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ACTA NÚM. 15/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2012. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.3 de l’ordre del dia 
 
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 
5886/2012 d'1 d'octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 4 d’octubre de 2012 
Òrgan: Secretaria General 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d’octubre de 2012, a les 19 hores de la 
tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 
consignats en el següent 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 5-7-2012 i  
extraordinària urgent de 10-7-2012.   

  
2  DESPATX  OFICIAL 
 
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat 
Popular amb motiu del dia 28 de setembre, Dia Internacional per la 
despenalització de l’avortament, en defensa al dret al propi cos i en contra de la 
reforma restrictiva de la Llei de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs. 

 
4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista contra la 

pujada del preu de l’aigua. 
  
5 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals en suport als 

afectats per les inundacions a Múrcia i Andalusia. 
 
6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i 

Unió i la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la resolució del Parlament 
de Catalunya per l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
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 DICTAMENS 
 
 Alcaldia 
 
7 Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUIA en el Consell 

d’Administració de l’EPE Tecnocampus. 
 
8 Canvi representant del grup municipal de CIU en la Fundació Tecnocampus. 
 
9 Donar compte de la Resolució del President de l’IMAC d’acceptar la renuncia 

al càrrec del Director Gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural 
 
10 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 5811/2012 de 27 de setembre, 

d’acceptar la renuncia del Coordinador de Relacions Institucionals. 
 
11 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.5813/2012 de 28 de setembre, de 

nomenament del Coordinador de Relacions Institucionals. 
 
12 Donar compte de la Resolució del President de l’IMAC de nomenament 

Directora Gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.    
 
 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
13 Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 Direcció de Serveis Econòmics 
  
14 Expedient de modificació de crèdit i de modificació de bases d’execució de 

pressupost del 2012. 
 
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
15 Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple municipal 

de 7/6/2012 pel que es va suspendre la tramitació de qualsevol projecte de 
gestió urbanística, integrada o aïllada, a l’àmbit del Pla Parcial de El Sorrall i 
entorns (Rda. Bellavista). 
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 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
16 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat 
Popular sol•licitant la presentació d’un requeriment previ a la interposició de 
recurs contenciós administratiu contra la licitació del departament de Territori i 
sostenibilitat per la xarxa de proveïment Ter-Llobregat i reclamant la defensa 
dels béns patrimonials aportats per l’ajuntament de Mataró.  

 
17 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de no 

cobrar les plusvàlues a les persones que es veuen obligades a efectuar una 
dació en pagament del seu habitatge. 

 
18 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Plataforma per Catalunya i la 
Candidatura d’Unitat Popular a favor que els establiments d’alimentació no 
llencin el menjar a punt de caducar i es dotin amb el prestatge de l’últim dia. 

 
19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya  per tal de què l’Ajuntament de Mataró realitzi un catàleg de serveis 
bàsics que mereixen una especial financiació. 

 
20 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura 

d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa per fer un manteniment dels parcs i jardins en què no sigui 
necessària la utilització d’herbicides tòxics com el Glifosat. 

 
21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per tal que l’ajuntament de Mataró adquireixi el compromís 
d’estudiar la viabilitat perquè en el pressupost de l’any 2013 es destini una 
partida econòmica perquè les persones que es vulguin posar mesures de 
seguretat a les seves llars, puguin fer-ho, sense que tot el cost econòmic 
recaigui en el propietari. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa en relació a les accions que el govern municipal 
està portant a terme per lluitar contra l’atur a la nostra ciutat. 

 
23 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal 

que les cartelleres que es munten i es desmunten durant les campanyes 
electorals quedin instal•lades de manera permanent per a ús de les entitats 
ciutadanes de Mataró. 
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24 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’estat de les 
negociacions per a la instal•lació de la Universitat Europea de Madrid a 
Mataró. 

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

la marxa de diferents càrrecs de confiança del govern municipal. 
 
26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

el nombre d’efectius policials a la ciutat. 
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

els índex delictius a la ciutat. 
 
28 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa per garantir la suficiència alimentària de tots els 
escolars de Mataró i per establir un suport efectiu a les AMPAs que gestionen 
els menjadors escolar.  

 
29 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre M1TV. 
 
30 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya a causa 

dels incidents ocorreguts en alguns barris de Mataró sobre vehicles cremats. 
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent a l’octaveta repartida per PxC al barri de Cerdanyola.” 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans d’iniciar l’ordre del dia del Ple recorda 

l’acord plenari de 4-11-2010 en el qual es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, fent compromís d’expressar 

públicament el rebuig a aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya. Tot seguit 

invita als presents a guardar un minut de silenci en memòria de les persones 

assassinades. 

 

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

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 5-7-2012 I EXTRAORDINÀRIA 

URGENT DE 10-7-2012.   
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

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

 
 
 

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

municipal Socialista. 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR AMB MOTIU DEL DIA 28 DE SETEMBRE, 

DIA INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE 

L’AVORTAMENT, EN DEFENSA AL DRET AL PROPI COS I EN 

CONTRA DE LA REFORMA RESTRICTIVA DE LA LLEI DE 

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ 

VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS. 
 

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

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

 

“Atès que el dia 28 de setembre se celebra el Dia Internacional per la Despenalització 
de l’Avortament. 
 
Atès que des de l’inici de l’any 2012 estem assistint a un conjunt de declaracions, 
espaiades en el temps, del ministre de Justícia Sr. Ruiz Gallardón i amb suport de les 
seves companyes i companys del PP, en relació a la proposta restrictiva de reformar  
la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’embaràs. 
 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada l’any 2010 amb 
un ampli consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les reivindicacions del 
moviment feminista,  manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que 
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suposa un retrocés en matèria dels drets de les dones i un intrusisme inacceptable de 
les doctrines ultraconservadores que pretén imposar el govern del PP al marge del 
consens social. 
 
Aquesta reforma significaria un retorn al passat, i és encara més retrograda que el de 
la Llei de 1985, una llei que despenalitzava l’avortament en determinats supòsits i que 
era insuficient per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de 
professionals de la salut. El retorn a aquesta llei faria augmentar les activitats 
clandestines i perjudicials per la salut de les dones. 
 
Atès que les declaracions del ministre de Justícia demostren el concepte del govern 
vers les dones, com a éssers irresponsables i immadurs que necessiten de la 
supervisió de la societat patriarcal, on la seva funció al món és ser mare i no dona. 
Aquesta concepció és inacceptable i totalment rebutjable. 
 
Les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on les 
lleis són més permissives. Cal recordar al ministre Gallardón que Espanya va ratificar 
al 1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra les dones (CEDAW) on proclama en el seu article 16.e) “Los 
mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 
intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los 
medios que les permitan ejercer estos derechos”  
 
Per tant, retrocedir a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals 
que daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al nivell de països 
que no subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets humans i a nivell 
Europeu, ens ubicaríem a la cua. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Demanar al govern del PP que cessi de la seva voluntat de convertir els 
drets de les dones en moneda de canvi per acontentar els sectors més 
ultraconservadors. 
 
Segon.- Rebutjar qualsevol modificació restrictiva en els drets de les dones a decidir 
sobre el propi cos. Retallar el que definia la Llei 2/2010 seria una clara involució. 
 
Tercer.- Reclamar al govern que inverteixi en les úniques mesures que s’han 
demostrat efectives en la disminució d’embarassos no desitjats: 
 
• L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes 
anticonceptius. 
• L’educació sexual. 
• Accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de l’embaràs a la 
xarxa de salut pública. 
• Reforçar els serveis d’informació i assessorament professional a les dones. 

 
Quart.- Adherir-nos al Manifest de la Campanya del Dret a l’Avortament Lliure i 
Gratuït. 
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Cinquè.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al Ministre de 
Justícia, i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat.” 
 

 

La senyora Conxita Calvo proposa la modificació “in voce” de retirar el punt quart, 

acordat amb el grup municipal de Convergència i Unió, i aclarir en el punt segon el fet 

de mantenir la Llei 2/2010. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el que es fa és retirar el punt 

quart i que la resta és només una apreciació i, per tant, no es modifica res més. 

 

 

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

Catalunya, manifesta que aquesta és una moció antivida. L’excusa per presentar-la 

és que el 28 de setembre és el Dia Internacional de la Despenalització de 

l’Avortament. Jo els podria llegir altres “dies internacionals”, uns 30, que hi ha en el 

mes de setembre i d’octubre i que podrien ser més propositius i més positius:  

El mes de setembre podríem celebrar el Dia Internacional de l’Alfabetització, el Dia 

Internacional per la Prevenció del Suïcidi, el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, la 

Setmana Europea del Càncer de Pulmó, el Dia Internacional de la Preservació de la 

Capa d’Ozó, el Dia Mundial de l’Alzheimer, el Dia Internacional contra l’Explotació i el 

Tràfic de Dones, el Dia Mundial del Cor, etc.  

Aquest mes d’octubre hi ha el Dia Internacional de les Persones Grans, el Dia 

Internacional de les Persones Sordes, el Dia Internacional de l’Hepatitis C, el Dia 

Interamericà de l’Aigua, el Dia Mundial de l’Hàbitat, la Setmana Mundial de l’Espai, el 

Dia Mundial dels Professors, la Setmana Europea contra el Càncer, el Dia Mundial 

contra la Pena de Mort, el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, el Dia Mundial del 

Correu, el Dia Mundial de la Salut Mental, el Dia Internacional de la Reducció dels 

Desastres Naturals, el Dia Mundial de la Vista, el Dia Mundial de l’Alimentació, el Dia 

Internacional de l’Eradicació de la Pobresa, el Dia Mundial contra el Dolor, entre 

d’altres. Això justifica la postura que el PP va adoptar quan parlàvem de l’aprovació 

inicial d’un nou ROM. Nosaltres hi votarem en contra.  
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Vostès ens parlen de la Convenció de les Nacions Unides i parlen també de manca 

de consens. La Federació Espanyola de Persones amb Síndrome de Down, presidida 

pel Sr. Agustín Matía, deia que hi ha un informe de l’Organització de les Nacions 

Unides en el qual es planteja que la legislació espanyola contra l’avortament té un 

element discriminatori per als discapacitats, per tant, ells demanaven que s’eliminés 

el supòsit de l’avortament eugenèsic.  

Vostès parlen d’una legislació retrògrada que va en contra de la llibertat de les dones. 

Tenim una llei en la que no cal tenir el permís del pares en cas de ser menor d’edat, 

quan per qüestions molt simples sí que cal. Nosaltres entenem que això és necessari. 

Vostès parlen d’un ampli consens, que en tot cas serà de les associacions d’una 

doctrina “ultrantivida” —ja que vostès es permeten parlar d’ultraconservadores—. 

El que seria molt bo és que vostès proposessin una moció per celebrar el Dia Mundial 

del Síndrome de Down. Però en tot cas això no toca a la nostra ciutat perquè 

nosaltres no tenim poder de decisió sobre això.  

 

 

 

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

expressa que l’avortament és acabar amb una vida, tal com ho demostra la ciència.  

Les principals víctimes són el fetus, la mare i la societat. La majoria de les dones que 

avorten és perquè tenen problemes i no perquè siguin males persones. Que les 

dones avortin és un fracàs col·lectiu. Està demostrat que si les dones embarassades 

tenen suficient suport real de la parella, de la família o d’alguna institució pública o 

privada o de la societat, no avorten. Jo mateixa ho he pogut veure en primera 

persona arran d’una fundació, de la qual el fundador és un bon amic meu, i en la que 

han atès més de 200 mares aquest darrer any. Els problemes d’estabilitat, de feina, 

de dificultats econòmiques, de rebuig de la parella, de la família o de la societat, 

tenen solució. Però la maternitat està de vegades mal vista per la família, per l’entorn, 

per la parella, pels empresaris i per les amigues, així que una dona sola al final veu 

l’avortament com una solució. Crec que això no ha de ser així. La dona que decideix 

avortar és una víctima més.  

L’avortament no es pot despenalitzar ni convertir en un dret perquè jo crec que, per 

exemple, és com si tots tenim entès que robar és dolent, però si els meus fills o el 

meu germà no tenen res per menjar, ho despenalitzem i ho convertim en un dret. 
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Amb això vull dir que el que cal fer és prevenir aquests casos, prevenir que les dones 

es vegin abocades a prendre aquesta decisió. És per això que nosaltres no donarem 

suport a aquesta proposta.  

 

 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot 

favorable a aquesta proposta de resolució.  

Aquesta proposta ve pel risc d’involució que significa la modificació de la llei, que es 

va aprovar amb una ampli consens, no només polític, sinó també amb la societat civil 

organitzada i amb les associacions de dones. Nosaltres considerem que la llei 

protegeix, i és millor que la interrupció de l’embaràs sigui des de plenes condicions i 

que estigui regulada. Ja sabem què ha passat anys enrere quan no estava regulat, 

on anaven les dones i com ho feien. És una llei per protegir sobretot aquest dret que 

tenen les dones en determinades condicions, com bé explica la llei. El fet que hi hagi 

aquesta llei no vol dir que sigui obligatori avortar. És una llei de protecció.  

També estem d’acord en aquest canvi que s’ha produït “in voce”, perquè el que hem 

de defensar és la llei que tenim actualment, que és la que dóna drets i la que 

protegeix en unes circumstàncies concretes des dels drets.  

