de serveis i oportunitats de tot l’entorn de la ciutat de Mataró. Tenim 

un actiu molt important, com ara les Cinc Sènies al veïnat de Mata, i malauradament 

fins ara no s’ha desenvolupat per la falta de diàleg entre el Govern i la pagesia. I 

també tenim el Front Marítim, que haurem de desenvolupar com a espais perdurables 

i sostenibles. 

Al PAM hi ha una iniciativa que parla de fomentar activitats turístiques, d’educació i 

culturals en sòl no urbanitzable, és a dir, en espais agraris, per exemple. Nosaltres 

defensarem que qualsevol activitat en zona agrícola només es podrà fer com a 

complement de l'activitat agrícola per a preservar la pagesia al territori i al veïnat de 

Mata. En aquest espai agrícola cal promoure iniciatives cap a la producció ecològica, 

la venda directa, l’intercanvi més just i proper... 

El PAM també parla de la línia orbital, en què es proposaran modificacions. Nosaltres 

advertim que aquestes modificacions hauran de comptar amb les opinions de la 

pagesia, que ja s’ha oposat a l’actual traçat. 

En resum, l’urbanisme ja no és una font de finançament municipal, l'urbanisme ens 

ha de servir per començar a rehabilitar la ciutat del futur, més adaptada a les 

necessitats de la ciutadania, i més sostenible. Malauradament, tenim exemples 

recents com la nau de Can Fàbregas, i no som optimistes respecte que el Govern 

actual ho acabi redreçant.  
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També haurem de solucionar el problema de l’habitatge exigint responsabilitat a les 

promotores i a les entitats financeres, oferint un parc de lloguer d’habitatge 

assequible. Proposem nous conceptes de propietat col·lectiva de l’habitatge, com són 

les experiències “Andel” a Dinamarca. Hem d'acabar amb l'actual situació, en què les 

hipoteques asfixien les economies familiars, i facilitar habitatges més econòmics i 

saludables, com també assolir un compromís per a evitar els desnonaments.  

Al PAM hi trobem a faltar mecanismes d'intervenció sobre el parc d'habitatges 

desocupats existent a la ciutat. I, respecte a la mobilitat, cal un canvi radical. Amb 

això milloraríem la qualitat de vida i contaminaríem molt menys. 

 

2. Hem de començar a assajar estructures d’una societat més enllà del 

capitalisme: 

Hem de recuperar la capacitat productiva de la ciutat amb estructures cooperatives 

locals a petita escala. Hem d'acabar amb la cultura del consum passiu i compulsiu, 

hem de recuperar el valor de la persona, de la creació i de la participació. 

Al PAM hi ha una iniciativa que és històrica i insígnia de la CUP, que és la creació 

d’un espai públic polivalent, on poder-hi realitzar activitats esportives, socials o 

culturals. El PAM en parla com d’un espai a l’aire lliure, malgrat nosaltres seguim 

pensant que hauria de ser cobert.   

També hem de garantir les necessitats bàsiques i la igualtat d’oportunitats per a totes 

les persones des de les institucions públiques: una salut de qualitat i universal i un 

ensenyament per fer créixer les persones i no com a instrument mercantil. Farem un 

seguiment de prop de la construcció de les noves i necessàries escoles Marta Mata i 

Joan Coromines. Tampoc no estem d'acord en la implantació de la zona única per a 

la matriculació dels alumnes escolars, creiem que s'ha de prioritzar la proximitat al 

territori. 

 

3. Cal iniciar el camí de l’alliberament nacional: 

Des dels Ajuntaments i l’àmbit local hem de recuperar sobirania política i econòmica. 

Com a institucions catalanes i no espanyoles, necessitem fer el nostre camí des de la 

maduresa d’una nació que es vol gestionar des de les seves realitats, necessitats i 

objectius. 
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He parlat de tres eixos, i aquests eixos necessiten la complicitat de la ciutadania. 

Necessiten una dosi important d’implicació. Haurem de ser molt transparents i tenir 

l’habilitat de saber fer participar la ciutadania en un projecte comú. Però també, des 

del Govern, haurem de saber dir no, no als plantejaments racistes, discriminatoris o 

antisocials, no a la imposició de mesures que carreguen sobre la classe treballadora 

una crisi que no hem creat, no a propostes insostenibles ecològicament. 

En temes de participació, al PAM hi ha aspectes interessants com el procés de 

participació veïnal sobre les potencialitats del Triangle de Molins, nosaltres en farem 

un seguiment per garantir que la veu dels veïns serà escoltada.  

S'ha diluït, però, la proposta de la creació del Casal de la Dona situat al barri de 

Rocafonda, quan és una demanda important del barri. 

També veiem positiva la figura dels agents cívics, però s'hauria de garantir una 

continuïtat per a establir vincles reals amb el veïnatge que permeti una intervenció 

més directa i efectiva. 

Veiem amb preocupació la revisió que planteja el PAM sobre l'Ordenança de Civisme 

i ens oposarem a qualsevol canvi que coaccioni l'activitat ciutadana al carrer des 

d'una posició de força per part de l’Administració. 

Si entrem més al detall dels pressupostos, començaré parlant dels ingressos: 

Els ingressos són faves contades: si volem mantenir un nivell d’assistència i gestió 

pública necessitem uns ingressos suficients per fer front a la despesa. Fins aquí tots 

d’acord. Però hauríem de començar a discutir qui paga la factura d’un pressupost on 

cada vegada l’Estat i la Generalitat aporten menys recursos i els ciutadans paguen 

més impostos per acabar tenint uns serveis de menys qualitat. 

Ja és curiós que l’apujada de l'impost de l’IBI en un 32%, que el conjunt dels grups 

municipals hem lamentat, sigui ara el que hagi salvat el pressupost municipal amb un 

ingrés extra de 5,4 milions d’euros, que afectaran a totes les famílies per igual sense 

tenir en compte les diferents rendes familiars —de l’esmena del PSC acceptada per 

CIU nosaltres en diem caritat, perquè només en gaudiran unes poques famílies en 

risc d’exclusió social, però en cap cas es planteja el que nosaltres plantegem, que és 

una fiscalitat progressiva on qui més té més paga—. 

Els ingressos provinents de les transferències de l’Estat i la Generalitat han disminuït 

respecte a l’any passat en 3,26 milions d’euros, però des del 2009 els ingressos de 

l’Estat han passat de 30 milions d’euros a 20 milions d’euros, una disminució del 34% 
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en només tres anys: aquesta tendència ens porta a la dependència i a la ruïna 

econòmica. 

Com a CUP, al proper ple municipal, ja hem presentat una moció per sumar-nos a 

l'Assemblea de Municipis per la Independència, una nova estructura per sumar des 

del territori força i múscul per avançar cap a la ruptura democràtica amb l’Estat 

espanyol. Aquí veurem qui realment aposta per acabar amb l'espoli fiscal que arruïna 

els ajuntaments catalans, i qui vol pagar l'elevada factura econòmica de ser una nació 

colonitzada. 

Si entrem en les despeses, al capítol 1 es mantenen les despeses de personal, cosa 

que agraïm, però hem de recordar que venim d’una disminució del 5% de l’any 

passat, a causa del Reial decret, i enguany també hi haurà una disminució salarial 

amb les noves mesures de l’Estat amb l’augment de l’IRPF. 

Ara bé, hi ha aspectes en els quals el Govern municipal no ha estat valent i no ha 

actuat com calia: 

El primer cas és el de PUMSA, on, després de la nefasta gestió dels últims anys, amb 

un deute acumulat de més de 151 milions d’euros i una previsió negativa de 3,7 

milions d’euros en pèrdues de cara al 2012, hi ha clares responsabilitats directes de 

l’anterior govern tripartit, però també en la gestió de PUMSA, on no s’ha retocat cap 

sou de la gerència. 

Pensem que és un error no començar disminuint aquesta despesa, quan tots tenim 

present que per falta de pressupost a PUMSA hi ha plantejat un ERO que pot deixar 

moltes persones al carrer. 

Tampoc s’ha estat valent amb despeses importants que acumula l’Ajuntament per 

l’anterior tripartit, com la col·locació de l’antic cap de la policia local, el Sr. Cernuda, a 

Gintra, amb un sou considerable i sense saber gaire bé què hi fa. El Govern 

municipal hauria de solucionar aquesta situació de malbaratament de recursos per 

evitar pagar de forma irresponsable dos sous d’alta direcció a dos suposats caps de 

la policia, per només estar exercint-ne un. 

Pensem que s'haurien de revisar totes les àrees directives de l’administració local. 

Volem més transparència, creiem que s’han de publicar al pressupost els sous dels 

diferents càrrecs directius i dels gerents de les empreses municipals i les EPES. Hi ha 

diversos directius que cobren més que l’Alcalde, quan tenen menys responsabilitats, 

exigim transparència. En una entitat pública com l’Ajuntament totes les organitzacions 
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haurien de tenir el mateix mecanisme d’accés als llocs de treball, inclosa l’alta 

direcció. No volem l’accés a dit. 

Si valorem la modificació de plantilla, celebrem que s’hagin mantingut els llocs de 

treball i per això ens hi abstindrem. 

Al capítol 2 de despeses de béns corrents i de serveis, hi ha un augment del 16%. 

Quan parlava de replantejar el nostre sistema social i econòmic, també em 

replantejava substituir les fonts energètiques. He fet els comptes i aquest any hi ha 

prevista una despesa en electricitat, gas i combustible de 2.500.000 d’euros, diners 

que aniran a multinacionals estrangeres que contaminen i no tenen cap política 

social. Ens hem de començar a plantejar fonts energètiques renovables, aprofitant els 

recursos del nostre territori per a evitar que tots aquests diners marxin de la ciutat.  

En la recollida de la brossa pensem que s’hauria d’instaurar el sistema porta a porta, 

tal com encertadament proposa el Consell de Medi Ambient. Així es garanteix una 

recollida selectiva molt més eficaç i sostenible. Inicialment proposem que es provi en 

un barri per millorar la seva adaptació i implantar-lo gradualment a d’altres barris de la 

ciutat. 

Al capítol 3 de despeses financeres tenim un molt preocupant augment del 34% 

respecte a l’any passat, amb un total d’interessos a pagar de 10.200.000 euros, una 

càrrega que arrossega l’Ajuntament i que situa la nostra entitat pública en una 

situació de total dependència de les entitats financeres. Sempre ho hem dit, però 

caldria començar a plantejar la banca pública que garanteixi les inversions d’interès 

comú. 

Al capítol 4 de transferències corrents destaquem la disminució d’un 30% d’aportació 

al consorci Digital Mataró-Maresme; esperem que la retallada només serveixi per 

racionalitzar els recursos i no per a fer fora personal treballador. 

En el transport públic a la ciutat de Mataró passem de pagar 2.900.000 euros l’any 

passat a pagar 3.770.000 euros el 2012, un augment del 30% en la despesa però 

sense representar una millora en la qualitat del servei. Si no s’actua amb fermesa, 

nosaltres pensem que aquest servei es pot degradar i està en risc.  

Cal canviar completament la mobilitat de la ciutat de Mataró, on el transport col·lectiu 

sigui majoritari, de qualitat, net i que pacifiqui la vida als nostres carrers. Tenim 

exemples com la ciutat de Bolonya, on s’ha restringit el trànsit al centre de la ciutat, 

s’ha potenciat el transport públic, el cotxe compartit i la bicicleta; i amb això s’ha 

reduït un 25% el trànsit al centre de la ciutat i un 50% la contaminació. 
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Mataró necessita una estació d'autobusos —el PAM en parla—, és una reivindicació 

històrica de la CUP i una infraestructura urgent i prioritària. 

També el PAM parla dels carrils bici, però hi trobem a faltar accions concretes i 

pressupostades. La bicicleta és un transport saludable i ràpid, però també és una 

alternativa en mobilitat molt econòmica. 

Finalment, al capítol 6 d’inversions baixen en un 40%, cosa que veiem lògica per 

l’actual situació financera, però això ens hauria de fer obrir els ulls per entendre que 

no podem continuar en aquest sistema on estem lligats per les entitats financeres i un 

Estat espanyol que no afluixarà en la seva política anticatalana que ens roba recursos 

econòmics. 

 

 

 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, desitja bon any a tothom. 

Ja en les darreres legislatures, dissenyàvem el pressupost del nostre Ajuntament, 

atenent la situació econòmica adversa, una situació que afecta una gran part del teixit 

social i productiu del nostre país i especialment crua amb els treballadors de les 

classes mitjanes. Les conseqüències de la crisi fan incrementar les necessitats 

socials en un període de major dificultat de les finances locals, per la caiguda dels 

ingressos dels ajuntaments i la manca d’un finançament adequat. 

Però la crisi no ve sola. Les concrecions de polítiques neoliberals agreugen aquesta 

situació: tant des de la Generalitat com des de l’Estat espanyol s’ataca greument els 

drets laborals i socials, i, en nom de les polítiques d’austeritat, per reduir el dèficit i 

l’endeutament de les administracions públiques s’està reduint l’estat del benestar, 

amb el corresponent increment de les desigualtats socials i del risc d’exclusió d’una 

part important de la ciutadania. 

Aquests dies també s’estan debatent els pressupostos de la Generalitat. En aquest 

sentit, creiem que aquests pressupostos no serviran ni per activar l’economia ni per 

crear ocupació, perquè la conjuntura actual es caracteritza per una demanda privada, 

és a dir, el consum familiar, que va a la baixa. De ben segur aquesta dinàmica 

continuarà el 2012. Això arrossegarà la inversió de les empreses que pateixen ja 

unes enormes dificultats d’accés al crèdit. Si hi afegim contínues retallades per part 

del sector públic anem abocats, sense dubte, cap a la recessió. Aquestes polítiques 
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de retallades òbviament repercuteixen negativament en els pressupostos generals del 

nostre Ajuntament i, com a conseqüència, ens veiem obligats a fer un esforç màxim 

d’austeritat. Les retallades ja estan afectant el nostre municipi i, així, per exemple, 

hem vist reduïdes les subvencions acordades per a les escoles bressol, que passen 

de 1.800 euros a 1.600 per alumne. O les retallades a la subvenció per a l’Escola de 

Música, que passa de 600 a 480 euros.  

Ateses les circumstàncies, cal adaptar-se a la realitat, que no vol dir resignar-s’hi, 

perquè nosaltres no callarem davant d’aquells que propugnen una sortida injusta a la 

crisi i defensarem unes polítiques d’augment d’ingressos per la via de que pagui més 

qui més té, o de la lluita contra el frau fiscal, gens tinguda en compte ni pel govern de 

CiU ni pel del PP a Madrid.  