 

 

 

La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, opina que 

el que està clar és que aquesta llei protegeix. Com diu l’Associació de Clíniques 

Autoritzades per la Interrupció Voluntària, disminuir l’accés a l’avortament no farà 

reduir-lo sinó ocultar-lo. Aquesta llei el que fa és prevenir això. Abans, només el Codi 

Penal de l’any 1985 la contemplava, però com un càstig. Creiem que el més obvi 

seria mantenir la llei que tenim ara, però ens hi abstindrem perquè tampoc hem de 

caure en l’exercici de la llibertat absoluta. Dins d’un marc regulat, dins d’una llei que 

permeti la seguretat de la salut, la seguretat del fetus i la llibertat de les dones, però 

també s’ha de respectar el dret a la vida del nasciturus. 

 

 

 



 11

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comenta al Sr. López que, malgrat el ventall de 

dies internacionals que podien haver triat al mes de setembre, aquest tema sí que 

toca ara. Aquest tema afecta la meitat de la població del nostre país. Estem parlant 

de les dones, que són un percentatge molt important de la societat. Hi ha un risc 

d’involució del marc legal per regular això i per no continuar amagant situacions que 

es produeixen i que no es deixaran de produir, que es donen per raons molt diverses i 

que es poden analitzar. Crec que sí que podem opinar sobre les polítiques que, 

malgrat es regulin i s’aprovin al Parlament, afecten la meitat de la població. És una llei 

que regula, no obliga i deixa les coses més clares.  

Podria coincidir amb algunes de les coses que ha dit la Sra. Lora sobre que les dones 

són les primeres víctimes, però una cosa no té res a veure amb l’altra. Aquí parlem 

de prevenció i parlem d’un marc legal que no penalitzi quan aquestes situacions es 

produeixen.  

 

 

 

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

Catalunya, respon que, posats a triar, el Dia Mundial del Medi Ambient afectaria el 

100% dels mataronins. També m’agradaria que es respectés el ROM pel que fa al 

torn d’intervencions. Si és de menor a major, que es faci de menor a major.  

A la Sra. Regidora li he de dir que no he entès el que ha intentat dir. Perquè ens ha 

posat exemples de consens amb tothom i se li ha colat Associacions Provida, que 

crec que són antiavortistes. Vostè ha intentat quedar bé amb tothom i això és una 

mica difícil. No puc acceptar que algú vegi l’avortament com un dret. L’avortament és 

un drama personal per qui ho pateix. El que no pot ser és que tothom faci el que 

vulgui i que hi hagi una manca de respecte pel que alguns considerem que és una 

persona.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que està portant prou bé el 

respecte del ROM. Vostè ha d’entendre que, si algun grup no demana la paraula al 

principi i la demana després, el ROM no diu que se li hagi de negar. Això ha passat 

moltes vegades i crec que vostè no ha de tenir cap susceptibilitat al respecte.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.  

 
 
 
 
4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA CONTRA LA PUJADA DEL PREU DE 

L’AIGUA. 
  

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

proposta següent : 

“El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del 
subministrament d’aigua en alta.  

A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva 
oposició a aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent 
pels consumidors 

El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada 
coincidia tot just amb el mes d’agost, mes durant el qual l’activitat de les 
administracions es veu notablement reduïda, per la qual cosa també vam demanar 
ampliar el termini per poder preparar i presentar la documentació pertinent dins el 
termini estipulat.  

A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els 
últims mesos tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la 
situació econòmica de les arques municipals amb: 

�     L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de 
setembre que suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any.  
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�     L’impagament del deute pendent als ajuntaments catalans xifrat en més de 500 
milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.  

�     La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos 
de l’estat (PIE); l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet que 
ambdues administracions no respecten els convenis ni paguen les subvencions 
compromeses.  

�     Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors 
com la pujada del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un 
increment del cànon –que a més es veurà gravat per l’esmentat augment de l’IVA 
fixat pel Govern de l’Estat- des d’aquest mes de setembre.  

Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat i de 
la Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, amb un 
notable encariment dels serveis que donen i el corresponent augment de la pressió 
fiscal envers els seus ciutadans i ciutadanes. 

A més, la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 
a partir de l’any vinent; el sostre d’endeutament municipal està fixat en el 3’8% del 
PIB, i no es contempla a curt termini un nou model de finançament local just i 
necessari per poder fer front i garantir els serveis que donem a la ciutadania. 

En el cas de Mataró, aquest increment en el preu de subministrament de l’aigua, tal 
com es va explicar al Consell d’administració de la companyia Aigües de Mataró, SA 
del dia 19 de juliol, en base a l’ informe emès per la Direcció administrativa i 
financera, podria repercutir en el preu final de la tarifa de l’aigua per a l’any 2013 en 
un increment que oscil·laria entre el 24 % del rebut de l’aigua o el 16% considerant el 
rebut global, incorporant- hi el clavegueram. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels  següents 
acords: 

1. Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i 
dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de 
l’aigua en alta per l’elevat cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments 
com pel conjunt de la ciutadania. 

2. Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts 
implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i 
valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment 
tarifari tenint en compte l’actual situació econòmica crítica i excepcional que 
vivim. 

3. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

4. Instar al govern municipal a no incrementar el preu de la tarifa d’aigua del 
2013 més enllà de l’augment de costos rebuts pels efectes externs i després 
d’intentar absorbir el màxim d’aquests increments via millores d’eficiència a la 
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companyia, sense que això perjudiqui l’aportació que AMSA fa per fer viable el 
Pla de Sanejament aprovat per aquest Ple.” 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que s’acaba de llegir l’última proposta, 

acordada entre diferents grups, i que s’ha enviat a tots els portaveus. Donat que així 

és, podem passar a la proposta a discussió. 

 

 

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

Popular, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. L’accés a l’aigua potable i al 

sanejament és un dret humà i els drets humans generalment no es poden lligar a 

negocis particulars o empresarials. Això va vinculat a una altra proposta que hi ha 

avui al ple en la qual es denuncia un procés de privatització de l’empresa pública 

ATLL, la qual cosa és d’una gravetat extrema. Les polítiques que van vinculades als 

preus de l’aigua han de tenir en compte dos factors: 

Per una banda, l’accés a l’aigua ha de ser a uns preus a l’abast de tota la població. I, 

per l’altra, l’aigua és un bé escàs i, per tant, ha de tenir un preu.  

La utilització de l’aigua ha d’estar vinculada a la conscienciació que és un bé que no 

sobra. Nosaltres defensem que no hi hagi un augment del preu de l’aigua tal com es 

planteja en el text. Ja s’ha dit que segurament suposarà un augment del 24% del 

rebut de l’aigua, cosa que considerem inacceptable. Nosaltres donarem suport a 

aquesta proposta.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, critica la privatització d’aquest bé comú com és 

l’aigua. La crisi sacseja moltes famílies i, en aquests moments, no és només el rebut 

de l’aigua el que preocupa, sinó l’acumulació d’un seguit de pujades. Per tant, en el 

Consell d’Administració tindrem ocasió de debatre en profunditat aquest cost i de ser 

el més curosos possible a l’hora de pujar els preus, tenint en compte tota mena de 

bonificacions. Nosaltres donem el vot favorable i esperem que en el Consell 

d’Administració puguem debatre en profunditat com fem aquest augment de la tarifa. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el suport del seu grup municipal a aquesta proposta. Considerem que primer 

s’ha d’instar el govern de la Generalitat per la pujada del 75% del subministrament de 

l’aigua, anunciada per ATLL. Veig que encara no tenim la previsió del compte de 

resultats de la companyia Aigües de Mataró per al 2013. El que hauríem de fer primer 

és esperar la resposta del govern de la Generalitat i les conclusions o acords que es 

puguin produir sobre aquest increment de la tarifa anunciada per ATLL. Un cop resolt 

això i amb les previsions del compte de resultats de la companyia Aigües de Mataró 

per al 2013 podrem prendre entre tots les decisions més adients sobre el preu de la 

tarifa de l’aigua. D’altra banda, deixo constància que m’acabo d’assabentar que s’ha 

tret el punt quatre. No he vist el correu. 

 
 
 

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

Catalunya, manifesta que el seu grup municipal donarà suport a aquesta proposta 

bàsicament per aquest canvi. En principi, estem d’acord amb la voluntat que 

s’expressa aquí, que és que la pujada del preu del rebut de l’aigua sigui la menor 

possible. Si l’aigua ha de pujar per les polítiques de retallades, les polítiques de 

retallades vostès no les poden obviar. I jo no els recordo els milions d’euros de la 

resta d’ajuntaments, els recordo els 300 de deute que té aquest ajuntament. Si el que 

es pretén és un cert acord, s’ha de ser més curós en la part expositiva per poder 

arribar a acords en coses que són més positives per a la ciutat.  

Jo defensaré el partit que dóna suport al govern de l’Estat. Podria parlar del dèficit 

que ens hem trobat i de moltes coses que ens fan no complir amb les promeses 

electorals que vam fer. Per cert, la de l’avortament sí que anava en el programa del 

PP. Si vostès ho fan un altre cop, probablement ens hi abstindrem o hi votarem en 

contra, perquè els haurem de recordar quina és l’herència.  

 
 

El senyor Miquel Rey, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix al 

PSC la modificació del punt 4. Aquesta modificació permet no desviar-nos del Pla de 

Sanejament, que tots plegats vam aprovar i que va fer viable aquest Ajuntament.  
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A la part expositiva ens oblidem dels “perquè”. Recordar que l’ACA, quan el partit a 

qui vostè representa ó ICV-EUIA dins el govern tripartit era qui portava la 

responsabilitat de la gestió d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) a l’anterior govern, quan la 

van agafar no arribava a 100 milions de deute i quan la van deixar en tenia més de 

700. Alguna cosa s’haurà de fer aquí. 

Per altra banda, pel que fa a aquest concepte que allò públic és bo i allò privat és 

dolent, dir que aquí ningú privatitza l’aigua, aquí es privatitza el servei de subministrar 

l’aigua. Aquest és un acord que es va prendre en el primer govern tripartit; es va fer 

una normativa que facilitava aquest tema per intentar guanyar eficiència. No 

subscrivim la part expositiva però sí els acords, perquè estem preocupats perquè 

aquest increment d’aigua no sigui molt elevat per als ciutadans de Mataró.  

 

 
El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, agraeix el suport 

dels grups municipals.  
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

 

5 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS EN SUPORT ALS AFECTATS PER LES 

INUNDACIONS A MÚRCIA I ANDALUSIA. 
 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“El temporal de pluges al sud de la Península dissabte passat va deixa un tràgic 
rastre de víctimes mortals a Múrcia i Andalusia.  
 
Cinc dels morts han estat a Múrcia i cinc més a Andalusia, i entre ells hi ha una nena 
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de nou anys. Les fortes pluges han obligat a evacuar milers de persones de diferents 
localitats. A més, es busca dues persones desaparegudes, un home a la zona de la 
vall de Guadalhorce, a Álora  (Màlaga),i una dona de la zona de Puebla Laguna, 
a Vera (Almeria). Les primeres dades donaven més de 8.000 persones afectades 
pels aiguats en tot el litoral mediterrani sud. Algunes d’aquestes localitats, a més, 
tenen un fort lligam amb la nostra ciutat donat que són molts els mataronins i 
mataronines provinents o ells o les seves famílies de poblacions  com Lorca, 
Villanueva del Trabuco o Sierra de Yeguas. A més a més en el cas de Lorca fa poc 
més d’un any va patir un fort terratrèmol del qual encara no s’ha recuperat. 
 
Les pluges torrencials han causat importants destrosses, entre les quals hi ha 
l'enfonsament de dos ponts a l'A-7 i l'AP-7. La xarxa ferroviària es va veure afectada 
també per l'acumulació d'aigua en els trams Osuna-Pedrera (Sevilla), Archidona-
Salines (Màlaga) i a Bobadilla (Màlaga). 
 
Davant d’aquesta situació, en alguns casos els afectats encara no s’havien refet del 
fort terratrèmol del 2011, l’Ajuntament de Mataró pren els següents ACORDS: 
 
Primer.- Expressar el seu suport a totes les persones afectades, molt especialment a 
les famílies de les víctimes. 
 
Segon.- Fer arribar aquest suport a les autoritats de les poblacions més afectades, 
així com a les entitats de la ciutat que agrupen persones amb arrels en els territoris 
afectats.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

6 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA PER L’EXERCICI DEL DRET A 

L’AUTODETERMINACIÓ. 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la proposta següent: 
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“El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una 
Resolució amb el contingut següent: 
 
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, 
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest 
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional 
al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en 
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra 
cultura i un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha 
hagut, també des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició 
complerta de l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió 
voluntària de diferents nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla 
d’igualtat. Igualment, ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb 
partidaris de l’Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya 
trobaria un marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la 
Península Ibèrica i d’Europa. 
 
En els darrers trena anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el 
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment 
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits 
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les 
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la 
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la 
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat 
de recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades 
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels 
compromisos continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, 
una inversió en infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de 
l’Estat, el menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit 
fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de 
riquesa que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a 
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a 
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o 
independent com la resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, 
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu 
origen o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de 
la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de 
catalans i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de 
civisme i de compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt 
massiva els manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que 
Catalunya esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en 
aquests moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, 
que reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina 
imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat. 
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La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena 
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre 
de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al 
dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les 
cotes d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació 
dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>. 
 