Nosaltres, quan formaven part del govern d’esquerres de la ciutat, vam fixar les 

nostres prioritats en mantenir i garantir les polítiques de consolidació de l’estat del 

benestar, i així, al darrer pressupost del 2011, aquestes prioritats van ser l’atenció 

social, l’escolarització, el manteniment de l’ocupació i dels serveis de qualitat, la 

cultura com a pol d’atracció de la ciutat i un esforç inversor contingut que acabés les 

obres ja en marxa, tot mantenint les apostes estratègiques de la ciutat. Ara tocaria fer 

el mateix malgrat les dificultats. 

En la recent aprovació de les Ordenances, que és la principal font d’ingressos de 

l’Ajuntament i que condiciona notablement el pressupost, el nostre grup va presentar 

diferents esmenes, al·legacions i propostes. Resumint, vam centrar els nostres 

esforços en prioritzar, mitjançant les bonificacions o subvencions, l’ajut a aquelles 

persones en situació de risc d’exclusió social. Prioritzàvem també les instal·lacions 

que apostaven per l’ús d’energies renovables, però també les que feien un 

aprofitament òptim tèrmic o elèctric de l’energia solar. Fèiem especial atenció a l’hora 

de subvencionar o bonificar les rendes familiars, de manera que pagués menys qui 

menys tingués, i ens ocupàvem d’atendre les persones que creaven ocupació o 

aquells que s’iniciaven en l’exercici d’una activitat empresarial. I introduíem de cara al 

futur la tarifació social, com a element d’equitat.  

Hem expressat a tot arreu, fins i tot abans de la crisi, que les nostres prioritats passen 

per la generació d’una ocupació de qualitat, d’una economia al servei de les 

persones, per posar l’educació al centre de l’acció municipal, per reivindicar una 

economia de futur basada en l’ecologia, per la defensa de la salut com un dret 

universal, perquè l’habitatge sigui un dret de ciutadania i no una càrrega, perquè la 
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cultura estigui a l’abast de tothom i per la lluita per una ciutadania plena per a tothom. 

Ens hem compromès a lluitar contra l’exclusió social, a favor de la cohesió social, 

contra el frau fiscal i a favor de que pagui més qui més té. El nostre pas pel Govern 

aquests darrers anys ha servit per garantir el desenvolupament d’aquestes polítiques 

d’esquerres a la ciutat. Ara, des de l’oposició, volem contribuir a continuar en aquesta 

mateixa línia. 

Tot i el descens d’ingressos, l’augment de l’IBI suposa disposar d’uns ingressos 

suficients per mantenir els serveis municipals. I mantenir la construcció i l’acabament 

de la biblioteca Antoni Comas, ja projectada en el mandat passat. Manté aquest 

pressupost, doncs, un cert continuisme de l’anterior, la qual cosa ens sembla positiva, 

perquè aquell contenia inversions que ara es mantenen.  

D’altra banda, hi ha una manca de diners provinent de les administracions superiors, 

que té especial impacte, en aquest pressupost, en l’IME i en l’IMPEM. Dos serveis 

que, malgrat ser conscients de la reducció de transferències, haurien de créixer o 

almenys mantenir el seu pressupost, ja molt ajustat. Ocupació, educació i benestar 

social són ara per ara els tres cavalls de batalla sobre els que hauríem de desplegar 

les nostres polítiques de despeses d’inversions, la qual cosa no vol dir que hàgim 

d’obviar la resta. És més, ens preocupa molt la situació de PUMSA, tant pel que fa a 

la càrrega financera com pel que fa a la conservació dels llocs de treball de totes les 

persones que hi treballen. Com també ens preocupa la convivència, el civisme, el 

medi ambient, la cultura, etc. 

Entenem que els esforços els hem d’esmerçar, en primer lloc, en alleugerir la taxa 

d’atur, implementant polítiques actives de creació d’ocupació. És cert que continuem 

fent una aposta potent pel desenvolupament del TCM i del sector de les noves 

tecnologies i la innovació, però hem vist com, en detriment, es redueix el pressupost 

de l’IMPEM en un 11,13%.  

En aquest pressupost passem, en temes de formació a aturats, gent jove, etc., del 

1.122.121 euros del 2011 als 945.965 euros del 2012. I les retallades influeixen, 

certament, però pensem que ara és el moment d’apostar fort per invertir en formació. 

La recaptació de més de l'IBI hauria d’haver absorbit les minves en les transferències 

provinents d’altres administracions, sobretot en aquest organisme.  

Com també és un tema important el cooperativisme, que representa una font 

d’ingressos considerable en altres indrets de l’Estat, com és el cas a Euskadi. En el 
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conjunt de la seva economia, el cooperativisme representa el 5% del seu PIB i el 

5,8% de l’ocupació. 

També ens preocupa que, malgrat disposar de més ingressos, educació perdi 

l’1,53%, quan hauria de ser l’aposta estratègica de la ciutat. No ens agradaria que la 

nostra ciutat perdés pistonada en educació i aquests pressupostos es limiten a 

rebaixar el pressupost i no aposten per altres estratègies més actives. Aquest curs, 

en què la Generalitat ha fet força retallades en plans educatius d’entorn, s’ha reduït 

per tant el suport educatiu a molts escolars i s’ha eliminat la sisena hora a les escoles 

públiques, no és el moment més adequat perquè també l’IME tracti amb timidesa 

algun dels programes educatius municipals. Al pressupost de l’IME la partida 

dedicada al suport dels centres educatius es redueix en un 9,51%, justament quan 

hem de ser més actius en l’orientació i l’acompanyament en les etapes de transició 

escolar. Justament quan hem començat a implementar el dispositiu local d’inserció 

per donar forma a un Pla de Ciutat, en col·laboració amb l’IME, l’IMPEM, etc. 

Justament ens agradaria veure alguna partida econòmica que avalés aquesta tasca, 

perquè estem parlant de donar suport als col·lectius de joves més vulnerables, 

aquells que sense acompanyament tenen menys possibilitats d’inserir-se laboralment 

i més risc de fracàs. També la partida d’escoles bressol es redueix en un 4,72% i 

desapareix el programa anomenat Espai Nadó, que era una magnífica oportunitat per 

donar forma a un nou espai educatiu per a la petita infància i les seves famílies, que 

tracta aspectes com la criança, etc. Els presents som conscients de la relació que hi 

ha cada vegada més estudiada entre el suport en edats primerenques i l’èxit escolar. 

Ens agradaria que el Govern reconsiderés aquests elements i revisés la decisió presa 

fa pocs dies de tancar aquest servei. Els aspectes econòmics són importants, però 

hem de valorar a llarg termini els programes iniciats. 

Des d’ICV-EUiA continuarem fent aportacions. Algunes ja les hem explicat aquí i 

altres, com propostes d’implementació de mesures d’estalvi energètic o propostes de 

racionalització de la despesa en comunicació, que ajudarien a alliberar diners per a 

emprar-los en polítiques de reforç de l’IME o l’IMPEM, les presentarem properament. 

El nostre vot en aquesta aprovació inicial serà d’abstenció.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, comença mostrant una certa decepció i preocupació per part del seu grup 

envers el pressupost.  

Vostès coneixen la nostra voluntat per col·laborar a presentar un pressupost 

municipal correcte, i tenim la intenció d’entesa, però en aquest temps de crisi 

necessitem un pressupost amb coratge i valentia, deixant de banda els temors a les 

crítiques mediàtiques. S’han de marcar uns objectius i prioritats i mantenir-se ferms 

davant la premsa. D’això Plataforma per Catalunya en sap molt i els podríem donar 

consells.  

En aquests moments la càrrega financera d’aquest Ajuntament és desorbitada i 

insostenible, sumant l’endeutament de les nostres societats municipals. Tot això es 

veu agreujat exponencialment per la situació de crisi i l’ascendent destrucció 

d’ocupació. Ens sentim decebuts, ja que considerem que el pacte pressupostari de 

CiU amb el PSC suposa un acte de traïció al canvi que van prometre als seus 

votants. 

De tota manera, nosaltres som comprensius i entenem que vostès es trobin en una 

situació de pànic governatiu, ja que durant els 30 anys d’hegemonia política a la ciutat 

s’ha creat una estructura de serveis municipals que requereixen molts recursos i són 

poc eficients. S’ha creat una desastrosa planificació urbanística, una deplorable 

distribució dels equipaments municipals, un puzle estructural organitzatiu i, finalment, 

tenim PUMSA. Crec que falta valor per a acabar amb aquesta realitat i culpar-ne els 

que l’han creada. 

Nosaltres entenem els seus temors. Tots ho sabem i ningú no ho diu, però aquest 

nou equip de govern s’ha trobat una ciutat amb una estructura municipal i una 

situació financera que és un camp de mines, on només el PSC coneix on estan 

col·locades però no sap desactivar-les. És per això que a nosaltres no ens va 

estranyar que s’arribés a algun tipus d’acord amb els antics governants. Per tant, 

demano prudència al nou equip de govern, no sigui que els anteriors governants, en 

el moment que els interessi, els condueixin cap al camí on es troben les mines i en 

surtin perjudicats. 

Des de la nova constitució del consistori, el poc temps que ha tingut el nou Govern 

per planificar un model pressupostari i innovador que reflectís un veritable canvi, i la 
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quantitat d’adversitats a les quals els cal fer front, em fa pensar que acceptar aquest 

pressupost tal com es presenta suposarà un any perdut. Però entenem l’obligació del 

Govern de presentar unes propostes. Cal tenir en compte que si es prenen les 

decisions d’una forma precipitada, pretenent tenir content a tothom, això pot provocar 

un efecte dominó que arrossegarem en els futurs pressupostos. 

Per fer un pressupost correcte i eficient és necessari tenir el coratge suficient per 

establir un ordre de prioritats. Quines han de ser?  

La primera prioritat és cobrir les necessitats vitals de la nostra ciutadania. Ens referim 

a què tothom tingui un sostre i un plat a taula. Però cal administrar amb seny i 

responsabilitat, i exigir transparència per part dels sol·licitants. Això requereix 

formalitzar una comissió especialitzada d’assistència social que tuteli i supervisi els 

ingressos i les despeses de les famílies sol·licitants. Ja que moltes vegades algunes 

persones en situació precària es troben en una degradable situació psicològica 

derivada de les seves circumstàncies, que els impedeix administrar correctament les 

ajudes dineràries.  

La segona prioritat és atraure empreses per crear llocs de treball. Per tant, cal 

coordinar l’IMPEM amb el Servei d’Urbanisme i PUMSA per configurar una xarxa de 

corredors comercials amb gratificacions a preu fet, que ens connectin i estableixin 

ponts amb empreses, a fi d’atraure inversions a la nostra ciutat. A mida que anem 

assolint aquest segon objectiu, ens aniria descarregant de les despeses que 

comporta la primera prioritat. Per tant, podríem destinar les despeses que ens 

estalviaríem a la nostra tercera prioritat: 

Disminuir l’enorme càrrega de deutes que té el nostre Ajuntament i les seves 

societats, ja que això ens estalviaria molts milions en interessos que ara mateix 

estem regalant als bancs i que podríem fer servir per a fer inversions i millores als 

nostres serveis municipals.  

No em vull allargar en exposar altres prioritats com ara la sanitat, l’ensenyament i la 

seguretat ciutadana. Però hem de ser valents i assumir que la cultura i l’esport són 

molt necessaris, però en temps de crisi no són prioritaris. Hem d’establir un sistema 

de prioritats, perquè no podem arribar a tot.  

El que em sembla trist és que es continuïn destinant partides en exclusiva per a la 

nova ciutadania, és a dir, que es malgastin diners públics en programes d’integració 

ineficaços, com s’ha demostrat. Allò que realment és integrador és la por a perdre allò 



 25

que se’ls ha donat, a perdre la nostra hospitalitat, a perdre el dret a viure a la nostra 

terra.  

Segurament seria més efectiu i integrador traslladar aquestes partides de la nova 

ciutadania a augmentar les de seguretat ciutadana i desenvolupar polítiques més 

repressives contra l’incivisme de l’estranger, que s’està agreujant a causa del 

descontrol de la immigració. No podem permetre que, mentre aquí tenim un 20% 

d’aturats, al Marroc només tinguin el 9%; que, mentre el rei Mohammed té comptes 

multimilionaris, nosaltres ens hàgim de fer càrrec dels seus súbdits. Nosaltres amb tot 

no podem. 

 
 
 
 

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

Catalunya, desitja bon any a tothom i lamenta que s’estigui votant aquest pressupost 

gairebé a la vigília de reis, un moment en què la ciutadania està de celebració i, per 

tant, no està pendent d’aquestes qüestions. L’any passat va passar el mateix, però en 

la vigília de Nadal. 

Estem econòmicament immersos en una greu crisi arreu, però estem pitjor que la 

resta de ciutats catalanes equiparables a la nostra ciutat. Tenim pràcticament 14.000 

aturats dels quals 3.145 ho són de llarga durada, 6.056 no cobren cap subsidi, i un 

total de 1.018 famílies no tenen cap membre que rebi ingressos. Pensàvem tots que 

havíem tocat fons, però resulta que enguany encara desapareixen un 2% de les 

nostres empreses i encara ens desapareixen un 2,7% del total d’autònoms. Hi tenim 

el rècord d’atur de les ciutats grans catalanes, un 21%. 

Volem parlar dels números, és a dir, del pressupost, però també volem parlar del 

PAM, que és la música d’aquest pressupost. 

No podem deixar de fer esment al procés participatiu. Som comprensius, entenem 

que han passat pocs mesos d’ençà de les eleccions municipals, entenem que era 

molt difícil canviar el procés participatiu, però resulta decebedor el fet que hàgim estat 

incapaços d’engrescar el món associatiu de la nostra ciutat a participar-hi, com ja ha 

passat en anteriors ocasions. 

Els anunciem ja que el nostre vot en aquesta aprovació inicial serà negatiu, i esperem 

que d’aquí a un mes, un cop presentades les aportacions, puguem canviar el nostre 

vot: 
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En primer lloc i malgrat que ja han passat 7 mesos de les eleccions, nosaltres 

pensem i pensàvem que Mataró es mereixia una oportunitat de canvi. Volíem un 

canvi que no fos un canvi de cara o de cicle, sinó un revulsiu. Volíem un canvi que 

signifiqués un punt d’inflexió, però aquests pressupostos semblen més una aposta 

continuista amb tot el que ja s’havia fet i s’ha d’acabar, sense anar més enllà.  

En segon lloc, l’increment d’ingressos que tindrà el Govern municipal via IBI, malgrat 

no desitjat per ningú, per a nosaltres era una oportunitat d’or per donar un nou impuls 

a la ciutat. S’ha fet referència a aquests gairebé 6 milions d’euros, i si dividim aquest 

ingrés de més per l’increment de l’IBI entre el nombre de mataronins, inclosos la nena 

que va néixer la nit de Cap d’Any a l’Hospital de Mataró, ens dóna 50 euros de més 

per persona. En una família de tres o quatre membres, això suposarà pagar entre 

150-200 euros. 

Vostès, com el PSC, ens diuen que faran servir una part d’aquests ingressos de més 

per ajudar els que ho estan passant pitjor. És cert i ens sembla lloable, però això no 

arribarà ni a un 20% d’aquests diners. El 80% restant anirà a pagar deute i mantenir 

la maquinària municipal.  

En tercer lloc, no sabem què faran vostès amb PUMSA. Ja els hem reclamat més 

d’una vegada la valentia. Mirant l’acta de l’any passat, el Sr. Mora parlava de: 

“allargar la dura agonia de venciment en venciment i que els impostos que haurien 

d’anar a donar més i millor servei als mataronins, se’n van a pagar interessos 

bancaris”. Això no és gaire diferent del que està passant enguany. Si hi ha valentia 

per afrontar aquest problema fent el que s’ha de fer, ens hi trobaran. Però no ens 

trobaran per continuar posant pedaços a una situació que pot portar a l’Ajuntament a 

pràcticament la insolvència. 

En quart lloc, no trobem que aquest sigui un pressupost d’una veritable austeritat. Es 

continuen mantenint partides i accions, com el butlletí municipal, les accions 

protocol·làries, la publicitat, la propaganda, etc., que han estat criticades des de 

sempre. Per a nosaltres no són prioritàries en la situació actual. Això s’hauria de 

veure reduït a la mínima expressió. 

En cinquè lloc, no ens creiem els números que vostès ens presenten. Vostès fan un 

pressupost en què es pressuposten alegrement els ingressos provinents d’altres 

administracions, però no tenim la certesa que aquests ingressos acabin arribant. Què 

passarà amb aquells programes que estan vinculats a l’arribada d’aquests diners si 
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els diners no arriben? Per exemple, això ens ha passat amb els compromisos 

contrets en matèria d’educació.  

Vostès preveuen ingressar el 100% dels rebuts pels impostos que s’emetin, quan 

sabem que això no serà així. No tenen en compte ni la morositat ni els problemes de 

pagament que en època de crisi tenen bona part dels mataronins. També preveuen 

uns ingressos de molt dubtosa consecució al nostre parer, per exemple en el cas de 

Gintra, en què per la venda de places de pàrquing  preveuen uns ingressos molt per 

sobre dels que seran en realitat, donades les vendes que s’han produït fins ara. 

En sisè lloc, no podem compartir ni compartirem les prioritats que vostès ens 

marquen. Veiem els números com els veu qualsevol família i, en temps de crisi, el 

que fa una família és prescindir de tot allò que no és de primera necessitat. Tot i que 

la cultura i l’esport són béns a preservar, pensem que, en aquest moment, el que és 

important és la promoció de ciutat. No entenem, doncs, que el pressupost en 

promoció de ciutat baixi ni que baixi el d’educació. 

Tampoc estem d’acord amb l’endeutament previst. Vostès preveuen un endeutament 

que se situa gairebé en 11 milions d’euros, malgrat tenir uns ingressos extres per 

l’augment de l’IBI. No ens estranya que vostès i el PSC hagin pactat aquests 

pressupostos, ja que nosaltres pensem que és continuar amb el mateix. 

Pel que fa al PAM, hi ha coses que ens agraden i d’altres que no ens agraden tant o 

gens: 

El que ens agrada és tot allò que fa referència al suport a l’emprenedoria, l’aposta pel 

comerç, la valorització del paper dels emprenedors, la lluita per la competitivitat de les 

empreses, el foment del comerç electrònic, l’aposta per reindustrialitzar la ciutat, la 

priorització de la transferència entre universitat i empresa, el pla de xoc contra l’atur o 

l’ampliació dels horaris de les biblioteques o sales d’estudi en època d’exàmens o 

premiar els millors estudiants de la ciutat.  

En resum, ens agrada tot allò que va en la línia de dinamitzar l’activitat econòmica a 

la ciutat, per tal de generar ocupació i rebaixar la taxa d’atur. Per a nosaltres aquesta 

és la veritable política social. 

Parlen vostès de l’Agència pel Desenvolupament i nosaltres creiem que és una 

aposta interessant. El conseller delegat de Promoció Econòmica del Maresme s’hi 

suma fermament, doncs cal aconseguir tots els recursos necessaris. Recordem que 

l’any passat l’anterior Govern ens va deixar penjats amb la iniciativa al Consell 

Comarcal. 



 28

Altres accions que vostès ens proposen ens sonen a velles, a coses que ja hem sentit 

durant molt de temps. Algunes d’elles calcades de PAMs anteriors: la posada en valor 

dels recursos que ja té l’Ajuntament, l’optimització de recursos, la connexió entre el 

món del treball i l’oferta formativa, etc. Tot això està molt bé, però a força de dir-ho 

perd valor. 

Quant a l’aposta per l’anglès, vostès ens proposen unes accions d’intercanvi 

d’estudiants amb ciutats agermanades amb Mataró, però, si no ens equivoquem, 

nosaltres no tenim cap ciutat agermanada de parla anglesa. O l’aposta pel vehicle 

elèctric, quan tothom és conscient que ara com ara és inviable absolutament, malgrat 

és una iniciativa desitjada. 

Ens ha cridat l’atenció l’èmfasi que posen en què els nostres joves es busquin la vida 

fora de la ciutat. Això està molt bé, però la sensació que un té quan ho llegeix, és que 

aquests joves hauran de marxar fora, però més aviat perquè aquí no es podran 

guanyar la vida. 

Vull fer esment de les accions sobre la lluita  contra els rumors en temes 

d’immigració. Nosaltres pensem que s’han de combatre i desmentir els rumors, però 

no podem caure en campanyes com la de l’anterior mandat, que no va obtenir els 

resultats desitjats. El que cal és que tothom tingui clar que qui vulgui tenir uns drets 

ha de complir uns deures, qui vulgui viure a la nostra ciutat ho ha de fer acceptant les 

nostres normes de convivència i els nostres valors. 

D’altra banda, algunes accions pensem que són contradictòries.  

Es parla de la connexió amb el Vallès i cada vegada és més difícil accedir-hi pel 

col·lapse que hi ha al Túnel de Parpers.  

També ens ha sobtat molt el fet que hi hagi accions que parlen de suprimir barreres 

arquitectòniques al TCM, perquè, si això és així, hauríem de demanar responsabilitats 

a l’anterior govern, ja que és una obra nova que hauria de complir amb tota la 

normativa d’accessibilitat.  

Es parla, en temes de seguretat, de millorar la presència policial al carrer, però, 

alhora, de mantenir les entrevistes a la policia de barri, la qual cosa no entenem, ja 

que el que a nosaltres ens arriba és que la plantilla de policia es reduirà per la marxa 

d’alguns efectius.  

Quant a l’educació, parlen de la llibertat d’elecció d’escola i de cohesió social. A 

Mataró es reserven les mateixes places de necessitats educatives especials que es 

reserven gairebé a totes les ciutats de Catalunya, que són 2 en lloc de 5. Aleshores, 
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de no ser així, alliberaríem més places per a les famílies que vulguin pagar l’educació 

dels seus fills amb els seus diners. Fins ara això no ha estat així. 

En matèria de consum, vostès parlen d’augmentar els controls als establiments 

alimentaris, però no sabem amb quins mitjans comptem —jo tenia entès que no 

teníem prou inspectors—.  

El súmmum de les contradiccions es dóna quan parlen de la millora del diàleg entre 

els membres de l’equip de govern i la ciutadania, però, en canvi, les adreces 

electròniques dels regidors de l’oposició han desaparegut del web de l’Ajuntament 

des del juny.  

Com els deia, hi ha temes que per a nosaltres no són competència del nostre 

Ajuntament, tot i que podem compartir. En l’Agència de Desenvolupament del 

Maresme ens hi trobaran i serem els primers a lluitar-hi, però vostès parlen de crear 

un fòrum sobre infraestructures, quan fa molt de temps que en la nostra comarca 

funciona una comissió de mobilitat que s’hi dedica, malgrat els resultats siguin 

millorables. 

D’altra banda, nosaltres els demanem concreció en un seguit d’iniciatives que 

nosaltres pensem que són primordials per a la ciutat: 

El Pla de Polígons: un polígon com el Mata-Rocafonda no pot tenir les instal·lacions 

del que va ser la Cooperativa del Forn del Vidre, ni cap empresa que vingui a Mataró i 

vegi com està aquell polígon s’hi voldrà instal·lar. Per tant, cal fer-hi actuacions de 

manera immediata. 

Les actuacions que es recullen al POEC per a fer millores urbanes i comercials al 

centre, perquè la vinguda d’El Corte Inglés sigui una veritable oportunitat i una font de 

riquesa, són prioritàries i cal començar-les ja. Aquí ens hi trobaran. 

També considerem interessants apostes com l’espai firal polivalent, el consell 

econòmic i social o l’aposta del Mataró Marítim, que ja és hora que comenci a ser una 

realitat. Hem de deixar de parlar de totes aquestes iniciatives i començar a actuar ja. 

Finalment, vull fer menció al Pla General. Vostès ens parlen d’una sèrie de 

modificacions a nivell urbanístic, amb les quals podríem estar d’acord 

majoritàriament, però no hem de posar el carro davant dels bous. Pensem que és 

interessant entomar de forma prioritària el Pla General, cosa que CiU també 

reclamava l’any passat en el ple del pressupost.   

Alhora, hem trobat a faltar una sèrie de compromisos que s’han adquirit en aquest 

saló de plens: 
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Quant a cultura, es va aprovar per unanimitat una moció que feia referència a un 

espai on les bandes de música relacionades amb Les Santes poguessin assajar, però 

que no he trobat en aquest PAM. A més, si no recordo malament, al ple de setembre 

es va instar el Govern a començar tot el tema de renovació del Pacte de Nova 

Ciutadania, i se’ns va dir que abans de final d’any tindríem molt avançada l’avaluació 

del pla anterior per a començar les feines del nou. Això no és així. Per tant, els 

compromisos que s’adquireixen en aquest saló s’han de complir.  

També hem trobat a faltar alguna referència al compliment de les ràtios pel que fa a 

metge-pacient o al manteniment dels nivells de qualitat de l’atenció sanitària al 

ciutadà a la ciutat. Alhora, també ens ha sorprès, justament ahir, que la contracta de 

recollida de la neteja de la ciutat disminuïa 1.700.000 euros. Això hauria d’estar 

reflectit tant al PAM com als pressupostos. Però, a més, nosaltres els vam demanar, i 

enteníem que era així, que part dels ingressos obtinguts per la pujada de l’IBI anessin 

a millorar la neteja de la ciutat. A dia d’avui ens trobem amb tot el contrari, la qual 

cosa ens fa por. Ja els avanço que els farem alguna esmena en aquest sentit. 

Aquest pressupost, doncs, està basat en ingressos ficticis, conté accions que 

depenen de la situació financera o de la negociació amb els bancs, etc., i no redueix 

al màxim les partides que ens són prescindibles. Per tot plegat, el pressupost ens 

sembla inadequat per ajudar els mataronins a sortir de la crisi i també continuista del 

que ja havien fet els anteriors governs d’esquerres. Així doncs, són uns pressupostos 

que no són creïbles, no aprofiten l’augment de la pressió fiscal que suposa la pujada 

de l’IBI, augmenten l’endeutament, no aclareixen què volen fer amb PUMSA, no 

encerten en les prioritats de la ciutat i no suposa ni el canvi ni el revulsiu que 

nosaltres i els mataronins crèiem que implicaria el canvi de govern a la ciutat. Per tot 

això el nostre vot, en aquesta aprovació inicial, serà contrari. 

El nostre vot pel que fa a la plantilla de l’Ajuntament serà d’abstenció en tots els 

punts. 

 

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, comença 

recordant que se’ns convoca avui per a discutir i votar el pressupost de l’Ajuntament 

de Mataró per a l’any 2012, el debat més important, tot i que arriba més tard que mai, 
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dels que se celebren en aquest Saló de Plens. Arriba tard i separat de l’altre gran 

debat: el de les ordenances, però l’important és que arriba, i que l’Ajuntament podrà 

disposar d’un pressupost per a l’any 2012. Ja avanço el vot favorable del PSC. 

Aquest és un pressupost que podíem haver fet nosaltres, però també és un 

pressupost diferent al que haguéssim fet nosaltres si haguéssim tingut aquesta 

responsabilitat. Però el votarem favorablement, per responsabilitat i per compromís 

amb Mataró.  

Aquest pressupost l’haguéssim pogut fer nosaltres. La seva estructura, la del 

pressupost i la del PAM que s’acompanya no difereix en coses importants de les que 

s’han vingut votant els darrers anys en aquests mateix Ple. Val a dir que sempre amb 

el vot contrari de CIU. Estem convençuts del rigor tècnic amb el que s’ha elaborat, 

valorant molt bé la capacitat de generar ingressos i no fent volar coloms en aquest 

sentit. Quadrat en els ingressos i les despeses, com la llei obliga. Com sempre 

s’havia fet, doncs la competència de l’equip econòmic de la casa ho deixa fora de 

qualsevol dubte. Rigor tècnic, competència professional, capacitat de treball i esforç 

dels treballadors i treballadores de la casa a qui vull agrair la feina feta. 

No sentiran, doncs, de part meva, els desqualificatius cap al pressupost que 

lamentablement hem hagut de sentir altres anys. Potser sí que en la política 

mataronina s’ha produït algun canvi, bàsicament en la forma com s’exerceix 

l’oposició. Pressupost creïble, rigorós i ben fonamentat tècnicament. Aquesta és una 

de les raons per les quals podem donar suport al pressupost. Després, de com 

s’executa, en tindran vostès, com a Govern, tota la responsabilitat. 

També és cert que una bona part de les condicions que nosaltres vam posar sobre la 

taula, escrites negre sobre blanc i defugint de l’estil dels pactes secrets i presentades 

públicament, han estat acceptades. Disposar d’una bossa de més de 700.000 € per 

poder reduir els efectes de la puja inevitable de l’IBI sobre les famílies en situació de 

major precarietat, haver pogut reconduir l’ERO de PUMSA o que s’atenguin les 

nostres prioritats en matèria d’ocupació. L’ocupació és la prioritat de les prioritats, fent 

de la generació de llocs de treball i de la lluita contra l’atur el principal objectiu del 

treball municipal. 