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant 
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 
 
RESOLUCIÓ 
 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels 
carrers de Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 
 
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una 
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de 
l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres 
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com 
a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves 
reiterades respostes són avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una 
nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu 
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el 
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme 
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat 
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de 
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, 
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una 
consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple municipal l'adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 
de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de 
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
 
 
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista presenta una 

proposta alternativa sobre el futur de Catalunya. 

 
“Constatem que la manifestació multitudinària i cívica celebrada a la Diada 
d’enguany, mostra clarament un malestar creixent pel que fa a les relacions entre 
Catalunya i Espanya, un malestar que ja es va expressar amb motiu de la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut votat pels catalans l’any 2006, i que s’ha 
vist agreujat per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern 
de l’Estat. 
 
Constatem que l’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creixent malestar, ha 
emprés una ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en 
reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries, en vulnerar les 
competències de la Generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania. 
 
Manifestem, en conseqüència, que cal procedir a una revisió en profunditat de les 
relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu. 
 
Manifestem el nostre convenciment de que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les 
relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i 
espanyoles, a través d’un referèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la 
que s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte 
sotmès a consulta 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. Proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal 
d’assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, 
ens asseguri un tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat i cultura 
nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscient que un 
sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les 
interdependències existents en l’economia globalitzada. 

 
2. Instar al Parlament de Catalunya a comprometre’s a promoure les reformes 

necessàries per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir 
el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc 
de la legalitat.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que el debat sobre la independència és el debat central de la 

política catalana. Hi és en les institucions polítiques, tant les catalanes com les 

espanyoles i, fins i tot, les mundials; hi és en els mitjans de comunicació, hi és en les 

tertúlies de bar i al carrer. Haurem de buscar solucions a aquest neguit polític que fa 

anys i segles que existeix.  

La trajectòria de la CUP ha estat sempre vinculada a la reclamació de més poder 

polític. Això ho hem fet pel conjunt de la nació catalana. Aquest poder polític i 

econòmic és una eina imprescindible; primer, per la supervivència de la nació 

catalana, de la nostra identitat, la cultura, la llengua; i segon, perquè és la garantia 

per tenir i gestionar una ciutat de progrés, de justícia social, una ciutat que puguem 

administrar des de la nostra perspectiva, des de la nostra realitat i, per tant, buscar 

solucions a problemes tan greus com la crisi econòmica. El dret a l’autodeterminació 

és un dret universal reconegut per les Nacions Unides. 

Veient l’actual context polític, veient l’actual situació jurídica a nivell internacional, 

crec que és del tot necessari que posem sobre la taula aquest debat. Això només es 

pot traduir en un referèndum d’autodeterminació. Només el poble català té a les 

seves mans el futur de la nostra nació. Això és preguntar als ciutadans què volem per 

a la nostra nació. Davant d’aquest procés, s’han engegat els mecanismes de la por 

que provenen des de l’Estat, des de l’espanyolisme. Però estic tranquil perquè els 

nostres arguments són els arguments de la raó, els arguments del sí a la 

independència. Davant del dret a decidir, no se’ns pot respondre el que ens deia el 

Sr. Bassas en aquest ple, quan afirmava: “però si la ciutadania catalana ja decideix 

cada quatre anys.” No es això. Si algú es vol autoenganyar, que ho faci, però ara 

mateix és del tot necessari que preguntem explícitament què hem de fer amb aquest 

problema i aquest context històric. El Sr. Bassas s’oblida de quelcom molt important: 

les persones que estan decididament a favor de la independència no només son 

d’aquells partits que explícitament ens declarem independentistes, sinó que si avui 

convoquéssim un referèndum votants del PP votarien a favor del sí a la 

independència, votants del PSC votarien a favor del sí a la independència i votants de 

CIU, un partit que no és independentista, també votarien a favor del sí a la 

independència. Per nosaltres, la nació catalana és el conjunt dels Països Catalans: 



 22

mallorquins, valencians, de la Catalunya Nord. També tenen dret a incorporar-se al 

procés d’autodeterminació.  

Nosaltres no hauríem redactat de la mateixa manera la proposta que avui es 

presenta. Som conscients, però, que per primera vegada s’aprovarà al ple de Mataró 

una proposta de resolució que proposa explícitament avançar cap a 

l’autodeterminació del poble català. Per nosaltres això té un valor molt important i és 

per això que donarem el sí i ens hem afegit a la proposta de CIU.  

Pel que fa a la proposta del PSC, si vostès es volen autoenganyar, endavant, però la 

ciutadania ja no està perquè l’enganyin. La seva proposta és una proposta amb 

trampa. Parlen de l’estat federal, però vostès mateixos han escrit que aquest suposat 

referèndum s’ha de fer en el marc de la legalitat, una legalitat que se sustenta en la 

Constitució espanyola que només es pot modificar amb la majoria dels partits 

espanyols, per tant, amb la complicitat del PP i el PSOE. Vostès saben perfectament 

que ni un ni l’altre estan disposats a acceptar un referèndum d’autodeterminació de la 

nació catalana. Per tant, inevitablement, si volem que el nostre poble decideixi, si 

volem tenir les eines polítiques per garantir una societat de progrés i de justícia 

social, haurem de rebutjar la Constitució espanyola que explícitament ens nega drets 

per tal que la nostra nació no tiri endavant. La Sra. Consol Prados demanava un 

debat amb serenitat, però permanentment des de l’espanyolisme i des dels 

estaments militars tenim i continuarem tenint atacs. L’única serenitat que podem tenir 

és la de la nostra societat, la dels nostres representants polítics, que d’una vegada 

comencin a entendre que el subjecte polític és la nació catalana i que, per tant, caldrà 

construir un nou marc jurídic que empari aquestes aspiracions de llibertat, sobirania i 

justícia social. 

 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa,  indica que aquesta és una proposta  de suport 

a la resolució del Parlament de Catalunya, a la qual el seu grup va donar suport.  

Nosaltres creiem que cal reclamar l’exercici del dret a l’autodeterminació de 

Catalunya i que es concretin els terminis i procediments, en l’horitzó d’estat propi i en 

el marc d’un procés plenament democràtic, garantint la informació a tot el conjunt de 
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la ciutadania, un dret a l’autodeterminació que, des de temps del PSUC, nosaltres 

hem vingut defensant. Nosaltres hem apostat per impulsar un gran acord nacional 

que faci possible aquest dret a decidir. Aquesta proposta que es va presentar al 

Parlament contenia els mínims que nosaltres consideràvem acceptables per tal de 

tirar endavant aquest gran acord nacional. Un acord que per nosaltres ha de tenir un 

calendari concret que ha d’estar pactat per totes les forces polítiques, les que 

provenen del catalanisme i les que no. Perquè això no és una qüestió d’estar en el 

catalanisme, sinó de ser simplement demòcrates. Nosaltres tenim la voluntat 

d’impulsar el dret a decidir de forma unitària, compartida, sense exclusions i, a la 

vegada, impulsar una alternativa d’esquerres a les polítiques que està duent a terme 

el govern de la Generalitat en aquests moments. Aquesta és la gran diferència que 

nosaltres incorporàvem a la nostra proposta perquè, tinguem pacte fiscal o no, 

arribem o no a l’estat independent o ens confederem, hem de decidir si optem per un 

país de gent justa i solidària o per un país que accepta críticament l’austeritat per als 

pobres i els privilegis per a uns pocs. En aquests moments no hi ha un dret nacional 

sense que hi hagi drets socials. Per tant, per nosaltres és molt important dir sí a un 

dret nacional, però també dir sí a un estat social just, igualitari i equitatiu. Per això 

ratificarem aquesta votació que vam fer al Parlament. 

Pel que fa a la proposta del PSC, nosaltres anem un pas més enllà del que es 

planteja, en tant que reforma la Constitució apostant per un estat federal. En aquest 

sentit, nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta, considerant que, en aquests 

moments, el dret a decidir ha d’incloure el dret a l’autodeterminació. Per tant, pensem 

que l’estat federal ha quedat superat per les circumstàncies i pel temps històric en el 

que ens trobem.  

 
 
 

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

anuncia que el seu grup municipal no donarà suport a la proposta. Estem en un país 

democràtic i no tothom vol ni tothom veu la mateixa Catalunya. Nosaltres sempre ens 

hem manifestat favorables al dret a decidir. Nosaltres respectem totes aquelles 

persones que creuen que la independència seria el millor per Catalunya, però també 

volem el mateix respecte per a les persones que no ho creuen. A PxC som catalans 
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però no independentistes. El fet de no ser independentista no vol dir que siguis millor 

o pitjor català.  

Nosaltres estem a favor d’un projecte comú espanyol i perquè aquest projecte 

funcioni, creiem que s’han de respectar el màxim de senyals d’identitat catalans i 

arribar a una situació fiscal justa. L’actual model està totalment caduc i agreuja molt 

els nostres interessos, llasta el nostre creixement i la nostra economia.  

Catalunya ha de tenir un millor finançament, per això nosaltres apostem per la creació 

d’un règim econòmic propi com el que gaudeixen comunitats com Navarra o el País 

Basc. Manifestar que jo crec que això és un pacte encobert entre una classe política, 

uns grups polítics als quals interessa debatre el tema de independència sí o 

independència no i ens oblidem dels veritables problemes que estem patint: la crisi 

econòmica, la corrupció de la política en general i de la política catalana, la gent que 

està al llindar de la pobresa, la invasió, la islamització que pateix Catalunya, el fracàs 

escolar, els problemes en sanitat, les retallades, etc. Així no es parla de la nefasta 

gestió de la classe política governant, no es parla de la reforma laboral, no es parla 

que la dona del President Artur Mas cobra subvencions per la seva fundació de la 

Generalitat de Catalunya, no es parla dels polítics catalans, no es parla del cas Palau, 

no es parla del cas Turisme i Treball, no es parla del cas Millet, no es parla del 3%, ni 

de les ITV del Sr. Oriol Pujol. No interessa parlar de la corrupció catalana. Jo crec 

que això interessa, i molt. Tampoc donarem suport a la proposta del PSC perquè 

creiem que això són cortines de fum per tapar els veritables problemes de Catalunya.  

 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica a la Sra. Lora que quan parla de 

corrupció de la política catalana si té alguna informació l’hauria de denunciar. 

Almenys jo em sento ofès per les seves paraules. Aquestes cortines de fum que es 

llencen de vegades fan que quan anem pel carrer tothom es pensi que som 

corruptes, però també ho pensen de vostè que també es dedica a la política. Hem de 

vigilar perquè la meva feina és que a vostè la respectin, igual que als altres 27. De la 

manera que vostè fa política no aconsegueix que ens respectin a tots 27 de la 

mateixa manera. Fer diferències és un problema. Sra. Lora, si vostè està mantenint 

que els polítics catalans som uns corruptes vigili amb les seves paraules. Tot té un 
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límit. Nosaltres podem acceptar-li democràticament els seus discursos però tingui 

cura en aixecar aquestes acusacions que no fan cap bé a la democràcia. 

 

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

Catalunya, anuncia el vot en contra del seu grup municipal a les dues mocions. Qui 

surt guanyant avui és el Sr. Safont-Tria perquè amb l’abstenció del PSC, se surt amb 

la seva perquè s’aprovi una moció per l’autodeterminació a l’Ajuntament de Mataró, 

per tant, l’haig de felicitar. Jo crec que hi hauria també algú de la CUP que hi votaria 

en contra, si més no perquè el model que presenta fa por en alguna de les coses que 

proposa. Tan injust és ficar la por al cos dels catalans com parlar d’arcàdies felices, 

quan tenim aquest desastre absolut a Catalunya. El desastre absolut és que tenim 

uns bons escombraria que hem de tornar d’aquí un parell de mesos, 5 mil milions 

d’euros que són un engany com les preferents, que estan en una prima de risc de 

600 punts bàsics més alts que la prima de risc de l’Estat espanyol. En això li he de 

donar la raó a la Sra. Lora perquè, mentre parlem d’això, no parlem dels temes reals. 

Aquí es parlava del Països Catalans, entenc que els valencians i els balears també 

tenen dret a decidir el seu futur. Vostès no els donen aquest dret, fan el mateix del 

que acusen a Espanya.  

El Sr. Bassas tenia un part de raó: aquests senyors voten quan toca i decideixen el 

que decideixen. Les majories que donen aquests senyors quan voten són les que són 

i, per tant, no tenen res a veure amb el que vostè pretén. 

Sr. Safont-Tria, li agraeixo que avui no hagi parlat de catalans bons i catalans dolents. 

M’ha molestat que el Sr. Martínez hagi parlat de demòcrates. A mi no em dóna el 

carnet de demòcrata ningú. Vostè no és qui per donar carnets de demòcrates a 

ningú. S’ha parlat de la Constitució i resulta curiós que en el punt 18 de l’ordre del dia 

d’avui, els grups d’Iniciativa i la CUP apel·lin a aquesta Constitució per evitar que 

ATLL faci el que pretén fer dient que és anticonstitucional. Fan servir la Constitució 

quan els interessa. Diguem-ho clarament, quan parlem de referèndum per a 

l’autodeterminació estem parlant d’independència. El Centre d’Estudis d’Opinió, que 

és un òrgan de la Generalitat de Catalunya, preguntava als ciutadans, una vegada 

rere l’altra, quina era la seva prioritat respecte a l’Estatut i la independència ocupava 

el lloc número 25. A força de repetir-ho contínuament van anar aconseguint crear un 

estat de frustració enorme, perquè ningú s’ho plantejava, i es van crear unes 

expectatives que eren molt difícils de complir. L’última enquesta del CEO diu que 



 26

només un 23% dels ciutadans de Catalunya se senten només catalans i el 71% de la 

població se sent catalana i espanyola en diferents graus. 