També s’han atès les nostres propostes en temes d’assistència social a les persones 

que pitjor ho estan passat amb la crisi, en temes relacionats amb la salut, l’educació i 

la cultura. El Pla de Xoc contra l’Atur, el Consell Econòmic i Social, el Pla d’Actuació 

als Polígons Industrials, la reforma del mercat de la plaça Gran, el desenvolupament 



 32

del Mataró-Marítim, l’ampliació del Port, les noves construccions escolars, el Llibre 

Blanc de la Cultura, l’Eix de la Riera, el projecte del nou Teatre Monumental, el 

seguiment del tren orbital, entre altres, seran projectes que tindran el segell de l’acord 

signat entre el Govern i el grup municipal Socialista. Són també raons importants per 

poder donar suport al pressupost. Sobre l’IBI la bona notícia és que pel fet d’haver fet 

la revisió cadastral l’any 2005 ens lliurem de la puja anunciada pel govern de l’Estat. 

Per tant, a Mataró, no hi haurà puja sobre la puja. 

Però no és el pressupost que haguéssim fet nosaltres. Bàsicament perquè, tot i ser el 

primer pressupost d’un nou mandat i d’un nou govern, no obre nous horitzons a 

l’economia i a la ciutat. Estem en un moment molt delicat, com totes les intervencions 

que m’han precedit han destacat, i de com ens enfrontem a la crisi, de com 

plantegem la sortida a la crisi dependrà en gran part el nostre futur. I en aquest sentit, 

el pressupost que avui se’ns presenta no aporta ni  novetats ni idees. Es calcula que 

per tirar endavant qualsevol projecte important es necessiten com a mínim sis anys 

de tramitacions polítiques i administratives. El dilluns, vostès, el Govern, i lamentem 

que ens hàgim hagut d’assabentar per la premsa, signaran el contracte de 

compravenda del solar de Can Fàbregas amb el Corte Inglés. De fet, ho farà el gerent 

de PUMSA, que és a qui correspon fer-ho. Poden imaginar, després de les penúries 

polítiques i personals que he passat, la il•lusió que em fa aquesta signatura. Deu 

anys hem necessitat per arribar a aquest moment. És cert que podíem haver escurçat 

molt els terminis, si no hi hagués hagut gent que sistemàticament es va dedicar a 

posar pals a les rodes a aquest projecte tan important per Mataró. Tampoc és que 

l’actitud del grup municipal de CiU durant tots aquests anys, i especialment els 

darrers quatre anys amb vostè, Sr. Mora, al capdavant, ho hagi facilitat. Vam haver 

d’esperar al mes de maig de l’any passat perquè CiU votés per primera vegada a 

favor d’un tràmit administratiu del Corte Inglés. Deu anys, doncs, per tirar un projecte 

endavant. Deu anys també vam trigar a poder inaugurar el Tecnocampus. 

Vull assenyalar amb això la importància de tenir projectes importants de ciutat 

treballant-se, madurant-se, tramitant-se, i això no sempre significa tenir una partida 

pressupostària disponible. En les seves propostes per al 2012 hi trobem a faltar molt 

projectes d’envergadura, tant per a Mataró com per a la comarca. Projectes que 

necessiten el seu temps i que altres consistoris futurs acabaran executant. No n’hi ha 

i els pocs que hi ha provenen de mandats anteriors. Amb l’agreujant que alguns, com 

el Triangle de Molins —una peça que nosaltres sempre hem interpretat en clau de 
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ciutat—, vostès volen tornar a començar de zero, però sense cap idea clara ni cap 

projecte concret sobre la taula.  

Vostè, senyor Mora, ha parat un projecte clau per la mobilitat de la ciutat com eren els 

nous accessos a la C-32, que haurien ajudat a descongestionar els embossos diaris 

que patim tots els mataronins a la plaça Franca, plaça Gran Bretanya, etc. Ho justifica 

des de la sostenibilitat. El que no acabem d’entendre és que pel camí de la 

sostenibilitat elimini l’Oficina de l’Agenda 21.  

La ciutat de Mataró és un referent de les polítiques mediambientals, i vostès ara tot 

això ho posen en entredit. Ja sé que el nom no fa la cosa, però indica clarament 

quines són les prioritats polítiques en les que treballa un govern. Les mediambientals 

no semblen ser importants per a vostès en aquest pressupost i en aquest PAM. 

Però parlava dels accessos de l’autopista, on vostè, Sr. Alcalde, ha quedat atrapat en 

la seva pròpia trampa. Al setembre del 2009, en aquest mateix ple, deia que era una 

obra que feia temps que havia d’estar feta. Però el tot s’hi val dels darrers mesos ens 

ha portat a seguir tenint el problema, no tenir les solucions i no saber què ha passat 

amb els diners. Cent milions d’euros que s’han perdut per Mataró i que haguessin 

generat ocupació. Ara diuen que, pel primer trimestre, la Generalitat ens presentarà 

un projecte nou. M’aventuro a dir que les semblances amb l’anterior seran importants 

i que haurem perdut un any i cent milions d’euros. 

Tampoc compartim la seva decisió de suprimir la Secció de Patrimoni de 

l’Ajuntament. Encara recordem les soflames de CiU com per no quedar-nos perplexes 

davant aquesta mesura. És per alguna d’aquestes raons, i també perquè no hem 

pogut parlar-ne, doncs els documents ens han estat lliurats aquest mateix cap de 

setmana, que ens abstindrem en la votació de la plantilla de l’Ajuntament, i a l’espera 

de poder parlar-ne durant el període d’informació pública. 

La ciutat es construeix a partir d’un model predefinit, que es va madurant i perfilant. 

Però també es construeix sabent aprofitar les ocasions que se’ns poden presentar. El 

Corte Inglés i el Tecnocampus serien un bon exemple del model de ciutat impulsat 

pels Socialistes amb ICV-EUiA fonamentalment els darrers anys, i el Museu Bassat 

ho seria el d’oportunitat aprofitada. El Triangle de Molins i els accessos de l’autopista 

serien exactament el contrari. Menystenir les polítiques ambientals és un error greu 

en l’àmbit de la sostenibilitat i també de l’economia verda. Una altra oportunitat 

perduda. 
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No s’intueix en el pressupost, ni en el PAM, ni tampoc en el document del Pla de 

Mandat cap model de ciutat definit. No li vam sentir cap model al Sr. Mora ni en els 

quatre anys a l’oposició, ni durant la campanya electoral ni durant els gairebé set 

mesos que porta d’alcalde de la ciutat. No sabem quin és el seu model de Mataró. 

Idees manllevades, en bona part del PSC, algunes incorporacions més estètiques 

que efectives i res més. Vostè fa uns mesos va triar entre el canvi i la governabilitat 

de la ciutat. El canvi s’ha quedat en un no res i la governabilitat avui per avui l’ha de 

garantir el principal partit de l’oposició, el PSC. Això sí, amb un acord públic i conegut 

per tothom. 

Tenim prou experiència de govern, i errors acumulats en la nostra història, per a ser 

molt conscients del moment en què ens trobem. Catalunya, Mataró, el país, Europa i 

l’economia mundial. Res ens és aliè i tots estem pujats al mateix vaixell. Ara que el 

dèficit i l’endeutament s’han convertit en una autèntica obsessió —els recomano 

l’article que el Premi Nobel d’Economia Paul Krugman va publicar ahir a El País i que 

deia: “Retallar la despesa pública quan l’economia està deprimida, deprimeix encara 

més l’economia”— és quan cal valorar els esforços fets en inversions que han de 

garantir-nos el futur social i econòmic de la ciutat. Molt important és en quant ens 

endeutem, però encara més important és en què ens endeutem: el Tecnocampus, el 

Centre de Negocis del Rengle, l’habitatge públic i els aparcaments, el Front Marítim, 

El Corte Inglés, el Mercat de la plaça Cuba... Dos-cents noranta-dos milions d’euros 

invertits a Mataró per l’administració local en els darrers quatre anys. Encara els hi 

podríem sumar els més de vuitanta milions d’euros de la remodelació i ampliació de 

la planta de residus sòlids urbans —la més moderna del país—, les ampliacions de 

l’hospital, les millores a l’estació del tren o les escoles construïdes. Inversions que 

han generat ocupació i riquesa a la ciutat. Com tot en aquesta vida es tracta de saber 

per què es fan les coses. I nosaltres continuem apostant per una ciutat metropolitana, 

compacta, innovadora, sostenible i socialment cohesionada. Aquests són els nostres 

perquès i ens agradaria molt conèixer els seus. 

Donarem suport al pressupost com ho vam fer a les ordenances. No fer-ho seria 

abdicar de la nostra responsabilitat política, no de la passada, sinó sobretot de la 

futura. En cap de les maneres contribuirem a situar aquesta ciutat en un atzucac. Ni 

per oportunisme polític ni molt menys per interessos electoralistes. Exercirem la 

nostra responsabilitat amb totes les conseqüències i l’assumim en tota la seva 

integritat. Hem signat un acord de suport als pressupostos, públic i concret, i el 
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respectarem com hem respectat sempre els nostres compromisos polítics. Ho fem a 

canvi de les millores introduïdes i sense canviar vots per càrrecs ni res semblant. 

Seguirem a l’oposició, una oposició que, com vaig anunciar aquí el dia 11 de juny, 

serà rigorosa, responsable i alternativa. Amb errors, que segur que n’hem comès, 

però amb la necessària humilitat per aprendre cada dia a ser útils, també des de 

l’oposició a aquesta ciutat. Compti doncs, Sr. Alcalde, amb el nostre vot al 

Pressupost, amb l’advertiment que farem un seguiment acurat dels compromisos 

adquirits mútuament i del desenvolupament del PAM i del Pressupost. Donem suport 

a la major, al Pressupost i només al Pressupost, perquè el necessitem. Serem crítics i 

ja li avanço que presentarem una bateria important d’esmenes al PAM.  

No ens busqui en converses de cafè, ni en acords secrets escrits o no. Busqui’ns en 

el diàleg públic, en reunions amb documents, busqui’ns en la responsabilitat. Celebro 

que ens hi hàgim trobat i que hàgim votat conjuntament les ordenances i el 

Pressupost, això ens honora com a polítics i és el que esperaven els ciutadans de 

nosaltres. Restem oberts a seguir-ne parlant, a seure tantes vegades com calgui a 

parlar amb el Govern dels assumptes i dels projectes importants per aquesta ciutat. 

Ho farem amb tota la cordialitat que faci falta i amb tota la lleialtat institucional, la que 

sempre hem procurat exercir des del Partit dels Socialistes. Nosaltres creiem en 

aquesta ciutat, en la seva gent, en les seves possibilitats i en el seu futur. 

 

 

 

La senyora Carolina Soler, Regidora Delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, recorda que el document que es presenta avui és una previsió. Com a 

previsió que és, es pot encertar o no.  

S’ha comentat el tema del criteri dels ingressos d’una forma molt lleugera. Nosaltres 

fem les previsions d’ingressos de la manera que toca: hem estat curosos i hem tingut 

un criteri de prudència, hem fet una previsió d’ingressos bastant inferior que la 

previsió del 2011.  

El tema de l’IBI són uns ingressos extres que rebem no voluntàriament. No és 

quelcom que puguem destinar a una finalitat concreta. Aquest import de 5.300.000 

euros de més que ingressarem per aquest efecte de l’IBI, si fem quatre sumes 

sabrem exactament en què ens marxen. Només per intentar mitigar aquesta baixada 

de les subvencions que rebem de la Generalitat i del govern de l’Estat, més fer front 



 36

al pagament de les comissions i els pagaments financers que hem de fer com a 

Ajuntament, ja se’ns acaben aquests diners extra.  

S’ha parlat també dels organismes autònoms i de l’IMPEM, com a mostra de la 

dotació pressupostària a les polítiques d’ocupació. Estic segura que se n’ha fet 

l’explicació que tocava al Consell de l’IMPEM, on es va parlar exhaustivament de què 

es portava a aprovació. Però, tot i que l’IMPEM ha estat un dels organismes que més 

ha vist minvades les subvencions, l’Ajuntament ha fet un esforç per intentar que no es 

veiés reduïda la seva aposta pressupostària. És a dir, tot el que és promoció de ciutat 

s’ha augmentat i, si detallem el que ha estat l’aportació municipal dels últims anys a 

l’IMPEM, l’aportació d’aquest any ha estat superior a la d’anys anteriors.  

M’ha agradat sentir que hi ha coses que els agraden d’aquest pressupost i també 

entenc que n’hi hagi que no els agradin. Els demano que al període d’al·legacions 

puguem mirar d’apropar postures i arribar a punts d’acord. Això és la base de 

l’aprovació definitiva i estic segura que hi haurà coses que millorarem, tal com va 

passar amb el projecte d’Ordenances Fiscals.  

A ningú li agrada pagar més de 10 milions d’euros en interessos. La gent a casa seva 

el primer que fa és mirar de complir amb els compromisos que té, veure amb quins 

ingressos compta i intentar reduir les despeses, però hi ha unes despeses fixes 

necessàries per a funcionar que s’han de tenir. I això és el que reflecteix aquest 

pressupost. La seva finalitat és intentar fer front a aquesta taxa d’atur, creant 

ocupació i reactivant l’economia. Considerem que amb aquest projecte podem fer 

front a aquests reptes. Agraeixo les intervencions de tots els grups municipals i la 

cordialitat amb què s’ha parlat d’aquest projecte. 

 

 

 

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

d’Unitat Popular, manifesta que la CUP ha presentat una aposta ambiciosa de 

ciutat, tant a curt com a llarg termini per aconseguir un Mataró més just, més 

sostenible i més lliure. Per fer això haurem d’impedir que aquesta música que ara 

sona no arrossegui drets adquirits per la ciutadania els últims anys. Ja anunciem que 

des de la CUP farem el que hem estat fent fins ara, és a dir, presentar batalla davant 

les retallades i vetllar perquè es mantinguin els serveis públics de qualitat. Serem 

crítics amb les externalitzacions dels serveis a empreses privades, perquè creiem que 
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perdem experiència i control en la gestió i que tampoc no repercuteix a nivell 

econòmic per la ciutat. Farem un seguiment del PAM que s’aprovi. Aquest any no 

podem fer una comparativa de les accions que s’han executat i les que no respecte a 

l’any passat perquè hi ha hagut un canvi de govern. Però sí que demanem que hi 

hagi un seguiment continu al llarg de l’any de les accions que s’acabin realitzant i les 

que no, perquè, si no hi ha aquest seguiment i al final de l’any no podem fer una 

valoració global, això del PAM serà una bonica carta als reis.  