És cert que Catalunya necessita millorar el seu finançament, Catalunya necessita 

millors infraestructures, millor benestar social i mantenir l’estat del benestar. Ahir el 

Sr. Mas-Colell ho comparava amb el Quebec i deia: “ens ho pensem si aquí arriben 

els diners que han d’arribar.”  

Hi ha un paràgraf de la part expositiva que m’ha cridat l’atenció i que diu:  

“Hi ha hagut, també des del catalanisme, una proposta que ha plantejat una 

redefinició complerta de l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la 

unió voluntària.” Una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat 

espanyol, està bé. Per tant, des de Catalunya tenim el dret de decidir com ha de ser 

l’Estat espanyol, però la resta de l’Estat espanyol no pot decidir quina ha de ser la 

unió que tingui amb Catalunya. Per mi i pel meu grup, tan catalans són el català com 

el castellà. Vostès insisteixen a veure només una cultura catalana, que és la que 

s’expressa en català. Així parlen vostès del foment de la cultura i la llengua pròpia, no 

de les llengües pròpies. 

Per cert, entenc, Sr. Alcalde i senyors de CIU, que a partir d’ara, quan aquesta sala 

estigui plena —com ha passat en múltiples ocasions durant aquest mandat— de 

ciutadans de Mataró reclamant alguna cosa que a vostès no els ha convingut, també 

estarem d’acord amb el que diuen aquests ciutadans i farem el que ens demanin i, 

per tant, crearem un nou sistema de democràcia, que és el sistema de la 

manifestació. Quan aquí teníem una part que representava la majoria dels funcionaris 

d’aquesta casa dient que els semblava molt malament no cobrar la paga de Nadal i 

que desitjaven cobrar-la, entenc que a partir d’ara els farem cas i ens saltarem les 

lleis per pagar-los la paga. Amb tot el respecte del món per la gent que es manifesta.   

 

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

felicita el grup dels socialistes perquè creu que han donat un pas endavant molt 

important. No sé si aquest pas el donarien tots els membres del seu partit, 

especialment la majoria dels seus dirigents. Creiem que aquest pas el donen tard. La 

proposta de resolució que va aprovar el Parlament explica els esforços que ha fet 

aquest país durant molts anys per intentar encaixar amb Espanya. Recordar qui va 
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ser que va presentar moltes de les esmenes a l’Estatut al Congrés dels Diputats, 

recordar de quin partit eren els líders que van presumir de passar el ribot a l’Estatut 

que Catalunya va portar al Congrés, quins partits impedien resoldre el problema del 

Tribunal Constitucional que va dictar la sentència en contra de l’Estatut. 

Els dos acords que ens presenten es contradiuen. El segon no té valor si no es 

produeix el primer. El Sr. Safont-Tria ha explicat molt bé quina era la situació que 

s’havia de donar per poder-se complir el primer acord. Per tant, aquí estem atrapats. 

Votar això seria no arribar enlloc. Per tant, arriben tard i a l’hora de proposar-nos un 

acord, aquest no ens resol el problema que expressa la resolució aprovada pel 

Parlament de Catalunya. No obstant això, valorem l’esforç de presentar aquesta 

proposta i valorem l’esforç de fer aquest pas endavant. 

No sé si val la pena analitzar tot el que ha dit el Sr. López i intentar reproduir debats 

que ja hem tingut. Moltes de les coses que vostè ha dit són el que ens porta a la 

situació en què avui es troba Catalunya. 

 
 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, diu que el tema 

s’ha de centrar en el que s’està tractant, per tant, en aquesta proposta de resolució. 

Recorda al Sr. Fernández qui va impulsar l’Estatut del 2006, un Estatut que havia de 

ser per resoldre l’encaix de Catalunya i Espanya. El seu grup, CIU, també va votar 

aquest Estatut. Vull recordar també qui va ser el PP qui va portar l’Estatut al Tribunal 

Constitucional. Un Estatut votat al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, 

per tant, un pacte, i avalat pel poble de Catalunya. Nosaltres vam rebutjar 

immediatament aquella sentència. El debat s’ha de fer, per això he dit que ens 

abstenim de la proposta de resolució que ens presenten, perquè creiem que ha de 

tirar endavant i s’ha de fer aquest debat.  

Vull fer un aclariment, tant al Sr. Safont-Tria com al Sr. Fernández, sobre el que diuen 

de “la trampa de la legalitat”. Jo crec que les coses s’han de fer des de la legalitat, 

perquè aquest és el marc de la nostra convivència, són les regles del joc. Els governs 

no poden saltar-se les regles del joc. A la nostra proposta de resolució parlem de 

dues coses, referèndum o consulta. És cert que el referèndum s’ha de pactar entre 

les institucions catalanes i les institucions de l’Estat, però la consulta la pot fer el 

Parlament de Catalunya. No és menor un referèndum o una consulta. El referèndum 
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ha de ser amb les institucions catalanes i de l’Estat, però no ens neguem a la 

consulta que és impulsada, des de la legalitat, que també pot promoure el Parlament 

de la nostra nació.  

 
 

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

Catalunya, opina que el que els ha portat aquí és que CIU va agafar fa dos anys el 

govern de la Generalitat dient que el tripartit era molt dolent i que l’herència era un 

desastre, amb 600.000 aturats, i ara en tenim 821.000. Aquesta és una de les coses 

que, al nostre parer, ens ha portat aquí. La gestió que durant aquests dos anys han 

portat a terme no ha millorat el que havia fet el tripartit. Hem passat de que la culpa 

de tot la tingués aquell govern, a que ara la tingui Madrid. Els senyors de CIU han 

tingut una habilitat molt gran de desviar el punt d’atenció del que realment està 

passant aquí. El que està succeint és que, després de dos anys de govern, tenim 

més de 200.000 aturats més i tenim 80.000 persones que no saben quan es podran 

operar. Aquests escàndols que des d’aquí es diu que passen a altres llocs i a la resta 

de l’Estat, aquí es tapen amb una estelada i sembla que això és l’arcàdia feliç. 

Com que dono per fet que tots som molt demòcrates, proposo que deixem que es 

pronunciïn les persones a les eleccions del 25 de novembre que, per cert, ens 

costaran 30 milions d’euros.  

 

 
 
 

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

Popular, agraeix les felicitacions. Jo, en canvi, no el puc felicitar perquè les polítiques 

del PP no les compartim. El que sí que compartim és la sensació de desastre absolut 

provocat per polítiques del PP, el PSOE i també signades per CIU, amb iniciatives 

com la reforma laboral, a la qual nosaltres ens hi oposem radicalment. Vostès sempre 

ens han dit que això de la independència no interessa. Em sembla que això ara ja no 

ho poden dir. Està demostrat que sí que interessa. Ara vostè em parla de sentiments. 

Ha tret les xifres del CEO i ha dit que només un vint i escaig per cent de persones se 

senten catalanes. No estem parlant de sentiments. Estem parlant d’un nou concepte 
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polític que s’estableix en la constitució d’un futur estat català que ens doni poder 

polític i econòmic per solucionar els actuals problemes. 

Llengua pròpia de Catalunya només n’hi ha una i és el català. El castellà conviu amb 

el català, igual que més de 300 llengües també conviuen a la nació catalana. A totes 

elles les hem de respectar per igual.  

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta presentada pels 

grups municipals de CIU i la CUP. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 8, corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).  

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa 

presentada pel grup municipal Socialista.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 
Vots en contra: 17, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),  
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del 
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa. 

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

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 
7 -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA 

EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE 

TECNOCAMPUS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011,  va designar 
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc 
TCM), segons disposen els seus estatuts.    
 
En data 12 de setembre de 2012, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds- 
Esquerra Unida i Alternativa comunica un canvi de representant al Consell 
d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta 
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar al Sr. Esteve Martínez Ruiz com a representant del grup municipal 
d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució del Sr. Miquel Ponce 
Mompart.  
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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8 -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN 

LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va acceptar el càrrec 
de membre i la presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, segons 
estableix l’article 17.2 a) i c) i art. 27 del estatuts. 
 
En data 25 de setembre de 2012 el grup municipal de Convergència i Unió demana 
el canvi de representant a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, en el sentit 
de substituir el Sr. Jaume Teodoro Sadurní pel Sr. Joan Gil i Sans. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Designar al Sr.Joan Gil i Sans com a representant del grup municipal de 
Convergència i Unió de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme, en substitució del Sr. Jaume Teodoro Sadurní.  
  
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.” 
 

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

 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

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

11, 12 i 25  per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

9 -  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE 

L’IMAC D’ACCEPTAR LA RENUNCIA AL CÀRREC DEL 
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DIRECTOR GERENT DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ 

CULTURAL 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  dóna compte de la 

resolució següent: 
 

“DECRET         1205  /2012 
 
Assumpte : Acceptació renuncia Director-gerent 
 
Antecedents  
 
Per acord del Ple de 1 de desembre de 2011, es va nomenar Director-gerent de 
l’IMAC  el Sr. Josep M. Torrent i Urpí. 
  
En data 28 de setembre de 2012, amb registre d’entrada 3291, el Sr. Torrent ha 
presentat la seva renuncia a la plaça de l’IMAC per passar a ocupar el càrrec de 
Coordinador de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Mataró amb efectes a 
partir del dia 1 d’octubre de 2012. 
  
En virtut del que estableixen els Estatuts de l’IMAC i les competències conferides per 
decret de l’Alcaldia de 14 de juny de 2012 
 
RESOLC  : 
 
Primer .- Acceptar la renuncia al càrrec de Director-gerent de l’IMAC presentada pel 
Sr. Josep M. Torrent i Urpí, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2012. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple i del Consell 
Rector de l’IMAC que es celebrin. 
  
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Comitè de personal.” 
 

 

10 -  DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

5811/2012 DE 27 DE SETEMBRE, D’ACCEPTAR LA RENUNCIA 

DEL COORDINADOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  dóna compte del 

següent Decret: 

 
DECRET 
5811/2012 de 27 de setembre 

Assumpte: Renúncia al nomenament com a personal eventual de QBC 
Òrgan: Recursos Humans 
Expedient: 255/2011 

 
 

Per Decret 5364/2011, de 25 de juliol, es va nomenar com a personal 
eventual de confiança o d’assessorament especial, en el càrrec de 
coordinador de relacions institucionals al senyor Quim Barnola Canales amb 
efectes del dia 14 de juliol de 2011. 
 
El senyor Barnola ha presentat amb data de registre d’entrada de 25 de 
setembre de 2012 la renúncia al nomenament com a personal eventual de 
confiança o d’assessorament especial en data 30 de setembre de 2012, 
essent aquest l’últim dia que prestarà servei. 
 
L’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que el 
cessament o la separació del personal eventual és lliure i pot produir-se en 
qualsevol moment del mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer 
mitjançant decret de l’alcalde o president de l’entitat, del qual s’ha de donar 
compte al ple o a l’òrgan màxim de l’entitat local, o per acord d’aquests dos 
últims òrgans en els supòsits en què els correspongui el nomenament. 
 
En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
1. Acceptar la renúncia del senyor Quim Barnola Canales al nomenament 
com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial de 
l’Ajuntament de Mataró en data 30 de setembre de 2012. 
 
2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-ne el 
contingut a Gestió Econòmica i donar-ne compte al Ple en la propera sessió 
que realitzi.” 
 

 

11 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 

NÚM.5813/2012 DE 28 DE SETEMBRE, DE NOMENAMENT DEL 

COORDINADOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  dóna compte del 

següent Decret: 

“DECRET 
5813/2012 de 28 de setembre 

Assumpte: Nomenament Coordinador de Relacions Institucionals. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

L’article 9 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya, disposa que és 
personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no 
permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com 
a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual a 
que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o 
assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del 
personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar 
el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a 
aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva 
dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 

 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 
va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de 
personal eventual de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Per Decret de l’alcaldia núm. 5364/2011 de 25 de juliol, el Sr. Quim Barnola 
Canales va ser nomenat com a personal eventual de confiança o 
d’assessorament especial en el càrrec de coordinador de Relacions 
Institucionals.   
 
El Sr. Quim Barnola Canales ha presentat renúncia al càrrec de coordinador 
de Relacions Institucionals per escrit de data 25 de setembre de 2012, amb 
efectes del 30/9/2012. 
 
A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix 
l’article 9.1 del decret 214/90 de 30 de juliol, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament 
especial en el càrrec de Coordinador de Relacions Institucionals al Sr. 
Josep Maria Torrent  Urpí, previ cessament en el seu càrrec com a director 
Gerent de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.   
 
El nomenament tindrà efectes des del dia 1 d’octubre de 2012. 
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Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que celebri. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a 
general coneixement.” 
 

 

12 -  DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE 

L’IMAC DE NOMENAMENT DIRECTORA GERENT DE 

L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL.    
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  dóna compte de la 

resolució següent: 
 

“DECRET     1214  / 2012 
 
 
Assumpte : Adscripció Directora-gerent de l’IMAC 
 
 
Antecedents  
 
Per acord del Ple de 1 de desembre de 2011, es va nomenar Director-gerent de 
l’IMAC  el Sr. Josep M. Torrent i Urpí. 
  
En data 28 de setembre de 2012, amb registre d’entrada 3291, el Sr. Torrent ha 
presentat la seva renuncia a la plaça de l’IMAC per passar a ocupar el càrrec de 
Coordinador de Relacions Institucionals de l’Ajuntament amb efectes a partir del dia 1 
d’octubre de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament del dia 6 de setembre va aprovar inicialment iniciar el 
procediment administratiu per l’extinció dels organismes autònoms entre els quals es 
troba l’IMAC. 
 
Per Decret de l’Ajuntament 5887/2012 de 1 d’octubre es declara la Sra. Ester Merino 
Tarafa en comissió de serveis a l’IMAC 
 
Vist l’Informe del Coordinador de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones en 
que es manifesta la necessitat de comptar amb els serveis de la Sra. Ester Merino 
Tarafa, funcionària de l’Ajuntament de Mataró, declarant-la en comissió de serveis al 
lloc de treball de Directora-gerent de l’IMAC en el marc del procés d’integració a 
l’Ajuntament dels organismes autònoms. 
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En virtut del que estableixen els Estatuts de l’IMAC i les competències conferides per 
decret de l’Alcaldia de 14 de juny de 2012 
 
RESOLC  : 
 
Primer.- Adscriure a la Sra. Ester Merino Tarafa, al lloc de treball de Directora-gerent 
de l’IMAC amb efectes del dia 1 d’octubre de 2012. 
 
Segon.- Atenent a la temporalitat de la comissió de serveis, així com als criteris 
d’estalvi pressupostari, la Sra. Merino percebrà la totalitat de les seves retribucions 
amb càrrec a l’Ajuntament, per import de 4.004,22 € bruts mensuals, d’acord amb 
l’establert per al lloc de treball de Director/a-gerent de l’IMAC. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple i del Consell 
Rector de l’IMAC que es celebrin. 
  
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada i al Comitè de personal.” 
 
 
 
25 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA MARXA DE 

DIFERENTS CÀRRECS DE CONFIANÇA DEL GOVERN 

MUNICIPAL. 
 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 

“A l’actual Govern Municipal en el que portem de mandat, més o menys un any i mig, 
li han plegat fins a quatre càrrecs de confiança, és a dir persones que desenvolupen 
una feina de coordinació important. 

Aquest fet que és gairebé insòlit a l’Ajuntament de Mataró entenem que suposa un 
greu trasbals del funcionament del nostre consistori i per tant tot i que s’ha de 
reconèixer que el Govern Municipal ha informat generalment a rapidesa als Portaveus 
Municipals mereix una reflexió més profunda i pensem que és motiu de debat en 
aquest Plenari. 

Fent una mica de memòria han marxat el Coordinador de l’Àrea d’Administració 
Ciutadana, la Directora de l’IME, la Directora de l’IMPEM i ara el coordinador de 
Relacions Institucionals, això comportarà també canvis a Cultura i Participació 
Ciutadana. 
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Des del màxim respecte per les persones que marxen, a les quals agraïm la feina 
feta, la disposició i el tracte rebut si que entenem que tot això suposa un alentiment 
de la maquinària municipal. 

És per aquests motius que presentem les següents Preguntes: 

 1.-Quina valoració fa el Govern Municipal de totes aquestes dimissions? 

 2.-Preveu el Govern Municipal més canvis a futur? 

 3.-Quines són les conseqüències que han produït tots aquests canvis?” 

 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que 

segur que no és agradable per al Govern municipal, ni per al consistori, ni per a la 

ciutat portar canvis als càrrecs de la casa. Nosaltres no tenim costum de qüestionar 

els nomenaments perquè és la responsabilitat del Govern. En tot cas, ja demanarem 

comptes de la gestió que es pugui fer. Però alguna cosa deu estar passant, Sr. 

Alcalde, quan en van quatre en dos mesos. Estic convençut que les persones que 

s’han nomenat són persones suficientment qualificades, però alguna cosa deu 

passar. Jo li demano que reflexionin sobre aquest tema perquè això no és bo ni per al 

Govern, ni per a l’Ajuntament, ni per a la ciutat de Mataró.  

D’altra banda, si aquest punt s’hagués de votar el nostre vot seria afirmatiu, com hem 

fet sempre en aquestes qüestions. 

 
 

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

Popular, manifesta que a la CUP mai els han agradat els càrrecs de confiança. 

Entenem que no són processos transparents ni oberts a totes les persones que 

podrien accedir a aquests càrrecs importants. Estaríem més segurs i seria molt més 

just que hi haguessin processos de selecció oberts a totes les persones capacitades. 

Si el procés ja no el veiem transparent quan es nomena a dit, tampoc veiem molt 

transparent el que està passant. Tants càrrecs en tan poc temps ens preocupa.  

La pregunta és: per què marxen? Jo no tinc la resposta.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que el seu grup municipal no ha 
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qüestionat en aquest mandat la capacitat del Govern per nomenar càrrecs de 

confiança. Alguna vegada ens hem abstingut però mai hi hem votat en contra.  

Els càrrecs de confiança perden la confiança en el Govern. La quarta renúncia d’un 

càrrec de confiança en poc més d’un any posa al descobert, o bé una falta d’encert a 

l’hora d’escollir perfils, o bé una certa incapacitat per treballar amb gent de confiança, 

la qual cosa demostraria la seva incapacitat per dirigir equips, Sr. Mora. Pel que 

sabem i ens han demostrat els professionals són bons professionals i, per tant, no és 

que vostè s’hagi equivocat en escollir-los, sinó que ens temem que el que ha succeït 

és que no han estat massa satisfets o amb el seu lideratge o amb el seu tarannà o 

amb totes dues coses. Això és molt preocupant. Encara queden tres anys de mandat 

i la llista de càrrecs de confiança que abandoni el vaixell podria batre records, amb la 

corresponent inestabilitat que pot provocar en el seu Govern i al nostre Ajuntament. 

Jo no crec que sigui una casualitat que tants càrrecs de confiança acabin marxant. 

El que necessita aquesta ciutat, Sr. Mora, és un govern estable que vostè no té, un 

lideratge fort, del qual vostè és orfe, i generar confiança, que vostè no aconsegueix ni 

entre els seus escollits. El que no necessita aquesta ciutat són convulsions, canvis 

constants en els equips de direcció ni tampoc certes performance, com la que vostès 

van muntar l’altre dia a l’audiència pública. 

Aquesta ciutat necessita quelcom més que un govern aferrat a l’estètica. Per sortir de 

la crisi, necessita quelcom més que gestió, necessita coratge polític, posar-se al 

capdavant dels temes amb valentia, buscant el suport d’altres forces polítiques, amb 

predisposició al diàleg i al pacte de veritat. El que no necessita són cops a l’esquena. 

El que necessita és gent de confiança que pugui portar a terme el seu treball amb 

garantia de continuïtat i que no acabin marxant perquè molt probablement no 

s’acaben d’entendre amb el seu Alcalde.  

 
 
 

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, afirma que li sorprèn que el Sr. Fernández hagi dit que, donant 

compliment a un acord d’aquest ple en el que aquest grup va demanar que sempre 

es contractés personal de la casa en comptes de personal aliè, per un motiu d’estalvi, 

ara es vulgui apuntar el mèrit i digui vostè que sempre ho fan i que donen compliment 

a un acord del ple. Sr. Fernández, això no és veritat. 
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Vostè dóna molta importància al milió i mig de persones, a les manifestacions, i em 

sembla molt legítim, però, en canvi, no fa cas d’un acord de ple, perquè tot això a 

vostès no els importa. Aquí el que està passant és que si traiem els dictàmens 

presentats pels grups polítics, les propostes de resolució i les preguntes, si traiem els 

canvis de funcionament, fruit de la gent que els ha marxat, ens queden tres punts de 

l’ordre del dia. Ja fa mesos que venim arrossegant això; tenim plens buits de 

contingut. La sensació que tenim és que vostès van a la seva i la gent els marxa, 

perquè no és el govern dels millors, en tot cas hauria de ser el govern dels humils i, 

en aquest cas, no ho és.  

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica al Sr. 

Calzada que ell ha dit “sempre que puguin”, no sempre i prou. 

He dit que sempre que podem complim la seva proposta i no cal que li recordi que el 

compliment no és obligatori. Els recordo que fa un mes l’ordre del dia era molt 

diferent i molt més consistent. Per altra banda, si tinguéssim els diners d’inversió que 

havíem previst en el pressupost inicial al mes de gener, que després un decret no ens 

va permetre tirar endavant perquè teníem una ràtio d’endeutament, potser ara 

podríem portar projectes d’obres o projectes nous, però si no hi han diners no hi han 

projectes. Repeteixo, jo no he dit “sempre”, he dit “ sempre que podem”.  

Jo no entraré en el debat dels càrrecs de confiança perquè respecto que les persones 

puguin tenir altres projectes. Sr. Martínez, o la gent no s’atreveix a dir-m’ho i 

m’enganya i vol quedar bé, o té vostè un concepte de l’audiència diferent. La majoria 

de gent va entendre que se li explicava per què no poden venir molts projectes al ple, 

perquè es va explicar la situació en què està la ciutat i les finances municipals. La 

sensació que hi ha, almenys de la gent que ha parlat amb mi, és que el que es va fer 

és justament això. Segurament deu ser una gent diferent de la gent amb la que parla 

vostè, o a vostè li diuen una cosa i a mi una altra. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que no intervindrà en aquest debat 

perquè segurament qui se sentiria pitjor són les persones a les quals s’està fent 
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referència. Respecto el que vostès volen fer en aquest debat d’avui, estan en el seu 

dret. És evident que a ningú no li agrada haver de fer canvis però les persones tenen 

dret a fer canvis d’etapa, i més si et fan una bona oferta. El que és millor és donar la 

cara com ho ha fet aquest Govern. 

Vull fer un reconeixement sincer al Quim Barnola, persona de confiança que em va 

ajudar tot aquest any i mig que hem passat junts i que vaig aconseguir enredar i 

arrossegar a l’apassionant món de l’administració pública. Li estic eternament agraït 

que m’hagi ajudat durant molt més temps del que li vaig demanar inicialment. Ara 

encetem una nova etapa. No els puc dir que demà no torni a passar. Tots sabem que 

en el món laboral hi ha persones que entren i surten constantment. És bo que així 

sigui. Puc entendre que l’estabilitat seria molt més pràctica, però desgraciadament les 

coses succeeixen i el que s’ha de fer és actuar amb celeritat, proposar resoldre tots el 

problemes que pugui causar una baixa amb altes, de forma immediata, buscant entre 

el personal de la casa i fer reconeixements. Vostès poden veure com hi ha molt de 

personal de la casa treballant en llocs de confiança d’aquest Govern. Crec que això 

és un valor que hauríem de saber descobrir. 

   
 

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
13 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA. 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1.-  La implicació de la ciutadania en el funcionament de la ciutat, inclou, a més de 
l’elecció dels representants polítics,  la seva participació en la vida política, 
econòmica, cultural i social. 
 
2.-Amb el Reglament de Participació Ciutadana  de 2012 s’ha volgut sistematitzar i 
actualitzar els sistemes i mecanismes ordinaris de participació ciutadana a la ciutat, i 
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establir un marc de referència a mig termini, que orienti els criteris que han de regir la 
relació entre ciutadania i administració durant els propers anys. 
 
3. Amb el Reglament de Participació Ciutadana de 2012 s’estructura també una nova 
definició i funcionament dels consells municipals de participació per tal de dotar-los 
d’homogeneïtat i coherència. D’aquest fet es desprèn la necessitat de definir una nova 
distribució d’àmbits d’actuació dels consells municipals de participació. 
 
4.- L’esmentat reglament ha estat elaborat mitjançant un ampli procés participatiu en 
el que han pres part activa les associacions de la ciutat, els veïns i les veïnes, i també 
els tècnics i polítics municipals. 
 
5.- En data  25 de juliol de 2012, s’ha aprovat l’avantprojecte d’aquest reglament, i 
s’ha acomplert el tràmit reglamentari prescrit a l’article 73.10 del Reglament Orgànic 
Municipal, sobre el dret dels regidors a la informació. 
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana i la definició d’àmbits 
d’actuació dels consells de participació, dels qual consta còpia a l’expedient. 
 
2.- Sotmetre aquest reglament a informació pública per un període de trenta dies, 
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments. 
En cas de no haver-hi  cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu. L'expedient es podrà consultar en el servei Jurídic 
administratiu de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones, av. Puig i Cadafalch, 
101, de dilluns a divendres de 9  a 14 hores.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que de Participació, aquests últims mesos, se’ls ha convocat a 

moltes reunions i se n’ha parlat molt. El Sr. Regidor comentava que Mataró ha estat 

un referent. Malgrat això, hem arribat a un punt en què cal canviar el model perquè 

està clar que no funciona. Hi ha moltes coses que estan paralitzades, per tant, 

necessita un replantejament de cap a peus. Un dels temes que nosaltres hem cregut 

històricament necessari incorporar en processos participatius és el fet que aquests 

processos no només es quedin en un apartat consultiu, sinó que la gent se senti 

implícitament amb el poder d’acabar transformant una idea en un fet. Des de la 

ciutadania hi ha d’haver no només la sensació, sinó també la realitat que també els 
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ciutadans poden decidir des d’altres estaments que no només siguin les eleccions 

que es fan cada quatre anys.  