M’afegeixo a l’agraïment de la tasca dels tècnics i de la regidora Carolina Soler. 

Respecte a les modificacions de la plantilla, ens hi abstindrem. Entenem que el fet de 

mantenir els llocs de treball és un motiu suficient per a no votar-hi en contra.  

D’altra banda, avisem que segurament el govern central espanyol atacarà intentant 

imposar supressions en places públiques, per tant està bé que no s’amortitzin places i 

es mantinguin vacants perquè ho puguem tenir al calaix en cas que, per llei, ens 

imposin retallades.  

Posicionem el nostre vot contrari al pressupost perquè és continuista i no fa el salt 

que proposem des de la CUP. 

 

 

 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que aquest és un 

pressupost que s’alimenta de l’anterior i que està elaborat a partir d’ell. Per tant, conté 

elements que podem assumir. En conjunt, però, el trobem feble pel que fa a les  

polítiques més importants d’ocupació, de formació i d’educació. Per això, no el 

votarem favorablement i ens hi abstindrem.  

Serem especialment bel·ligerants contra les retallades de prestacions i serveis però, 

sobretot, contra les retallades de personal si aquestes es produeixen. Tampoc 

permetrem que quedin en paper mullat les propostes aprovades al ple o les 

inversions compromeses. Exigirem sempre transparència al Govern en totes les 

seves actuacions. I a partir del moment en què s’aprovi definitivament aquest 

pressupost i el PAM, farem un acurat seguiment del seu desenvolupament, on hi hem 

trobat moltes accions calcades del PAM anterior, potser perquè aquell no era tan 

dolent com vostès s’entestaven a vendre’ns.  
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Seguirem també especialment l’acord de voluntats signat entre vostès i el PSC, 

vetllant també pel seu compliment, no sigui que acabi sent un document més dels 

molts que se signen en el decurs d’unes negociacions. 

 

 

 

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

Catalunya, anuncia el vot negatiu del seu grup municipal respecte del pressupost. 

Espero que puguem arribar a una entesa i que les al·legacions que presentem siguin 

considerades i, si pot ser, acceptades.  

En relació amb l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball, desconeixem 

exactament si aquests recursos laborals estan degudament optimitzats i preparats 

per treure’ls un millor rendiment organitzatiu que ofereixi els serveis adients a les 

necessitats dels nostres ciutadans.  

Per tant, el nostre vot serà l’abstenció. Espero que al llarg d’aquest any, a mesura 

que anem coneixent l’organigrama municipal, tinguem dades suficients per poder 

valorar o aportar noves idees d’organització.  

 

 

 

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

Catalunya, fa una relació de les dades següents:  

Diners que ens gastem en lloguers: 1.136.000 euros, en atencions protocol·làries: 

gairebé 33.000 euros, en publicitat i propaganda: gairebé 50  milions de les antigues 

pessetes; en premsa, llibres i altres publicacions, quan tenim regidors i es podria fer 

extensiu un magnífic recull de premsa que ens arriba cada matí a la nostra adreça de 

correu electrònic: 83.500 euros.  

De l’informe de despesa que es fa des d’Intervenció, tenim que: 

Foment de l’ocupació: -20,5%, per tant, disminueix la despesa en aquesta partida; 

comerç, turisme i empresa: -65,8%, educació: -26,35%, administració general: 

+13,4%, deute públic: +43,75%.  

Sr. Baron, jo crec que també és responsable, veient aquests números, votar que no a 

aquest pressupost. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, confirma 

que el seu grup municipal sempre ha assumit les seves responsabilitats. Ho hem fet 

sempre fins a les darreres conseqüències. Ja li he explicat per què ens havíem 

endeutat. Nosaltres donem suport a aquest pressupost per responsabilitat, aquella 

responsabilitat que vostè ens reclamava fa escassament un més, aquella 

responsabilitat que s’ha diluït segurament amb aquell paper secret que vostè coneixia 

i que jo, sincerament, no coneixia. Com que no ha entès per què la responsabilitat al 

mes de novembre anava cap a una direcció i ara va en la direcció contrària, nosaltres 

el que hem fet és presentar les nostres propostes amb anterioritat a aquell ple, el 28 

d’octubre. El 21 de novembre, l’Alcalde al seu despatx va dir que estava disposat a 

acceptar-les. A partir d’allà, de manera pública, hem arribat a un acord del qual 

n’estem especialment contents i satisfets.  

 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que estan en un consistori nou 

amb sis grups, on n’hi ha un que té la responsabilitat de dirigir un govern en situació 

de minoria. Per tant, aquest grup ha d’arribar a acords per responsabilitat. Ara bé, hi 

ha coses que s’han dit que no són precises, i és per això que els emplaço a mantenir 

una reunió on puguem rebatre tot allò que vostès han dit. Segurament són producte 

d’una lectura feixuga de tot un document i que, per més reunions que es facin, no 

s’ha llegit tot o no s’ha interioritzat. Em sorprèn que diguin que suprimim l’Agenda 21, 

que suprimim la cessió del patrimoni... Senzillament es reestructura un govern perquè 

abans hi havia 15 regidories i ara n’hi ha 8 i, per tant, es reestructura per qüestions 

organitzatives. 

Vivim moments difícils. Hem de ser realistes i saber que tot el que fem o diem ha de 

tenir present aquestes famílies que són al darrere del 21% d’atur que tenim a la 

ciutat: 14.000 aturats (6.000 sense cap prestació). Això és un drama familiar. Jo sóc 

optimista per naturalesa i sé que treballant dur, essent rigorosos i amb serietat ens en 

sortirem. Mataró se’n sortirà. Ara bé, amb paciència, sacrificis i amb molt d’esforç de 

tothom.  

Encetem una etapa nova, amb la il·lusió pròpia de qui creu que tot és possible si 

treballem units però tocant de peus a terra. Un alcalde voldria sempre presentar un 
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pressupost expansiu, amb els serveis ben coberts i amb recursos suficients per 

arribar a tot arreu però, malauradament, aquest any no podrà ser així. És un 

pressupost just, complicat de gestionar, i on s’ha fet mans i mànigues per intentar 

mantenir serveis, però, sobretot, prioritzant ajudar qui més ho necessita, els més 

febles. 

He d’agrair per endavant la comprensió ciutadana davant la situació econòmica que 

ens afecta i que, tot i el major esforç en impostos que faran, ens impedeix fer el 

pressupost que voldríem per tal d’oferir els recursos que una ciutat com Mataró 

exigeix en termes de seguretat, neteja i altres punts, però hem hagut de prioritzar i fer 

un gran esforç en atenció a ajudar, precisament, les persones en situació més 

desafavorida i risc d’exclusió. 

La llarga situació de creixement d’anys anteriors, que va durar fins al 2008, va 

provocar que es cometessin, al meu entendre, errors de previsió en el sentit de 

convertir ingressos variables en despeses fixes, o invertir a crèdit en magnituds molt 

elevades pensant que mai no hi hauria davallada d’ingressos ni d’impostos directes, 

ni d’aportació de l’Estat o de les altres administracions, ni que s’haurien de retornar a 

l’Estat 1,8 milions de l’errònia liquidació del 2008, o 8,5 milions de la del 2009, o que 

l’aixeta del crèdit fàcil i barat no s’acabaria mai. 

Hem d’entendre que la inèrcia d’anys i anys ens hagi portat a aquesta situació i que, 

en certa forma, aquest pressupost sigui hereu i molt esclau d’aquesta manera de fer. 

Revertir tendències inercials no es fa en mesos i molt menys en una administració 

que s’està adaptant a un pla de xoc on han desaparegut les injeccions de fons 

estatals i totes les administracions superiors han reduït les seves aportacions. És a 

dir, que ningú no ens ajudarà si no som nosaltres mateixos. 

Ningú no ens pagarà els nostres deutes. Ningú no ens pagarà els interessos que dia 

a dia augmenten. Serem nosaltres qui, de comú acord amb els nostres creditors, 

trobarem la sortida a aquesta situació tan complicada i que ens exigirà grans sacrificis 

en aquest i en els futurs pressupostos. 

La situació és extraordinàriament complexa i podria requerir mesures excepcionals i 

impensables des del punt de vista d’una administració pública, però avui la situació 

econòmica és també excepcional. El Grup Ajuntament necessita reestructurar els 

seus deutes de manera que siguin assumibles i païbles, i exigirà renúncies i canvis 

de destinació de contingents econòmics que d’altra manera haurien d’anar a millorar 



 41

els nostres serveis. Dit d’una altra manera, el que s’ha gastat en els anys anteriors 

s’ha de pagar. 

Aquest Govern, nou Govern, amb el seu primer pressupost està reorganitzant la casa 

per tal d’adaptar-se als nous temps econòmics i polítics on, per les circumstàncies 

d’un resultat electoral molt obert, s’ha passat de 15 regidors de govern a només 8. 

Reformar l’administració mataronina des del punt de vista d’imprimir un nou caràcter 

és una tasca que exigirà temps. 

Ens hem d’acostumar que l’Ajuntament no podrà resoldre-ho tot ni ajudar tothom sinó 

que serà, en certa forma, a l’inrevés: tots els ciutadans ens hem de plantejar que si 

volem que la nostra ciutat sigui la que tots volem, haurem de ser menys dependents 

de l’Ajuntament. Per exemple, si volem una ciutat més neta, haurem d’embrutar 

menys i col·laborar sent més cívics en tots els aspectes. 

I és en aquesta mesura, en la que la situació econòmica és molt complicada, en la 

que el ciutadà ens exigeix molt més a les administracions. Molt més ja no en recursos 

sinó en actituds i voluntats. Aquí, i al darrere del nostre Pla de Mandat i del Programa 

d’Actuació Municipal per a l’any 2012, hi ha molta d’aquesta exigència. Parlem d’un 

pressupost, però la gent espera que els seus impostos es tradueixin en un 

Ajuntament proper i eficient. Hem d’esforçar-nos i així ho farem. 

Vull agrair també, i especialment, la col·laboració de tots els grups municipals durant 

l’elaboració del pressupost —tots en major o menor mesura hi ha participat—, el 

primer d’un nou govern després de 32 anys, un pressupost fet en un moment crític 

des del punt de vista econòmic que ha fet les coses molt difícils. 

Avui la maquinària del Grup Ajuntament és la que és i estem obligats a treballar per 

fer-la més eficient i eficaç, perquè el que és segur és que no es podrà augmentar 

més. Tot al contrari, haurem de fer més amb menys, i en això estem. Els nostres 

conciutadans esperen de nosaltres exemple; lideratge exemplificador amb el que es 

puguin identificar. No que ens allunyem cada vegada més de les seves inquietuds. 

Estem obligats a escoltar i a col·laborar amb què tot el personal d’aquest gran Grup 

Ajuntament multipliqui la seva voluntat de servei i atenció a qui ens lliura una part del 

seu esforç, via impostos. Estem obligats a retornar amb escreix aquesta aportació i, a 

més, rendir-ne comptes amb total transparència. En aquest punt, vull agrair a tot el 

personal de la casa l’esforç i col·laboració mostrat amb el nou equip de govern. La 

normal falta d’experiència després d’un canvi històric de govern, l’hem intentat suplir 

amb il·lusió, esforç i dedicació, però sense el seu ajut ens hagués resultat impossible. 
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Som conscients del seu esforç i l’agraïm profundament, com el de l’elaboració 

d’aquest pressupost tan complicat des de tots els punts de vista.  

En definitiva, però, de res serveix lamentar-se ara, quan la greu situació és la que és. 

De res servirien els retrets ni assenyalar culpables. Això es jutja a les urnes. Ara bé, 

permetin-me que apel·li una vegada més a la responsabilitat que cada dia se’m 

demana al carrer: hem de treballar tots junts a favor de Mataró. Avui hi ha molta gent 

que pateix, per situació directa o per angoixa del que pugui venir, i necessiten veure 

que els líders polítics a qui han votat treballem junts per treure Mataró de la crisi. 

La meva voluntat de diàleg i mà estesa continua ferma. Torno a agrair l’esforç de tots 

els grups, perquè tots han col·laborat amb aquest Govern fins al dia d’avui i, 

naturalment i per a aquest pressupost especialment, al PSC per l’acord assolit, però 

els demano a la resta que, per uns segons, tanquin els ulls i imaginin el canvi d’ànim 

general que significaria que ens veiessin treballar junts com mai. Les actuals 

circumstàncies ho exigeixen. 

Votin, naturalment, el que creguin que han de votar, però permetin que l’Alcalde, amb 

tota humilitat, els demani el seu suport, perquè junts enviem un missatge d’unitat clar 

a tots els mataronins i mataronines. La grandesa política està en saber quan és el 

moment de ser generós i avui no és el moment d’assenyalar les diferències sinó de 

buscar la unitat davant la crisi. 

I, per acabar, estiguin vostès segurs que, facin el que facin, el Govern i jo mateix els 

continuarem estenent la mà cada dia, insistint-los a treballar conjuntament per Mataró 

perquè ara és el moment per actuar i decidir conjuntament, per escoltar molt, per 

aparcar les diferències i centrar-nos en el que, sens dubte, ens uneix a tots els qui 

formem part del consistori, la il·lusió per millorar, per anar endavant, per afrontar els 

reptes que tenim i que tindrem, per salvar els obstacles i caminar plegats, regidors i 

ciutadans. És una gran oportunitat i, personalment, em sento molt còmode amb 

aquest escenari. Reconstruïm els ponts del prestigi, de la qualitat, oblidem les 

negociacions estèrils i els debats tensos, enterrem el tacticisme i aprofitem el temps, 

aprofitem la força conjunta i la lleialtat mútua entre tots els grups que conformem 

l'Ajuntament per salvar els importants reptes que tenim com a ciutat. 

                 

                      

Ara hauríem de passar a la votació dels dictàmens que es portaven a aprovació en 

aquest Ple.   
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DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

1 - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2012 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Relació de fets 
 
L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual 
s’integraran el Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms 
dependents d’aquesta i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils amb capital social íntegre de l’entitat local. 
  
En data 15 de desembre del 2011, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per 
Decret de la Regidora Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana l’avantprojecte 
del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2012. 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adoptin els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2012 integrat per: 
 

1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2012, amb el següent desglossament per 
capítols: 

 
Despeses   

Capítol I Despeses de personal 28.830.915,12 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 28.337.207,02 
Capítol III Despeses financeres 3.827.847,33 
Capítol IV Transferències corrents 31.586.192,94 
Capítol VI Inversions reals 8.894.860,53 
Capítol VII Transferències de capital 1.414.496,21 
Capítol VIII Actius financers 5.135.711,46 
Capítol IX Passius financers 11.285.893,43 
 Total despeses 119.313.124,04 
   
   

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 43.563.406,94 
Capítol II Impostos indirectes 5.622.516,63 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 21.187.827,26 
Capítol IV Transferències corrents 33.219.696,14 
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Capítol V Ingressos patrimonials 2.484.608,87 
Capítol VII Transferències de capital 2.085.068,20 
Capítol VIII Actius financers 150.000,00 
Capítol IX Passius financers 11.000.000,00 
 Total ingressos 119.313.124,04 
   
 

1.2  Pressupost dels Organismes Autònoms, amb el següent desglossament 
per capítols: 

 
 
Pressupost de l’ Institut d’Esports: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 1.577.731,86 
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 779.246,40 
Capítol III Despeses financeres 3.500,00 
Capítol IV Transferències corrents 330.866,88 
Capítol VI Inversions 37.500,00 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 
 Total despeses 2.743.870,44 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 629.205,44 
Capítol IV Transferències corrents 2.035.232,23 
Capítol V Ingressos patrimonials 26.907,47 
Capítol VII Transferències capital 37.500,00 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 
 Total ingressos 2.743.870,44 
   
 
Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 12.281.598,34 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 2.208.366,00 
Capítol III Despeses financeres 6.250,00 
Capítol IV Transferències corrents 384.405,00 
Capítol VI Inversions 134.000,00 
Capítol VIII Actius financers 42.000,00 
 Total despeses 15.056.619,34 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 2.250.641,60 
Capítol IV Transferències corrents 12.625.577,74 
Capítol V Ingressos patrimonials 4.400,00 
Capítol VII Transferències capital 134.000,00 
Capítol VIII Actius financers 42.000,00 
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 Total ingressos 15.056.619,34 
   
   
Pressupost de l’ Institut Municipal d’Acció Cultural: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 2.382.950,00 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 2.608.915,00 
Capítol III Despeses financeres 5.500,00 
Capítol IV Transferències corrents 312.403,00 
Capítol VI Inversions 129.450,00 
Capítol VIII  Actius financers 8.000,00 
 Total despeses 5.447.218,00 
   
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 345.326,91 
Capítol IV Transferències corrents 4.964.441,09 
Capítol VII Transferències capital 129.450,00 
Capítol VIII Actius financers 8.000,00 
 Total ingressos 5.447.218,00 
   
 
 
Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 2.619.518,20 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 1.031.175,49 
Capítol III Despeses financeres 1.150,00 
Capítol IV Transferències corrents 125.262,16 
Capítol VI Inversions 15.725,00 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 
 Total despeses 3.796.830,85 
   
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 194.700,00 
Capítol IV Transferències corrents 3.581.405,85 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.000,00 
Capítol VII Transferències capital 15.725,00 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 
 Total ingressos 3.796.830,85 
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1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils: 
 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 50.648.395,00 Ingressos: 46.943.514,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 16.259.778,00 Ingressos: 17.616.952,00 
 
 

Gestió Integral del Trànsit, SL 
 

Despeses: 3.438.135,00 Ingressos: 2.726.141,00 
 
 

Prohabitatge Mataró, SA 
 

Despeses: 424.584,00 Ingressos: 340.393,00 
 
 
 
 

1.4 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 492.206,41 Ingressos: 492.206,41 
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
Despeses: 4.169.312,40 Ingressos: 2.829.626,54 

 
 
 
Segon.-  Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini 
de quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.  
 
 
Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

Vots en contra: 9, corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

Abstencions: 2,  corresponent al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

 
 
 

-Direcció de Recursos Humans- 
 

3  - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2012.  

 

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

presenta la proposta següent : 

 

1. “Pel que fa referència a la plantilla de personal, l’article 26 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla 
en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla 
amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de 
llocs serà un dels documents que integren el pressupost. 

 
L’article 25  Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la Plantilla del 
Personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de 
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que 
s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la 
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre 
de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés (A1, A2, C1, C2, AP).  
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S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les  treballadors/res en sessions de dates 22, 23 i 28 de novembre i 1 de 
desembre de 2011 respectivament, segons es recullen en les actes 
corresponents. 

 
D’acord amb els informes tècnics i jurídic, la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Mataró que actualment es presenta a aprovació preveu sobre 
l’actual, les següents modificacions: 

 
Plantilla de personal laboral: 

 
- Reconversió d’una plaça de Peó Especialista a una plaça de Peó. 
- Reconversió d’una plaça de Treballador/a Familiar de la plantilla de 

personal laboral a Tècnic/a Mitjà/na de Gestió de la plantilla de personal 
funcionari, quan es produeixi la jubilació de la personal ocupant de la 
plaça afectada. 

 
      Plantilla de personal funcionari: 
  

- Incorporació d’una plaça de Tècnic Administració General, grup A1,com a 
conseqüència del retorn  d’una plaça provinent de l’IMPEM, que en el seu 
moment va ser transferida des de l’Ajuntament de Mataró. 

- Reconversió d’ una plaça de TAE Salut Pública, grup A1, de la Subescala 
Tècnica de l’Escala  d’Administració Especial,   en una plaça de Tècnic/a 
Superior, grup A1, de la Subescala Serveis Especials de l’Escala de 
l’Administració Especial. 

- Reconversió d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na de Manteniment, en una 
plaça de Tècnic/a  Superior a partir del dia 16/2012, per jubilació del seu 
titular.  

- Amortització d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/na d’Informàtica. 
- Reconversió d’una plaça de Delineant/a a una plaça d’Arquitecte/a 

Tècnic/a. 
 

- Reconversió d’una plaça d’Administratiu/va a una plaça d’Enginyer/a 
Tècnic/a, quan es produeixi la jubilació de la personal ocupant de la plaça 
afectada. 

- Amortització d’una plaça d’Auxiliar Tècnic/a Inspector/a  
 
2. Respecte a la relació de llocs de treball, l’esmentat article 25 i següents del 

Decret 214/1990 i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de 
treball i la seva modificació. 

 
La Direcció de Recursos Humans ha informat i negociat  la proposta de 
modificació prevista per a l’any 2012 a la representació sindical, d’acord amb 
l’article 1 de la pròrroga del Conveni del Personal Laboral i de l’Acord de sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari vigent 
 
Per a l’any 2012, es proposen una sèrie de modificacions de la relació de llocs de 
treball actualment vigent, que són  les següents: 
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- Creació del lloc de Cap de projectes estratègics d’alcaldia. 
- Modificació del règim del lloc de treball de Secretari/a d’alcaldia. 
- Supressió del lloc de treball de Cap de gabinet d’alcaldia i creació del lloc 

de treball de Cap de servei de comunicació. 
- Supressió del lloc de treball de Cap de secció de premsa. 
- Reconversió del lloc de treball de Cap de secció d’imatge a Cap de 

projectes de comunicació. 
- Supressió del lloc de treball de Cap de servei de salut pública i creació del 

lloc de treball de Cap de servei de família. 
- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de servei de nova 

ciutadania, joventut i dona, que passa a denominar-se servei de ciutadania 
i convivència. 

- Creació del lloc de treball de Cap de projectes transversals. 
- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de secció de 

prevenció i protecció de la salut que passa a denominar-se Cap de secció 
de salut pública. 

- Supressió lloc de treball de Cap de secció de dona. 
- Supressió de lloc de treball d’administratiu/va de centres cívics 
- Supressió del lloc de treball de Cap de secció de gent gran. 
- Supressió del lloc de treball d’Adjunt/a d’àrea i coordinador/a de 

manteniment i serveis. 
- Valoració del lloc de treball de Cap de servei de serveis i manteniment. 
- Modificació de la denominació del lloc de Tècnic/a mitjà/na de 

manteniment que passa a denominar-se Tècnic/a responsable de la via 
pública. 

- Creació del lloc de treball d’Adjunt/a al/la Coordinador/a de l’àrea de 
Serveis Territorials i Via Pública 

- Creació del lloc de treball de Responsable gestió administrativa 
- Supressió dels llocs de treball de Cap de secció de patrimoni 

arquitectònic, Cap de secció de modificacions de pla general, Cap de 
secció de planejament derivat de modificacions del pla general. 

- Creació del lloc de treball de Cap de projectes de serveis territorials. 
- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de servei 

d’urbanisme, que passa a denominar-se Cap de servei d’urbanisme, medi 
ambient i habitatge. 

- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de secció de 
gestió urbanística, que passa a denominar-se Cap de secció de gestió 
jurídica. 

- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de secció 
d’informació urbanística i planejament, que passa a denominar-se Cap de 
secció d’atenció i informació. 

- Supressió del lloc de treball de Responsable unitat d’informació adscrita a 
l’àrea de Serveis Territorials i Via Pública. 

- Supressió del lloc de treball de Cap de servei de medi ambient i 
sostenibilitat i creació del lloc de treball de Cap de secció de medi 
ambient. 

- Supressió del lloc de treball de Cap d’oficina agenda 21. 
- Supressió del lloc de treball de Cap de secció d’espais naturals. 
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- Supressió del lloc de treball de Cap de servei d’habitatge i llicències 
d’obres i creació del lloc de treball de cap de secció d’habitatge. 

- Creació del lloc de treball de Cap de secció d’urbanisme. 
- Creació del lloc de treball de Cap de servei de llicències i disciplina 

d’obres i activitats. 
- Supressió del lloc de treball de Cap se secció de disciplina i valoració dels 

llocs de treball de Cap de secció de llicències d’obres i cap de secció de 
llicències d’activitats i modificar les seves denominacions que passen a 
denominar-se Cap de secció de llicències i disciplina d’obres  i Cap de 
secció de llicències i disciplina d’activitats. 

- Reconversió del lloc de treball de Cap de servei de desenvolupament urbà 
al lloc de treball de Tècnic/a de planificació estratègica. 

- Modificació de les denominacions dels llocs de treball de Cap de secció 
d’informació de base i control de projectes  i Cap de secció de sistemes 
d’informació , que passen a denominar-se Cap de secció d’informació de 
base i aplicacions corporatives i cap de secció d’infraestructures. 

- Modificació de la denominació i règim del lloc de treball de Secretari/a 
Conseller/a i Cap d’Àrea, que passa a denominar-se Secretari/ària d’Àrea. 

- Canvi de les característiques de provisió del lloc de treball de Cap de 
servei d’ingressos. 

- Modificacions d’algunes denominacions de llocs de treball com a 
conseqüència de l’aprovació del nou organigrama i que es recullen a 
l’annex de relació de llocs de treball que acompanya l’informe del Servei 
de desenvolupament i organització. 

- Inclusió dels requisits de titulació, d’idiomes i altres a la classificació dels 
llocs de treball. 

 
 
S’incorpora a aquesta proposta plenària els informes tècnics i  jurídic referent a 
la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2012, que justifiquen i 
avalen la proposta, juntament amb la següent relació de documents: 
 

- Annex A: Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a 
l’any 2012. 

- Annex B: Notificacions a les diferents seccions sindicals i interessats. 
 
D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència 
del ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens 
local. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, al Ple proposo l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 
2012 amb el detall que figura en els següents annexes: 
 
a. Plantilla de funcionari 
Annex I: Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i 
categories. 
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b. Plantilla de laborals 
Annex II: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria 
laboral. 
 
c. Plantilla d’eventuals 
Annex III: Plantilla personal eventual  
 
 
Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a 
l’any 2012, d’acord amb el detall que figura a l’annex A. 

 
Tercer.- Publicar l’annex I de la plantilla de funcionaris; l’annex II de la plantilla 
de laborals i l’annex III de la plantilla d’eventuals al BOPB i al DOGC i 
trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
Quart.- Publicar l’annex A referent a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Mataró al BOPB.” 

 
 
 
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 

ANNEX I   

    

    

Escala / Subescala / Classe    

Hab. Estatal Grup 
N. 

Places Vacants 

Secretari/a A1 1 0 

Interventor/a A1 1 0 

Tresorer/a A1 1 1 

    

    

Escala / Subescala / Classe  N. Places Vacants 
Administració General TOTAL 145 23 
    

Subescala Tècnica Grup 
N. 

Places 
Vacants 

Tèc.Administració General A1 20 1 

    

Subescala Administrativa Grup 
N. 

Places 
Vacants 

Administratius/ves C1 84 6 A partir del novembre de 2012, passa

d'administratiu a una plaça enginyer/a tècnic/a

    

Subescala Auxiliar Grup 
N. 

Places 
Vacants 

Auxiliar A.G. C2 29 12 

    

Subescala Subalterna Grup N. Vacants 
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Places 
Conserge AP 4 4   

Ordenança AP 1 0   

     

Subescala Tècnica de gestió Grup 
N. 

Places 
Vacants Observacions

T. Mig/tja Gestió AG A2 7 0 A partir del mes de febrer de 2012 passaran a 8 com a conseqüència de la reconversió d'una plaça de 

treballador/a familiar 

     

     

Escala / Subescala / Classe 
 

N. 
Places 

Vacants 
 

Administració Especial TOTAL 352 41  

     

Subescala Tècnica Grup 
N. 

Places 
Vacants Observacions

TAE Arquitecte/a A1 14 2   

TAE Bioleg/òloga A1 1 0   

TAE Economista A1 6 0   

TAE Enginyer/a Superior A1 5 1   

TAE Imatge A1 1 0   

TAE Informació-Premsa A1 4 0   

TAE Pedagog/a A1 1 1   

TAE Psicòleg/òloga A1 3 2   

Assistent/a Social A2 34 7   

T.Mitjà Arxiver A2 2 0   

T.Mitjà Graduat Social A2 1 0   

TAE Arquitecte tècnic A2 14 0   

TAE Enginyer Tècnic A2 9 1 A partir del novembre de 2012, passaran a 10 com a conseqüència de la reconversió d'una plaça 

d'administratiu a una plaça enginyer/a tècnic/a 

     

Subescala Serveis Especials     

Classe Comeses especials Grup 
N. 

Places 
Vacants Observacions

Tècnic/a superior A1 12 2 A partir del febrer de 2012, passaran a 13 com a conseqüència de la reconversió d'una plaça de tècnic/a 

mitjà/na de manteniment de la plantilla de personal laboral

Tècnic/a.superior informàtic/a A1 7 2   

T.Mitjà Gestió A2 7 1   

T.Mitjà Informàtic A2 6 0 1 plaça amortitzar després de procés selectiu Promoció interna

T.Mitjà Salut A2 2 0   

TM sistemes informació territorial A2 1 0   

Tècnic/a mitjà/na A2 2 2   

Tècnic/a mitjà/na comunicació A2 2 0   

Tècnic/a prevenció riscos lab. B A2 1 0   

Delineant C1 11 0   

Tèc.esp.Compres C1 1 0   

Tèc.esp.Informàtic C1 4 0   

Tècnic especialista Consum C1 1 0   

Tècnic/a esp. inspecció fiscal C1 2 0   



 53

Tècnic/a especialista C1 2 2 

Tècnic/a especialista Cadastre C1 3 0 

Tècnic/a especialista Manteniment C1 1 0 

Aux.Tèc.Inspector C2 7 1 

Auxiliar de protocol i relacions públiques C2 1 1 

Auxiliar de serveis C2 5 0 

    

Classe Policia Local i els seus vigilants Grup 
N. 