Perquè hi hagi una participació viva i rica hi ha d’haver una riquesa associativa a la 

ciutat. Necessitem entitats que s’impliquin en la ciutat, que visquin el seu dia a dia i 

per això és necessari potenciar aquest associacionisme al carrer. Sobretot 

necessitem aquestes entitats més crítiques, perquè són les que aporten alternatives 

al poder o al govern i aquestes alternatives sempre s’ha demostrat que són les que 

ens permeten avançar i donar la volta a moltes coses que sovint la burocràcia 

institucional paralitza. Tenim exemples a la ciutat que provenen del moviment veïnal o 

dels moviments crítics al sistema. Paradoxalment, aquests moviments crítics al 

sistema són els que han estat més criminalitzats i els que no disposen d’espais per 

desenvolupar les seves tasques crítiques. Sí que s’han primat altres entitats 

acrítiques que malviuen de les subvencions. Aquest vincle entre entitat, subvenció, 

Ajuntament... l’hem de replantejar des d’un punt de vista molt crític, primant les 

entitats capaces d’aglutinar un sector de la ciutadania.  

Tenim punts importants a corregir. Per exemple, ens trobem moltes persones que 

estan en els processos participatius que participen a títol individual i tots sabem que 

aquestes persones no deixen de ser una via de transmissió de la gran majoria dels 

partits polítics. Necessitem enviar un missatge inequívoc que la gent que vulgui 

participar s’ha d’associar, perquè la ciutat de Mataró necessita entitats i persones 

associades a col·lectius, organitzacions, etc. Necessitem aquesta vinculació orgànica 

de manera explícita i no com s’està fent fins ara on cadascú col·loca els seus.  

Tenim una estructura feixuga. Pensem que hi ha massa burocràcia i massa consells 

sectorials. Una organització com la CUP ens costa molt enviar persones a tots els 

consells sectorials perquè la gent no hi vol anar, perquè la gent que hi va torna 

fastiguejada. Aquests consells s’haurien de replantejar. Hi ha un canvi important: 

passem de 25 consells a 19 consells, però pensem que la transformació hauria de ser 

encara més profunda. El que pensem que s’hauria de potenciar són els consells 

territorials. Els consells territorials donen un joc que fins ara no hem explotat. 

Hauríem de facilitar que la gent pugui expressar les realitats del seu barri, del seu 

carrer, del seu bloc de pisos, a través dels consells territorials.  

Nosaltres defensarem que el consell territorial del nord es pugui dividir en dos 

consells. Ara mateix el consell territorial del nord té una zona massa ample. Encara 

no hem presentat cap al·legació però ho farem. Estarem a l’espera que es presenti 
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aquest document. He de reconèixer que nosaltres tampoc ens sentim molt còmodes 

amb aquesta mena de treball, perquè no es compleix la primera premissa que hi hagi 

un moviment associatiu potent a la ciutat. 

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comenta que la seva formació ha fet una 

col·laboració important. Malgrat tot, ens agradaria pensar que es pot millorar i, per 

tant, ens comprometem a fer un seguit d’aportacions importants per fer el Reglament 

de Participació Ciutadana més participatiu. El nostre vot serà d’abstenció fins que fem 

aquestes aportacions. 

 
 
 

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

manifesta que l’esperit del reglament és bo. Creiem que la gent s’ha de sentir 

implicada en el que passa a la seva ciutat i ha de fer propostes. Això ha de ser una 

realitat. Nosaltres segurament farem al·legacions. Felicitar totes les persones que han 

col·laborat per fer possible aquest reglament. 

 
 

 

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

Catalunya, expressa que és cert que hi havia dificultats perquè els ciutadans 

s’impliquessin a títol personal. El tema de la participació és un tema obert que es va 

fent dia a dia. He de felicitar al Sr. Fernández perquè crec que s’ha fet una bona 

feina. Quan parlem de participació ciutadana, segur que hi ha gent que no acaba de 

sentir-se mai representada, segur que és millorable i és un camí que s’ha d’anar fent.  

La desafecció de la gent no només és política i, al final, la majoria de la gent s’acaba 

movent quan es veu molt afectada. Nosaltres hi votarem favorablement perquè hi ha 

una feina important darrere de tot això. Ens agradaria introduir algun canvi i entenem 

que el nombre de consells encara es podria reduir. 
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El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

favorable del seu grup municipal. Estàvem ja d’acord des d’un inici que el conjunt de 

la participació ciutadana de la nostra ciutat no acabava de complir les expectatives i, 

per tant, estàvem d’acord en fer tot aquest procés.  

Hi votarem a favor també per tota la feina feta, per totes les entitats i la gent que hi ha 

estat participant. Gairebé totes les aportacions que hem fet des del nostre grup s’han 

incorporat. En general, estem d’acord amb el paper dels nous consells que 

substitueixen els organismes autònoms. Donem un marge de confiança malgrat hi ha 

coses que no acabem de veure del tot. Algunes les hem manifestat, com la de la 

divisió del Pla Integral del Nord. Quan es va constituir aquest pla, ens van donar un 

temps de marge per treballar-lo, tenint en compte que eren 6 barris diferents, més les 

urbanitzacions de la ciutat, que eren unes realitats molt diverses.  

Pel que fa als grups de treball, ens agrada l’esperit d’aquests grups, ens agrada que 

hi hagi una altra figura molt menys feixuga, però no acabem de veure com alguns 

grups de treball, com poden ser el d’igualtat, el de joventut o el de la gent gran quedin 

relegats a grups de treball en lloc de consells participatius. Tot això és la teoria. Si 

se’ns admeten aquests canvis, continuarem votant-hi a favor, però a partir de que 

s’aprovi això al ple de desembre, arribarà la pràctica. Aquesta pràctica és aquest 

esperit intrínsec participatiu que ha d’agafar aquest Govern. S’han pres moltes 

decisions molt importants sense convocar el Consell de Mobilitat.  Amb tot el 

moviment que hi ha hagut al voltant del barri de Rocafonda, el Consell Territorial no 

s’ha convocat i quan s’ha convocat, a l’ordre del dia no hi constava cap tema sobre el 

que ha passat a Rocafonda. I la falta de quòrum al Pla Integral del Nord pensem que 

és per una falta d’implicació més directa per part del Govern. Això és el que pensem 

que passa quan arriba la pràctica. Si continuem fent coses i importants canvis en 

diferents departaments del nostre Ajuntament i no convoquem el consell, tota aquesta 

feina que hauran fet les entitats, els grups municipals i la Federació de Veïns, no 

haurà servit per res. En tot cas, aquest marge de confiança ens el donem tots. 

 
 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, agraeix les 

felicitacions que hi ha hagut perquè entén que són felicitacions fetes a tota la gent 
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que hi ha participat. Els agraeixo que s’hi hagin sumat. Respecte al tema del Consell 

del Nord, hi ha el compromís de treballar-ho. A més a més, ho compartim. Nosaltres 

creiem que la decisió no l’hem de prendre unilateralment, s’ha de fer comptant amb 

els diferents barris que formen aquest consell. Això teníem previst fer-ho després 

d’acabar tot el procés, però amb la preocupació i l’interès que hi ha posat, ens hem 

compromès a accelerar-ho i fer-ho en aquests dos mesos d’exposició pública. Per 

tant, això ho farem. Per altra banda, la referència a la tradició de la participació 

d’aquest Ajuntament era sincera i vostè va ser el responsable anterior, però aquí hi 

ha altres regidors que també van ser regidors de Participació, per tant, també va per 

ells la part que els toca.  

Sr. Safont-Tria, després de la seva intervenció tinc la sensació que no s’ho ha llegit 

prou. Així com al Sr. Martínez li he de reconèixer que el Sr. Santi López ha participat 

molt activament i ha fet aportacions a la comissió de seguiment, li he de dir que no he 

conegut el representant de la CUP. Ens ha dit que esperarà que es rebi el document 

per fer les al·legacions. El document s’ha anat explicant durant aquests mesos i 

l’avantprojecte és en un decret del dia 25 de juliol. Li dic des del màxim respecte, 

però també ha de respectar a la gent que ha participat durant aquests mesos, que ha 

fet molta feina, que s’ha llegit els papers, que ha participat a les reunions. Jo no sé 

què vol dir això dels moviments crítics o els moviments anticrítics, però el procés ha 

estat obert a tothom, aquelles entitats que són més exigents hi han participat. La 

Federació d’Associacions de Veïns és qui més esmenes ha presentat. Els altres 

representants d’entitats que formen part permanent del Consell de Ciutat han fet 

aportacions. S’ha debatut, s’ha aprovat per consens, entre tots hem fet un nou 

redactat. Quan parla de persones a títol individual, llegeixi’s el reglament quan parla 

del registre ciutadà, quan parlem de les persones més o menys influïdes pels partits 

polítics. Desapareix el “reconegut prestigi”. Les persones, a més a més d’entitats, que 

vagin allà pels seus coneixements seran proposades en el consell, no només pel 

president, sinó pel propi consell, votades i elegides per un nombre superior a la 

majoria simple. Això està escrit. A mi m’ha semblat que no calia que m’allargués en 

tot el contingut i amb tota la descripció perquè tots la tenim.  

Hi ha massa consells sectorials, estic d’acord, però ens hem de posar d’acord tots 

perquè estem parlant de participació. El Sr. Carlos Fernández, no només ens demana 

que dividim el Consell del Nord, també ens demana que reflexionem sobre altres 
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consells que nosaltres proposem que es fusionin. La seva reflexió és legítima, però 

això s’arregla comentant-ho entre tots.  

Només queda convidar-los a una nova jornada ja que aprofitarem aquest període 

d’exposició pública, no només per estar a l’espera de les al·legacions, sinó perquè 

serem nosaltres qui anirem a provocar el debat. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 6,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
Direcció de Serveis Econòmics 

 
 

14 -  EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT I DE 

MODIFICACIÓ DE BASES D’EXECUCIÓ DE PRESSUPOST DEL 

2012. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Relació de fets 
 
El pressupost del 2012 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell 
moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als previstos 
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segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de 
modificar les bases d’execució del pressupost d’enguany així com de dotar de nou 
crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades.   
 
D’acord amb els informes presentats, el Govern Municipal ha decidit que s’iniciï el 
present expedient de modificació de bases d’execució i de modificació de crèdit, del 
pressupost 2012. 
 
A més, la modificació que es presenta inclou alguns traspassos de crèdit entre 
partides pressupostàries i modificacions de les bases d’execució. Respecte als 
traspasso de crèdit, es recull l’acord de voluntats entre CiU i PSC, concretament en el 
seu punt segon, on es constata el compromís que l’Ajuntament destini el romanent de 
la partida econòmica destinada a la bonificació de l’IBI per a reforçar econòmicament 
els següents projectes: 
 

- Programes de Qualificació Professional Inicial 
- Mantenir suports a l’associació Centre Especial d’Ocupació del Maresme 
- Ajuts individualitzats d’emergència 
- Ajuts per a l’escolarització i menjadors de les escoles bressol 
- Programa educadors socials a Rocafonda 
- Previsió per posar en funcionament projectes de lloguers socials 
- Ampliació de la mediació hipotecària 
- Increment de les subvencions de la taxa de la brossa domiciliària 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
 
 
En virtut de tot això, la sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
Primer:  Aprovar l’expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2012 
consistent en suplement de crèdit per import de 321.694,18€ i crèdit extraordinari per 
import de 33.314,00€, segons el detall següent: 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 

Partides a augmentar: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
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500000 325110 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 19.300,00€
500000 922210 44900 Aportació Parc Tecnocampus 3.248,50€
310400 920710 22103 Consum combustible serveis generals (projecte 9207110001) 123,50€
300000 330110 48091 Aportació Patronat Sagrada Família 22,18€
600000 922110 41004 Aportació IME 50.000,00€
600402 232130 48000 Ajuts individualitzats serveis socials 40.000,00€
600300 924510 22799 Contractes empreses participació ciutadana 10.000,00€
600401 233110 48000 Ajuts individualitzats 25.000,00€
400103 171130 22700 Neteja parcs i jardins 85.000,00€
600300 235100 13000 Servei Nova Ciutad. Jov i Dona (àmbit nova ciutadania) 50.000,00€
300602 920320 21600 Manteniment de sistemes 15.000,00€
600300 924710 48901 Subvencions i convenis 12.000,00€
600000 922110 41004 Aportació a l’IME 12.000,00€

TOTAL 321.694,18€
 

Partides a disminuir: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
    
300800 492110 22602 Difusió estudis 19.300,00€
300301 920400 16000 Secció Arxiu Municipal 3.248,50€
410300 134120 22613 Altres despeses de protecció civil (projecte 1341210001) 123,50€
310802 162160 20000 Abocador de les Valls 22,18€
600401 233110 48901 Ajuts individualitzats IBI 229.600,00€
300600 920300 16000 Servei Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 30.400,00€
300602 491220 22799 Estudis i Serveis de Telecomunicacions 15.000,00€
320200 920200 12009 Servei de Desenvolupament i Organització 12.000,00€
600300 235130 22799 Contractes de Serveis 12.000,00€

TOTAL 321.694,18€
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

Partida a augmentar: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
     
310802 232140 48000 Lloguers socials 10.000,00€
310900 241000 48900 Subvenció taxa llicència ambiental 3.000,00€
310400 234140 62500 Inversió de Joventut del Servei de Compres i Contractacions 20.314,00€

TOTAL 33.314,00€
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Partida a disminuir: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
    
600401 233110 48901 Ajuts individualitzats IBI 10.000,00€
400100 160000 16000 Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Mpals. 3.000,00€
600200 234120 22799 Contractacions i Serveis de suport als joves 10.314,00€
600200 231120 48900 Convenis i subvencions de lleure 10.000,00€

TOTAL 33.314,00€
 
 
 
 
Segon: Aprovar la modificació de les Bases d’Execució del pressupost de 2012 tal i 
com es detalla a continuació (entre parèntesis i cursiva, text antic que s’exclou i, en 
negreta i subratllat, la nova proposta). 
 