Places 
Vacants 

Intendent Major A1 1 0 

Inspector A2 2 0 

Sots-Inspector C1 3 0 

Sergent C1 7 3 

Caporal C2 15 4 

Agent C2 150 9 

    

Classe Personal d'Oficis Grup 
N. 

Places 
Vacants 

Xofer Alcaldia C2 1 0 

    

 
 
     ANNEX II 

PLANTILLA PERSONAL  
LABORAL     

     

Categoria Grup 
N. 

Places Vacants 
Observacions 

Advocat/da A1 1 0   

Psicòleg/oga A1 1 0   

Tècnic/a Superior A1 3 0   

Animador/a sòcio cultural B A2 4 0   

Educador/a social B A2 15 7   

Tècnic/a mitjà/na de salut A2 2 0   

Tècnic/a Mig/tja Manteniment A2 3 0 
A partir del febrer de 2012, passaran a 2 com a 

conseqüència de la reconversió d'una plaça a una 

plaça de tècnic/a superior plantilla funcionari 

Tècnic/a mig/tja S Personals A2 6 0   

Tècnic/a mitjà/na serveis personals de 
programes A2 6 6 

  

Cap de Colla C1 4 0   

Capatàs C1 7 1   

Oficial 1a. C1 26 3   

Oficial 1a. Administ. C1 1 0   

Oficial 2a. Administ. C1 2 0   

Oficial sanitari C1 1 0   

Tècnic Aux. Prog. C1 1 0   

Tècnic Esp.Gestió C1 1 0   

Tècnic Esp.Insp.Consum C1 1 0   



 54

Tècnic Esp.Joventut C1 1 0   

Tècnic/a esp Serveis Personals C1 1 0   

Tècnic/a especialista C1 1 0   

Tècnic/a especialista de programa C1 5 5   

Agent Executiu C2 5 0   

Aux.Administratiu/va C2 1 0   

Auxiliar administratiu/va de programes C2 1 1   

Auxiliar de serveis C2 2 0   

Oficial 2a. C2 4 1   

Telefonista C2 1 0   

Treballador/a Familiar C2 10 0 

A partir del febrer de 2012, passaran a 9 com a 

conseqüència de la reconversió d'una plaça de 

treballador/a familiar a una plaça de tècnic/a 

mitjà/na de gestió de la plantilla funcionari 

Conserge AP 6 1   

Peó especialista AP 17 0   

Peons AP 6 4   

 
 
 

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL  
ANNEX III    

    

    

    

Denominació Places Ocupades Vacants 
Coordinador/a General 1 1 0 

Coordinador/a Relacions Institucionals 1 1 0 

Coordinador/a Àrea Participació i Serveis a les Persones 1 1 0 

Coordinador/a Àrea Serveis Territorials i Via Pública 1 1 0 

Coordinador/a Àrea Administraciói Atenció Ciutadana 1 1 0 

Coordinador/a Àrea Promoció Econòmica i Innovació 1 1 0 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 6 6 0 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 8, corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 19,  corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal 

del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponents 

al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
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Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

  

 
4  - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’INSTITUT  MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL 

PER A L’ANY 2012 

 

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

presenta la proposta següent : 

 

 

“ANTECEDENTS 
 
Les modificacions més importants de la plantilla i relació de llocs de treball que es 
proposen per l’exercici 2012 son les següents : 
 

� Amortització d’una plaça de Tècnic superior de catalogació arqueològica 
vacant. 

� Amortització d’una plaça d’Administratiu vacant. 
� Incorporació del personal necessari pel funcionament de dos nous 

equipaments: 
o Biblioteca Antoni Comas: 

� 1 Tècnic de cultura (sociocultural) 
� 6 Tècnics Auxiliars de Biblioteca 
� 1 Tècnic de suport (informàtic) 
� 2 Ajudants de serveis 

o Museu Can Marfà: 
� 1 Conservador/a 
� 1 Ajudant de serveis 

 
El Consell Rector de l’IMAC en sessió celebrada el 12 de desembre va acordar 
proposar al Ple l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball per l’exercici 
2012. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, als articles 25 i següents.  
L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  
L’art. 11.m) dels Estatuts de l’IMAC 
RD 8/2010 de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries de reducció del 
dèficit públic i Moció d’Alcaldia de 10 de juny. 
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El Conseller delegat de Cultura i President de l’IMAC sotmet a la consideració del 
Ple Municipal l’adopció del següents ACORDS :  
 
Primer. Aprovar la Plantilla del personal de l’Institut  Municipal d’Acció Cultural per 
l’any 2012, segons document annex. 

Segon. Aprovar la Relació de llocs treball de l’Institut  Municipal d’Acció Cultural 
per l’any 2012, segons document annex. 

Tercer. Publicar la Plantilla al BOP i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració 
de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 

Quart. Publicar la Relació de llocs de treball al BOP. “ 

 

 PLANTILLA PERSONAL IMAC 2012 

     

     

 PERSONAL LABORAL     

 Denominació Grup Places VC 

 Tècnic/a superior A1 8 1 

 Tècnic/a mig Manteniment i serveis A2 1  

 Tècnic/a mig Arts escèniques A2 1  

 Tècnic/a  Cultura especialitzat A1 3 1 

 Tècnic/a  Cultura  A2 4 2 

 Tècnic/a mig A2 1  

 Tècnic/a de suport C1 2 2 

 Tècnic/a auxiliar de Cultura C1 1 1 

 Tècnic/a Aux. d'Arts escèniques C1 1  

 Tècnic/a Aux. d'infraestructures C1 1  

 Administratiu/va C1 3  

 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca C1 16 7 

 Ajudant de serveis   (Teatre) C2 3  

 Ajudant de serveis   C2 12 4 

 Auxiliar administratiu/va C2 3 1 

 Taquiller/a  C2 1  

     

 Totals  61  

     

 PERSONAL EVENTUAL    

 Denominació   Places   

 Director/Gerent  1  
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 VC:  Plaça vacant    

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,    corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

 

 
 

5 -  APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’INSTITUT  MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER A 

L’ANY 2012. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 

“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. 
 
L’article 25 del mateix Decret estableix que la Plantilla de personal de les entitats 
locals estarà formada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes 
i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i 
l’eventual, agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les 
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, 
d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A,B,C,D i E). 
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És necessari reconvertir de la plantilla de personal laboral quatre places, actualment 
vacants, de professor/a titular secundària A (grup A1) en places de professor/a titular 
secundària B, (grup A2), i així adequar la plantilla a la realitat actual de l’Institut 
Municipal d’Educació. 
 
Aquesta reconversió no comporta un increment de places a la plantilla actual de 
l’IME, per tant, tampoc suposa un increment pressupostari. 
 
L’1 de desembre de 2011, d’acord amb la normativa vigent, s’ha complert amb el 
tràmit d’informar al Comitè d’empresa de l’IME sobre aquestes modificacions.  
 
D’acord amb el disposat en l’article 6, j) dels Estatuts de l’Institut Municipal 
d’Educació (IME), el Consell Plenari aprovarà inicialment la plantilla de personal, 
sotmentent-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. 
 
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11 /1999, de 21 d’abril, és competència del Ple de 
la Corporació l’aprovació de la plantilla de personal al servei de l’ens local. 
 
Per tot això, proposo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents,  
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la plantilla de l’IME per l’any l’any 2012 que, respecte a l’any 
anterior, incorpora les següents modificacions: 
 
1. Reconvertir 4 places de professor/a titular secundària A (Grup A1) en 4 places de 

professor/a titular secundària B (Grup A2). 
 
Segon.-  La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació 
detallada del conjunt de les places en què s’integren els funcionaris, el personal 
laboral i l’eventual, relació que queda reflectida en l’annex 1 i que s’adjunta per a la 
seva aprovació. 
 
Tercer.- Publicar-ho juntament amb l’annex al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 

 

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'IME. EXERCICI 2012. 

Categoria Grup Places 
Places 
vacants  

 

Netejador/a AP 4 0  

Educador/a de 1r cicle ed.infantil C1 96 26  

Conserge CEIP/CFA AP 25 3  

Conserge mantenidor  AP 1 1  

Conserge  IES AP 4 0  

Aux. Administratiu/va IES C2 1 0  
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Aux. Administratiu/va CFA C2 1 1  

Administratiu/va Of. 2ª IES C2 1 0  

Administratiu/va Of. 1ª IES C1 2 0  

Bibliotecari/a A2 1 0  

Prof. Titular secundària B A2 23 6  

Prof. Titular secundària A (a) A1 83 14  

Mestre/a d'Adults (b) A2 19 6  

Mestre/a de taller C1 2 1  

Tècnic/a especialista programes educatius C1 1 1  

Tècnic/a mitjà/na programes educatius A2 2 2  

Auxiliar administratiu/va U.C. C2 4 3  

Administratiu/va U.C.  C1 5 1  

Tècnic/a Mig/ Oficial Administrativa C1 1 0  

Tècnic/a  Mitjà/na  A2 4 1  

Tècnic/a Superior A1 3 0  

Total   283 66  

    

 

PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'IME. EXERCICI 2012. 

Categoria Grup Places 
Places 
vacants  

 

Tècnic/a Superior A1 2 0  

Total   2 0  

    
 

PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL DE L'IME. EXERCICI 2012. 

Categoria Grup Places 
Places 
vacants  

 

Director/a  A1 1 0  

Total   1 0  

 

 

 

 

“S’ha promogut l’expedient 379/2011 d’aprovació de la plantilla de l’Institut Municipal 
d’Educació (IME) per a l’any 2012 en el que es preveu la reconversió de 4 places de 
professor/a titular secundària A (Grup A1) en 4 places de professor/a titular 
secundària B (Grup A2). 
 
Aquest any 2012, seguint les indicacions de la Direcció de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Mataró, s’ha procedit a adequar el format de la relació de llocs de 
treball 2012 de l’Institut Municipal d’Educació a la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Mataró. 
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Les modificacions realitzades no comporten un increment de llocs de la relació de 
llocs de treball actual de l’IME, per tant, tampoc suposen un increment pressupostari. 
L’1 de desembre de 2011, d’acord amb la normativa vigent, s’ha complert amb el 
tràmit d’informar al Comitè d’empresa de l’IME sobre aquestes modificacions.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L'art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals expressa la necessitat d’acompanyar la relació 
de llocs de treball a l’expedient de pressupost. 
 
Els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals regulen les característiques 
bàsiques de les relacions de llocs de treball i determinen que el ple de la Corporació 
és l’òrgan competent per fer-ne l’aprovació i per modificar-la. 
 
Per tot això, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents, 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball de l'IME de l’exercici 
2012, inclosa a l’annex 1 d’aquesta proposta. 
 
Segon.- Publicar-ho al BOPB.” 
 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
EXERICI 2012       

          

Provisió  
Nom del lloc de Treball Grup CD CE CE€ Règim Escala Categoria 

llocs 
Observacions 

Netejador/a Escoles Bressol AP - - 38,11 € Laboral   Netejador/a  E.B. 
concurs-

oposició 
  

Educador/a 1r. Cicle Ed. Infantil A2/C1 - - - Laboral   Educador/a 1r. Cicle Ed. Infantil 
concurs-

oposició 
  

                    

Conserge AP 13 3 335,72 € Laboral   Conserge 
concurs-

oposició 
  

Conserge mantenidor  AP 15 5 251,27 € Laboral   Conserge mantenidor 
concurs-

oposició 
  

                    

Conserge IES AP 13 3 317,61 € Laboral   Conserge  IES 
concurs-

oposició 
  

Aux. Adm. Secretaria Acadèmica 

IES 
C2 16 5 304,20 € Laboral   Aux. Administratiu/va ac. 

concurs-

oposició 
  

Recepció Secretaria Acadèmica 

IES 
C2 16 5 304,20 € Laboral   Administratiu/va Of. 2ª ac 

concurs-

oposició 
  

Adm. Secretaria Acadèmica IES C1 16 5 281,62 € Laboral   Administratiu/va Of. 1ª ac 
concurs-

oposició 
  

Tècnic/a especialista en programes 

educatius 
C1 -   - Laboral   Tècnic/a especialista 

concurs-

oposició 
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Bibliotecària A2 18 18 460,30 € Laboral   Bibliotecària 
concurs-

oposició 

Professor/a titular B de secundària A2 24 24 571,37 € Laboral   Prof. Titular secundària B 
concurs-

oposició 

Professor/a titular A de secundària A1 24 24 571,37 € Laboral   Prof. Titular secundària A 
concurs-

oposició 

                  

Mestre/a d'Adults  A2 21 21 558,66 € Laboral   Mestre/a d'Adults 
concurs-

oposició 

Auxiliar administratiu/va CFA C2 16 5 304,20 € Laboral   Aux. Administratiu/va ac. 
concurs-

oposició 

                  

Mestre/a Taller A2/C1 - - - Laboral   Mestre/a Taller 
concurs-

oposició 

                  

Aux. administratiu/va Adm. C2 16 5 304,20 € Laboral   Aux. administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Aux. administratiu/va gestió 

econòmica 
C2 16 5 304,20 € Laboral   Aux. administratiu/va U.C. 

concurs-

oposició 

Aux. administratiu/va recursos 

humans 
C2 16 5 304,20 € Laboral   Aux. administratiu/va U.C. 