“Article 23è.-Despeses en béns i serveis i despeses d’inversió 
 
1. .... 
... 
 
4. .... 
(Si una factura no és conforme, es retornarà al proveïdor i es farà constar l’anul·lació 
amb especificació dels motius de l’anul·lació en l’aplicació de gestió pressupostària). 
Si una factura no és conforme, es retornarà al proveïdor per escrit amb un informe on 
es faran constar els motius de dita anul·lació, motius que també hauran de constar a 
l’aplicació de gestió pressupostària. 
 
...” 
 
“Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions 
 
... 
 
Subvencions nominatives: 
 
13. Les subvencions nominatives que inclou el pressupost municipal son les 
següents: 
... 
 

410300 172110 48900 Conveni de col·laboració amb la Creu Roja 156.150,37
Pressupost inicial 105.223,01€, increment de 50.927,36€ 
 

600401 233110 48900 SUBV. I CONVENIS SERVEIS SOCIALS (252.140,45) 245.326,86€
... 
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena (114.400,11€) 107.586,51€ 
... 
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INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS: 
 

IE100/342120/48905 PROMOCIÓ ESPORTIVA (46.100,00) 44.100,00
... 
(ENLLEURA’T) ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA’T 2.000,00
(CMF CAMI DEL MIG) ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I DE LLEURE 
CERDANYOLA 5.500,00
... 
CLUB ESPORTIU MATARÓ ESCOLA DE FUTBOL 2.000,00

 
 
Donar de baixa la subvenció nominativa: 
 

(FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA MATARÓ) (4.000,00)
 
Donar d’alta la següent subvenció nominativa: 
 

IE100.341120.48900 2.400,00
CLUB ESPORTIU MATARÓ E.F. CELEBRACIÓ 100 ANIVERSARI 2.400,00

 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL: 
 

Entitat 
Import subvenció no 

dinerària 
IMAC0. IMPORT SUBVENCIÓ EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS  (76.824,55) 89.545,00
... ...
AV Cerdanyola (2.746,40) 3.807,19
AV La Llàntia (1.833,21) 4.200,71
AV Molins-Torner-Primer de Maig (2.035,08) 3.016,32
AV Peramàs-Esmandies (1.782,01) 3.257,01
Centre Catòlic 6.835,92
 

 
...” 
 
 
 
Tercer: Procedir a l'exposició pública d'aquest expedient anunciant-se en el B.O.P.,  
segons estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les  Bases d’execució del 
pressupost 2012. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició 
pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.” 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que en línies generals hi estan d’acord. Podríem votar que sí sense cap 

problema. No obstant això, hi ha una partida que augmenta i en la que no estem gens 

d’acord: són els 50.000 euros per a Nova Ciutadania. Per tant, ens hi abstindrem. 

 
 

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

Catalunya, recorda que aquesta és una modificació d’un pressupost al qual el seu 

grup municipal no va donar suport i, per tant, el lògic seria mantenir-se en aquesta 

posició. Entenem, però, que el que es pretén amb aquesta modificació són qüestions 

que ajuden aquells que més ho necessiten, són qüestions que ajuden entitats que 

estan fent una magnífica tasca i d’altres, com per exemple, el Club Esportiu Mataró. 

Per tant, votarem favorablement aquestes modificacions. 

 
 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que el 

seu grup municipal sí que va donar suport a aquest pressupost i anuncia que també 

donaran suport a la modificació. El pressupost és un element viu i és bo que es pugui 

adaptar a les necessitats de la ciutat. Hi donarem suport perquè respon a la major 

part del que vam plasmar en l’acord que vam signar al desembre de l’any passat. 

També perquè dóna compliment al compromís que vam prendre mútuament en 

l’acord que vam signar el 28 de juny. En aquest cas, són més de 300.000 euros que 

van a ajuda directa a entitats i persones que ho estan passant molt malament. Això 

ens va permetre ajudar la Fundació CEO aquest estiu, o ara ens servirà per posar 

educadors socials o mantenir-los a Rocafonda. La resta també són ajudes a entitats, 

per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.  

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).  
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Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del 
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Mónica Lora, portaveu del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya. 

 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

15  - RESOLDRE ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ 

INTERPOSATS CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 

7/6/2012 PEL QUE ES VA SUSPENDRE LA TRAMITACIÓ DE 

QUALSEVOL PROJECTE DE GESTIÓ URBANÍSTICA, 

INTEGRADA O AÏLLADA, A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL DE EL 

SORRALL I ENTORNS (RDA. BELLAVISTA). 

 
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“BOMAR 92, SL i COOPERATIVA AGRICOLA LITORAL SCCL han interposat recurs 
de reposició, dins de termini, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 
2012, que suspèn la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística, integrada 
o aïllada, a l’àmbit del pla parcial de El Sorrall i entorns (rda. Bellavista), delimitat en 
plànol, als efectes previstos de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, necessari pels estudis de reordenació 
urbanística que s’encarrega als serveis tècnics municipals i pel termini màxim previst 
a l’article 74 del mateix text legal.   
 
BOMAR 92, SL, exposa que té pendent l’expedient d’expropiació iniciat l’any 2001, 
suspès per sis mesos l’any 2002, que va ser motiu de Conveni dels anteriors 
propietaris amb l’Ajuntament i PUMSA. El 09.05.2012 ha presentat una nova 
valoració, a fi de prosseguir amb la tramitació, en no haver prosperat l’Avanç de 



 53

Modificació puntual del pla general del sector discontinu El Sorall – Zona Esportiva i 
Equipament del Barri de Cerdanyola, aprovat per l’Ajuntament. Al·lega: 
 
a) La suspensió recorreguda és coincident amb la de la Disposició final tercera de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de la LUC, que suspèn el dret a instar l’expropiació fins 
l’01.01.2014, indicada a l’acord, i per tant inoperant. 
 
b) La finalitat de l’acord de suspensió es neutralitzar l’expedient d’expropiació, que 
pot comprometre greument les finances municipals, considera que això és desviació 
de poder, es produeix amb l’exercici de potestats administratives per a fins distints 
dels fixats per l’ordenament jurídic. Transcriu part de la Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de València, núm. 1176/2004 de 8 de setembre, RJCA 
2004/1094, que considera jurisprudència aplicable al seu cas. 
 
c) Sol·licita la revocació de l’acord impugnat, per desviació de poder i per evitar 
incórrer en causa de responsabilitat patrimonial de l’administració, o subsidiàriament 
deixar sense efecte l’acord a l’àmbit dels terrenys de BOMAR 92, SL, amb 
advertència de possible prevaricació, en el cas de que no es revoqui la suspensió i es 
continuí amb l’ocupació d’una part dels terrenys com aparcament.  
 
Respecte a aquestes al·legacions resulta que: 
 
a) El propi acord recorregut planteja la necessitat de modificar el sector per donar-li 
vialitat econòmica. Exposa en la seva motivació que el transcurs dels anys ha 
demostrat que el sistema d’expropiació escollit l’any 2.000 no era ajustat a la realitat 
econòmica d’aquell moment, no obstant la bonança econòmica, per l’elevat preu del 
sòl i el baix aprofitament del sector, per tant és insostenible amb l’actual conjuntura 
econòmica. Estudiar una nova reordenació urbanística a fi d’evitar comprometre 
greument les finances municipals, com diu el propi acord, no és una desviació de 
poder que persegueixi fins distints dels fixats per l’ordenament jurídic, sinó utilitzar els 
instruments legals que la llei posa a disposició de l’administració amb l’exclusiva 
finalitat de complir amb l’interès públic que està per sobre dels privats, que defensa la 
recurrent. 
 
b) El ius variandi del planejament està reconegut en la legislació urbanística i 
precisament per no ser immutable i tenir d’adaptar-se a les necessitats socials, 
econòmiques, demogràfiques, medi ambientals i d’altres, que varien en el temps. La 
modificació del sector és una necessitat a causa de la crisi econòmica i la dificultat de 
finançament de les administracions. Això no és exclusiu de l’Ajuntament de Mataró, 
així ho reconeix i regula la última modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 
efectuada per la Llei 3/2012. El preàmbul d’aquest Llei diu: 
 
”La disposició final tercera, atesa la precària situació de les finances públiques, 
determina la suspensió d’eficàcia temporal, fins el 31 de desembre de 2013, de 
l’article 114 de la Llei d’urbanisme amb relació al còmput dels terminis establers pels 
apartats 1 i 2 respecte als expedients expropiatoris per ministeri de la llei. Es tracta 
d’una mesura conjuntural per tal de no posar en perill els objectius de consolidació 
fiscal en el marc europeu amb relació a les administracions públiques afectades.” 
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c) La suspensió dels expedients expropiatoris de la disposició final tercera i la 
suspensió de la tramitació dels projectes de gestió urbanística de l’article 73, no són 
coincidents perquè suspenen actes diferents, precisament cal avançar-se en trobar 
una solució al sector abans de que s’aixequi la suspensió temporal dels expedients 
expropiatoris.  
 
d) La Sentència aportada no és aplicable al cas, en quant declara desviació de poder 
per la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable d’ús agropecuari i no proposa 
cap modificació en aquest tipus de sòl, sinó l’ampliació concreta d’un polígon 
industrial que no afectava a la finca dels recurrents, per tant deixava en evidència que 
la finalitat de la suspensió no era el canvi de planejament de la finca. Per contra 
aquesta Sentència fa remissió a la del Tribunal Suprem Sala 3a, secció 5a, de 15 de 
juliol de 2003, rec. 7156/2000, EDJ 2003/80868, que desprèn molta prudència alhora 
d’aplicar la desviació de poder i diu: 
 
“La figura del abuso del derecho aparece determinada por la circunstancia subjetiva 
de ausencia de finalidad seria y legítima, y la objetiva de exceso en el ejercicio del 
derecho –sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1988 y 11 de 
mayo de 1991– no pudiendo ser usada esta figura por los Tribunales como medio 
extraordinario que es, más que en casos patentes y manifiestos de un ejercicio 
antisocial del derecho (sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1992).” 
 
e) Cal estudiar el sector en conjunt i suspendre els projectes de gestió urbanística, 
conforme les previsions legals, per la qual cosa no procedeix deixar sense efecte 
l’acord en l’àmbit establert ni en l’àmbit exclusiu dels terrenys de BOMAR 92, SL. 
 
COOPERATIVA AGRÍCOLA LITORAL SCCL, relaciona els fets i antecedents del 
planejament del sector des de l’any 1994, les diverses aprovacions i modificacions, i 
de l’ocupació l’any 1994 d’una superfície de la finca per a poder realitzar les obres 
d’urbanització de la rda. Tarradelles i confluència amb la ctra. C-1415, i l’any 2002 per 
a poder accedir els camions a les obres de la zona d’equipaments esportius que 
encara perdura, malgrat el requeriment fet a l’Ajuntament perquè desocupés 
immediatament la seva finca. Al·lega: 
 
a) No es donen els supòsits de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU) per a la suspensió de tramitació 
dels plans urbanístics, ja fa anys que està suspesa de facto la tramitació i execució 
d’aquest sector, desenvolupat i ocupat en part. 
 
b) Infracció dels articles 116.2 i concordants del TRLU, que exigeix per a la realització 
i execució del planejament urbanístic, l’aprovació de planejament i gestió més detallat 
que sigui possible segons la classe de sòl. Considera que l’Ajuntament ha d’elaborar, 
tramitar i aprovar el corresponent Pla parcial, Projecte de reparcel·lació i projecte 
d’urbanització, enlloc de suspendre la seva tramitació sine die, i que això es motiu de 
nul·litat de ple dret de les previstes a l’article 62.1 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
c) Vulneració de l’article 33 CE, del dret de propietat, per ocupació il·legítima i sense 
títol de la seva finca, cosa que també considera causa de nul·litat de ple dret de 
l’acord recorregut, d’acord amb l’article 62.1 abans esmentat. Es reserva el dret a 



 55

exercitar en breu accions encaminades a la desocupació de la finca i a la reclamació 
de danys i perjudicis. 
  
d) Sol·licita la declaració de nul·litat de ple dret i deixar sense efecte l’acord 
recorregut; ordenar i procedir a desocupar la finca d’immediat i restituir-la a l’estat 
anterior, i reconèixer el dret a ser indemnitzada pels danys i perjudicis causats. Així 
com la practica de prova documental pública i pericial, que proposa. 
 
Respecte a aquestes al·legacions resulta que: 
 
a) En primer lloc cal acotar l’objecte del recurs de reposició, que és la legalitat de 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, de suspensió temporal de la 
tramitació de projectes de gestió urbanística, i comprovar si s’adequa a les exigències 
de l’article 73 TRUC. La finalitat del recurs de reposició és la revisió de l’acte 
impugnat i no la declaració d’altres que no són objecte del recorregut. 
 
b) La societat recurrent confon la falta d’aprovació dels projectes de gestió urbanística 
–per la casuística del sector que sembla conèixer força bé per l’exposició del recurs– 
amb l’acord de suspensió que permet a l’administració no tramitar aquestes figures, 
en el supòsit que és presentessin, en el termini previst a l’article 74 TRLU, d’un any o 
de dos anys en cas d’acumulació per aprovació inicial. Per tant aquesta suspensió ni 
és de facto ni és sine die, està emparada per l’article 73 TRUC en base al ius variandi 
del planejament.  
 
c) No al·lega cap causa concreta de nul·litat de les previstes i taxades de l’article 62.1 
de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. L’opció de l’Ajuntament d’estudiar la reordenació urbanística 
enlloc de desenvolupar la vigent amb l’aprovació d’instruments més detallats, com 
pretén la societat recurrent, no està dins de cap de les causes de nul·litat de ple dret i 
està avalada pel ius variandi del planejament. 
 
d) Respecte a les peticions de desocupació de la finca i reconeixement a ser 
indemnitzada per danys i perjudicis, són inadmissibles per clara desviació 
procedimental, no afecten en res a la legalitat de l’acord recorregut, la motivació del 
qual és l’estudi de reordenació urbanística, i no resoldre situacions concretes de les 
finques. No obstant això i sense entrar al fons de l’assumpte, cal indicar que 
l’Ajuntament no està ocupant la finca de la societat recurrent, l’equipament, l’accés i 
l’aparcament de la zona esportiva no està en aquesta finca. Ara bé, és possible que 
de forma espontània la gent utilitzi la finca de la societat recurrent, que té lliure accés. 

 
Vist l’informe jurídic precedent i els articles esmentats, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció, si s’escau, dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per BOMAR 92, SL contra 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, que suspèn la tramitació de 
qualsevol projecte de gestió urbanística, integrada o aïllada, a l’àmbit del pla parcial 
de El Sorrall i entorns (rda. Bellavista). 
 
Segon.- Desestimar  el recurs de reposició interposat per COOPERATIVA 
AGRICOLA LITORAL SCCL contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 
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2012, que suspèn la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística, integrada 
o aïllada, a l’àmbit del pla parcial de El Sorrall i entorns (rda. Bellavista). 
 
Tercer.- Declarar inadmissibles, per improcedents en el recurs de reposició 
interposat, les peticions de COOPERATIVA AGRICOLA LITORAL SCCL, relatives a 
una presumpta ocupació de la finca i reconeixement de danys i perjudicis, per no ser 
objecte d’aquest procediment. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que lamentablement El Sorrall és d’aquelles zones de la ciutat 

sobre les que s’han fet molt malament les coses. Ara en paga les conseqüències el 

barri de Cerdanyola, que podria ser el màxim beneficiari d’aquest espai. 

Paral·lelament, també ho paga el conjunt de la ciutat i també els propietaris que, des 

de fa molts anys, tenen uns processos oberts que ara s’han de suspendre. Hi ha una 

expropiació que està en suspens. En aquest cas, em centraré en el recurs que ha 

presentat la Cooperativa Agrícola Litoral, que legítimament reclama que aquelles 

ocupacions dels seus terrenys que es van produir i que requerien uns acords entre 

l’Ajuntament i la Cooperativa no s’han resolt i ara se situen en suspens i sobre 

l’expropiació no s’aporta cap solució. El nostre vot serà contrari. Entenem que 

aquesta mala gestió no es pot repetir i que haurem de buscar solucions. Se’ns diu 

que no hi ha diners i segurament és cert, però les aventures urbanístiques que en 

algun altre moment es van iniciar des d’aquest Ajuntament es paguen molt cares. 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 
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 Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.  

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Mónica Lora, portaveu del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
16  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR SOL•LICITANT LA PRESENTACIÓ D’UN 

REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA LICITACIÓ DEL 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER LA 

XARXA DE PROVEÏMENT TER-LLOBREGAT I RECLAMANT LA 

DEFENSA DELS BÉNS PATRIMONIALS APORTATS PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.  

 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Atès que el nostre grup municipal ha tingut coneixement de l’Anunci del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (publicat al DOUE el dia 
01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 4.08.2012) pel qual es fa pública 
la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per 
a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que 
constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, 
l’emmagatzematge i el transport de l’aigua. 
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Atès que tots els béns gestionats per ATLL no eren de la seva titularitat. Així, 
l’Ajuntament de Mataró és titular de les següents instal·lacions, o ha cedit els terrenys 
que ocupen i, en tot cas, ha contribuït al pagament de la inversió efectuada: 
 

• Dipòsit al costat de la Pista d’atletisme –punt d’abastament 81 - Cota 
180.-  
• Dipòsit- zona d’equipaments Roca Blanca- punt d’abastament 82- Cota 
100 

 
A més, aquest Ajuntament va cofinançar en un percentatge del 50% la construcció i 
instal·lació de les infraestructures incloses en el Conveni entre l’Ajuntament de 
Mataró i Aigües de Mataró S.A., per a la utilització dels cabals i finançament de les 
obres dels “Projectes de millora de la Xarxa Regional de Distribució d’aigua a la 
comarca del Maresme”. 
 
Conforme a aquest Conveni, signat el 30 de març de l’any 2000 i ratificat per aquest 
Ajuntament en Ple, en que es va convenir –i així es va complir- que: 
 

• La xarxa denominada de distribució comarcal, amb un import estimat de 
2.061.300.000 pessetes serà finançada per parts iguals entre ATLL i els 
municipis signataris a raó del 50% cada part. 
• Els ramals i dipòsits municipals, amb un import estimat de 1.500.100.000 
pessetes, seran finançats íntegrament pel conjunt dels municipis. 

 
El Conveni Marc estableix per a l’Ajuntament de Mataró un coeficient percentual de 
35,62% del total de les aportacions municipals, això és la quantitat aproximada de 
901.453.150 pessetes, import que s’ajustarà al cost definitiu de les obres. 
 
Atès que la Llei 4/1990, de 9 de març tenia previst la participació directa dels governs 
locals en el Consell d’Administració de l’Ens d’Abastament d’Aigua. Així, a la seva 
exposició de motius es diu de forma terminant que: “La competència dels municipis 
sobre l'abastament a les poblacions és, però, inequívoca i, per tant, cap intent 
d'ordenació del sistema considerat no pot ignorar-la.[...] “es disposa expressament la 
participació de les entitats locals en l'adopció de les decisions relatives al sistema 
d'abastament que afecten la competència de la Generalitat”. 
 
Atès que en els annexes de la mateixa llei de creació dels ens ATLL es contenia una 
primera relació dels béns i instal·lacions de subministrament d’aigua que s’adscrivien 
a la societat a efectes de la seva gestió entre els quals, com ja s’ha dit, la xarxa 
d’abastament als municipis del Maresme, que inclou –entre d’altres- les 
infraestructures relacionades anteriorment, com si es tractés de propietats de la 
Generalitat o d’ATLL, malgrat tractar-se d’instal·lacions de propietat municipal o de 
les societats municipals o mancomunitats d’abastament d’aigua. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró mai ha renunciat a la titularitat dels seus béns 
integrats dins la Xarxa ATLL. Abans de la Llei 10/2011 érem titulars d’aquells béns i 
després d’aquesta Llei, també. 
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Atès que la dissolució d’ATLL no suposa altra cosa que els béns, terrenys, 
instal·lacions i serveis retornen a la disposició plena de cadascuna de les 
administracions titulars. ATLL només es titular d’aquells béns que ha adquirit amb els 
seus mitjans propis però mai dels béns que altres administracions han sufragat -en tot 
o en part- a càrrec dels seus pressupostos públics o dels béns i drets patrimonials 
que han adscrit al servei gestionat per ATLL .  
 
Atès que els articles 5, 11 i la Disposició Addicional Primera de la Llei 4/1990 reforça 
aquesta posició quan assenyalen que:  

 
“Resten afectats al servei públic de competència de la Generalitat els 
béns i les instal·lacions de titularitat pública que formen part de la xarxa 
bàsica d’abastament a què es refereix l’article 2.2. Aquests béns i 
aquestes instal·lacions s’adscriuen a l’Ens d’Abastament d’Aigua...” 
(Article 5) 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua és el titular de les obres i les instal·lacions 
que executi amb càrrec als seus recursos propis, i pot rebre l’adscripció 
d’altres per raó dels serveis que li correspon prestar”. (Article 11) 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua, comptant amb l’autorització de 
l’Administració Hidràulica pot negociar amb les entitats locals afectades, 
convenis de col·laboració dirigits a la incorporació d’aquestes entitats a 
l’abastament des de la xarxa bàsica. Així mateix l’Ens pot negociar amb 
les entitats locals qualsevol altra conveni relacionat amb les matèries de 
la seva competència”. (Disp. Add. Primera) 

 
Atès que aquesta posició es veu reforçada per la redacció de l’article 35.2 del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre que aprova el Text Refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya quan diu que:  

 
“Les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat enumerades a l’Annex 1 
que hagin estat construïdes o siguin explotades en execució de 
contractes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua, de 
concessions per a l’aprofitament del domini públic hidràulic o per 
qualsevol altra situació vinculada a la prestació del servei d’abastament 
de poblacions mantenen la titularitat actual” 

 
Així mateix l’article 38.1 del DL 3/2003 al seu article 38.1 manté que:  

 
“La Generalitat és la titular de les obres i instal·lacions que executi amb 
càrrec al seus recursos propis i que formin part de la Xarxa Ter-
Llobregat, i pot rebre l’adscripció d’altres recursos per raó dels serveis 
que li correspongui prestar”. 

 
Atès que cap d’aquestes disposicions legals han estat derogades ni modificades per 
la llei 10/2011, de 29 de desembre que ha disposat la dissolució de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua, creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de 
l’abastament de l’aigua a l’Àrea de Barcelona, pel que quan dita llei 10/2011 disposa 
que els béns de ATLL queden adscrits al patrimoni de la Generalitat, sols ho pot fer-
ho i pot afectar a aquells béns, drets o participacions en el finançament i en la 
titularitat que hagués fet directament la Generalitat, que hagués rebut en traspàs de 
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l’administració de l’Estat, o que hagués executat o aportat l’Agència Catalana de 
l’Aigua o la mateixa empresa pública ATLL amb càrrec a fons propis.  

 
Atès que si la Generalitat pretén disposar com a propis- a efectes concessionals i per 
tant a efectes de percepció dels corresponents cànons- la totalitat dels béns i drets de 
titularitat municipal, entre ells els d’aquest ajuntament - valent-se de les disposicions 
de la llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació, 
ens trobaríem en una situació d’expropiació per via legal, que hauria de donar lloc al 
corresponent procediment expropiatori, amb la corresponent indemnització als seus 
legítims titulars, conforme al previst en l’article 33.3 de la vigent Constitució 
espanyola, disposició que resultaria infringida cas que es volgués aplicar la llei 
10/2011, de 29 de desembre amb un sentit incautatori amb les greus conseqüències 
d’inconstitucionalitat que això suposa. 

 
Atès que aquesta denúncia d’inconstitucionalitat –per infracció del disposat en l’article 
33, apartat 3 de la vigent Constitució espanyola,-“3. Ningú podrà ser privat dels seus 
béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, 
mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis 
disposin” afecta de forma expressa al contingut de la Disposició de la llei 10/2011 de 
29 de desembre, que fa referència a la Dissolució de l'Ens d'Abastament d'Aigua, en 
la mesura en que es vulgui interpretar per la Generalitat que quan s’afirma que pretén 
incorporar directament –per mandat legal- al patrimoni de l’administració de la 
Generalitat “... els béns que en la data d'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin 
adscrits a l'Ens d'Abastament d'Aigua s'incorporen al patrimoni de la Generalitat i no 
se'n modifica la qualificació jurídica original.”  

 
Atès que la Llei de Contractes del Sector Públic en la seva redacció donada pel RDL 
3/2011 no permet al seu article 24.6 que béns de titularitat de l’Ajuntament de Mataró 
objecte de gestió indirecte com es pretén mitjançant l’anunci de licitació.  

 
Atesa l’obligació que tenen els Ajuntaments, i en el cas que ens ocupa el de Mataró, 
de defensar els seus drets i béns que es volen incloure en la concessió dels serveis 
actuals d’ATLL, de conformitat amb el previst en els articles 209 i 211 del Text refós 
de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i en l’article 93 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 

 
Atès que l’únic argument que existeix és el de dir que l’actual règim d’explotació és 
inviable però enlloc es demostra aquesta afirmació. D’aquesta manera no figura com 
és obligat:  

 
a. L’explicació del Projecte Finance i les seves desviacions i quines són les 

circumstàncies que han provocat aquesta situació (conjunturals, 
estructurals, polític-administratives), o l’explicació de quines de les seves 
previsions no es podran complir.  
 

b. No s’ha fet cap estudi d’alternatives que justifiqui perquè, entre totes les 
possibles –com després s’argumentarà- finalment l’opció escollida 
IMPLÍCITAMENT és la de desprendre’s de la gestió directa per passar a la 
gestió indirecta per concessió de l’explotació a una empresa privada 
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durant 50 anys, ni perquè aquesta opció ha de ser més avantatjosa que 
d’altres possibles i més desitjables, com és mantenir la titularitat pública de 
la gestió del servei d’abastament en alta, quan –com ja s’