concurs-

oposició 

Administratiu/va administració C1 16 5 281,62 € Laboral   Administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Administratiu/va escoles bressol C1 16 5 281,62 € Laboral   Administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Administratiu/va gestió econòmica C1 17 7 374,59 € Laboral   Administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Administratiu/va ingressos C1 16 5 281,62 € Laboral   Administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Administratiu/va recursos humans C1 16 5 281,62 € Laboral   Administratiu/va U.C. 
concurs-

oposició 

Administratiu/va tresoreria A2/C1 20 10 38,13 € Laboral   Tècnic/a grau mitjà/administratiu 
concurs-

oposició 

                  
Tècnic/a  Mitjà/na programes 

educatius 
A2 20 10 412,61 € Laboral   Tècnic/a Grau Mitjà 

concurs-

oposició 

Tècnic/a Mitjà/na administració A2 20 10 412,61 € Laboral   Tècnic/a Grau Mitjà 
concurs-

oposició 

Tècnic/a Mitjà/na recursos humans A2 20 10 412,61 € Laboral   Tècnic/a Grau Mitjà 
concurs-

oposició 

Tècnic/a Mitjà/na educació A2 21 10 412,61 € Laboral   Tècnic/a Grau Mitjà 
concurs-

oposició 

Tècnic/a Superior educació A1 23 13 485,85 € Laboral   Tècnic/a Superior 
concurs-

oposició 

Tècnic/a Superior gestió 

econòmica 
A1 24 13 485,85 € Laboral   Tècnic/a Superior 

concurs-

oposició 

Cap servei ed. infantil i primària A1 26 26 1.587,16 € Funcionari AE Tècnic/a Superior lliure designació

Cap servei de Gestió econòmica 

administrativa 
A1 25 26 1.534,24 € Funcionari AG Tècnic/a Superior lliure designació

Director/a A1 - - - Eventual   Tècnic/a Superior lliure designació

                  

         

Abreviatures:         

CD: Complement destí AE: Administració Especial     

CE: Complement específic AG: Administració General     
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,  corresponent al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), 

corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

 

 

 

6 -  APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’INSTITUT  MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA PER A L’ANY 2012. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 

“Vist l’informe de la Directora de l’IMPEM, 
 
Vist el que disposa l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, 
 
Qui subscriu, el President de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar  la plantilla i la relació de llocs de treball de l’IMPEM per a l’any 
2012 que s’adjunten com annex. 
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Segon.- Publicar la plantilla al BOP i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 
 
PLANTILLA INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ 2012 
 
 
PLANTILLA PERSONAL LABORAL 
 

Categoria Grup Places Vacants Observacions 

Tècnic/a superior jurista A1 2 0  

Tècnic/a superior de gestió A1 2 0  

Tècnic/a superior d’ocupació A1 5 0  

Tècnic/a superior economista A1 1 0  

Tècnic/a mitjà d’ocupació A2 15 0  

Tècnic/a mitjà d’empresa A2 2 0  

Tècnic/a mitjà de promoció de ciutat i comerç A2 6 0  

Director/a de mercats A2 1 0  

Tècnic/a auxiliar de fires C1 1 0  

Administratiu/va C1 6 0  

Auxiliar administratiu/va C2 4 0  

Conserge AP 2 0  

Peó de Mercats AP 1 0  

TOTAL PERSONAL LABORAL  48 0  

 
 
 
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 
 
FC: Funcionari de carrera; CE: contracte eventual; VC: plaça vacant; 
 

Denominació Places Ocupades Vacants 

Director/a IMPEM 1 1 0 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1 1 0 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE L'IMPEM 2012   

       

Lloc de treball Retribució 
acord Ple      

Director/a 64.862,52      

       

Lloc de treball Grup CD CE anual Règim Tipus de lloc FP 

Cap Unitat Administrativa A1 27 17.061,26 Laboral Comandament LLD 

Cap Servei Promoció de Ciutat A1 27 20.843,65 Laboral Comandament LLD 

Cap Servei Ocupació A1 27 22.744,64 Laboral Comandament LLD 

Cap Secció Empresa A1/A2 23 14.191,45 Laboral Comandament CM 

Cap Secció Ocupació A1/A2 23 14.191,45 Laboral Comandament CM 

Cap Secció comerç A1/A2 23 14.191,45 Laboral Comandament CM 

Cap Secció promoció  de ciutat A1/A2 23 14.191,45 Laboral Comandament CM 

Assessor/a jurídica A1 23 14.191,45 Laboral Base genèric AI 

Tècnic/a superior economista A1 23 13.590,23 Laboral Base genèric AI 

Tècnic/a mitjà/na d'empresa A2 20 11.856,35 Laboral Base genèric AI 

Tècnic/a mitjà/na de promoció de ciutat i comerç A2 20 11.856,35 Laboral Base genèric AI 

Tècnic/a mitjà/na d'ocupació A2 20 11.856,35 Laboral Base genèric AI 

Director/a de mercats A2/C1 20 11.856,35 Laboral Base genèric AI 

Tècnic/a auxiliar de fires C1 19 10.991,89 Laboral Base genèric AI 

Administratiu/va C1 16 9.199,25 Laboral Base genèric AI 

Auxiliar administratiu/va C2 16 9.707,40 Laboral Especialitzat CM 

Auxiliar administratiu/va C2 16 9.199,25 Laboral Base genèric AI 

Auxiliar d'informació C2 16 9.199,25 Laboral Base genèric Temporals 

Auxiliar d'inspecció C2 14 8.702,73 Laboral Base genèric Temporals 

Conserge mantenidor AP 12 8.702,73 Laboral Base genèric AI 

Peó AP 11 7.765,63 Laboral Base genèric AI 

      

      

FP: forma de provisió      

LLD: lliure designació      

CM: concurs de mèrits      

AI: assignació inicial      
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,  corresponent al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), 

corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

 

 

7  -  APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’INSTITUT  D’ESPORTS PER A L’ANY 2012. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals especifica que l’entitat local ha d’aprovar 
anyalment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. 
 
L’article 25 d’aquest esmentat Decret, estableix que la plantilla del Personal de les 
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el 
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a 
que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
D’acord amb l’article 11.m) dels Estatuts de l’Institut d’Esports de Mataró 
correspondrà al Consell Rector aprovar inicialment la plantilla del personal. 
 
D’acord amb l’art. 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladors de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, és competència del Ple de la Corporació 
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l’aprovació de la Plantilla del Personal al servei de l’ens local, i és per això que es 
proposa l’adopció dels següents: 
 
En virtut de tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la plantilla de personal de l’Institut d’Esports per l’exercici 2012 
que s’adjunta com annex I. 
 
SEGON.- Aprovar la relació de llocs de treball del Institut d’Esports per a l’exercici 
2012 que s’adjunta com annex II. 
 
TERCER.- Elevar els anteriors acords al Ple de l’Ajuntament de Mataró per a la seva 
aprovació definitiva, si s’escau. 
 
QUART.- Publicar la plantilla de l’Institut d’Esports de Mataró en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Publicar la relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports de Mataró en el 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 

ANNEX I 
 

a) Plantilla de personal funcionari: No n’hi ha cap 
 
b) Plantilla de personal eventual: No n’hi cap 

 
c) Plantilla de personal laboral: 

 

 
PLACES Grup Nº PLACES CLI CLT CLTS PV Observacions

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ A2 1 1
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA A2 5 4 1 0 0

TÈCNIC/A ESPECIALISTA C1 6 4 1 0 1

ADMINISTRATIU/VA C1 1 1

AUXILIAR SERVEIS C2 32 9 2 0 21

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 2 2  1 (*)

CAP DE CONSERGES C2 1 1 (*)

CONSERGE-MANTENIDOR/A 
PISCINA

AP 1 1 (*)

CONSERGE-MANTENIDOR/A AP 18 11 6 1 (*)

EMPLEAT DE PLANTA-
SOCORRISTA

AP 1 1 (*)

 68 33 10 1 24  
 
(*):  22 places a extingir 
CLI:  Contractació laboral indefinida 
CLT:  Contractació laboral temporal 
CLTS:  Contractació laboral temporal de substitució 
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PV:  Plaça vacant 
 
 

 ANNEX 2       

        

 RELACIÓ LLOCS DE TREBALL INSTITUT D'ESPORTS DE MATARÓ        EXERCICI 2012 

                

      

codi LLOC DE TREBALL GRUP C.Destí C.Específic 
Tipus de 

lloc 
Modalitat 
provisió categoria 

1 DIRECTOR/A A1/A2 26 34,09  L.C. L.D. Tècnic/a Mitjà/ana 

2 CAP D'ADMINISTRACIÓ A1/A2 23 35,63  L.E. C.M. Tècnic/a Mitjà/ana de gestió 

3 DIRECTOR/A PISCINA A2 21 35,63  L.E. C.M. Tècnic/a Mitjà/ana 

4 TÈCNIC/A D'ESPORT I ESCOLA A2 21 35,63  L.E. C.M. Tècnic/a Mitjà/ana 

5 TÈCNIC/A D'ACTIVITATS ESPORTIVES A2 21 35,63  L.E. C.M. Tècnic/a Mitjà/ana 

6 TÈCNIC/A DE LLEURE A2 21 35,63  L.E. C.M. Tècnic/a Mitjà/ana 

7 
ADJUNT/A AL TÈCNIC/A 
D'ADMINISTRACIÓ C1 17 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

8 ADJUNT/A AL TÈCNIC/A DE PISCINA C1 17 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

9 
ADJUNT/A AL TÈCNIC/A D'ESPORT I 
ESCOLA C1 17 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

10 
ADJUNT/A AL TÈCNIC/A 
D'ACTIVITATS ESPORTIVES C1 17 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

11 RESPONSABLE INSTAL.LACIONS C1 19 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

12 
COORDINADOR/A ESPORTIU/VA 
PISCINA C1 17 35,67  L.E. C.M. Tècnic/a especialista 

13 
ADMINISTRATIU/VA DIRECCIÓ I 
ADMINISTRACIÓ C2 16 35,67 L.B A.D. Administratiu/va 

14 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
PISCINA (82,76% jornada) C2 15 29,51 L.B A.D. Auxiliar administratiu/va 

15 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
DIRECCIÓ I ADMÓ. C2 16 35,67 L.B A.D. Auxiliar administratiu/va 

16 MONITOR/A DE NATACIÓ C2 15 35,67 L.B A.D. Auxiliar de serveis 

17 EMPLEAT/DA PLANTA -SOCORRISTA C2 12 35,67 L.B A.D. Auxiliar de serveis 

18 
MANTENIDOR/A D'INSTAL.LACIÓ 
ESPORTIVA C2 15 35,67  L.E. C.M. Auxiliar de serveis 

19 MANTENIDOR/A PISCINA C2 15 35,67  L.E. C.M. Auxiliar de serveis 

20 
AUXILIAR D'INSTAL·LACIO 
ESPORTIVA C2 12 35,67 L.B A.D. Auxiliar de serveis 

21 AUXILIAR RECEPCIONISTA C2 12 35,67 L.B A.D. Auxiliar de serveis 

22 CAP DE CONSERGES C2 19 35,67 L.B A.D. Cap de conserges 

23 CONSERGE-MANTENIDOR/A I AP 12 35,67 L.B A.D. conserge-mantenidor/a  

24 CONSERGE-MANTENIDOR/A II AP 15 35,67 L.B A.D. conserge-mantenidor/a  

25 CONSERGE-MANTENIDOR/A PISCINA AP 15 35,67 L.B A.D. conserge-mantenidor/a piscina

26 EMPLEAT/DA PLANTA -SOCORRISTA AP 12 35,67 L.B A.D. empleat/da planta-socorrista 

        

 
(*) 

lloc de treball a extingir    

        

 TIPUS LLOC:   1) LLOC BASE    (L.B.)  

  2) LLOC ESPECIALITZAT   (L.E.)  

  3) LLOC COMANDAMENT    (L.C.)  

        

 MODALITAT PROVISSIÓ 1) ADSCRIPCIÓ DIRECTA   (A.D.)  
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  2) CONCURS DE MÈRITS  (C.M.)   

  3) LLIURE DESIGNACIÓ  (L.D.)   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,    corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

 

 

8  -  APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE 

TREBALL DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL PER A L’ANY 

2012. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“El 28 de novembre de 2011 el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, en 
sessió ordinària, va aprovar el Pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball de 
Mataró Audiovisual per a l’any 2012.  
 
Posteriorment, en data 19 de desembre de 2011, el Consell d’Administració, en 
sessió extraordinària, va aprovar la correcció 
 
D’acord amb els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i 
 
Vist l’informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d’aprovació 
de la previsió d’ingressos i de despeses i de la plantilla i de la relació de llocs de 
treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2012, i les posteriors modificacions, 
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PROPOSO al Ple de l’Ajuntament que adopti la resolució següent: 
 
 

Primer. Aprovar la previsió d’ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual 
per a l’any 2012. 

 
Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual 
per a l’any 2012. 

 
Tercer. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
 

 PLANTILLA 2012 

Denominació Grup Places FC CI CE VC A 

Tècnic Administració 

Especial Informació 
A1 1 1     

Administratiu/va C1 1  1    

Tècnic de so C1 3  3    

Tècnic de programa C1 1    1  

Recepcionista C2 1  1    

TOTAL PERSONAL   7 1 5  1  

 Llegenda: 

FC Funcionari de carrera 

CI Contracte indefinit 

CE Contracte eventual 

VC Vacant 

A Plaça a amortitzar 

 
 
 
RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 2012 

 
Serv

ei 
Lloc Règim Grup 

Sou base 
(€/any) 

CD (€/any) CE (€/any) 
Compleme

nt 
transitori 

Escala Classe Categoria FP 

1 MA 

Gerent de 

Mataró 

Audiovisual i 

Direcció de 

Mataró Ràdio 

F A 1 15.073,10 11.372,76 23.971,36  AE TS 

Funcionari de 

carrera. Tècnic 

d’Administració 

Especial - 

Informació 

LLD 

2 MA 
Responsable 

d’Administració 
L C1 19.621,84  3.055,78    

Batxillerat o COU 

o FP2 o CFGS 

administració 

C 

3 MR Tècnic/a de so 1 L C1 15.265,50  2.617,54 1.388,26   
FP2 o CFGS en 

tècnic/a de so 
C 

4 MR Tècnic/a de so 2 L C1 15.265,50  2.617,54 1.388,26   
FP2 o CFGS en 

tècnic/a de so 
C 

5 MR Tècnic/a de so 3 L C1 15.701,98  2.693,88    
FP2 o CFGS en 

tècnic/a de so 
C 

6 MR 
Tècnic/a de 

programa 
L C1 9.535,26  1.636,46    

FP2 o CFGS en 

tècnic/a de so 
C 

7 MA Recepcionista L C2 13.197,66  2.264,22    
FP1 

Administració 
C 

 

Llegenda: 

 

Llegenda: MA MATARÓ AUDIOVISUAL MR MATARÓ RÀDIO 
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FC Funcionari de carrera CD Complement de Destí Escala: AE Administració especial 

CI Contracte indefinit CE Complement específic Classe: 

CE Contracte eventual Règim: TS Tècnic Superior 

VC Vacant E Eventual FP: Forma de provisió 

A Plaça a amortitzar F Funcionari LLD Lliure designació 

  L Laboral C Concurs 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9,    corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre 

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

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  

 

 


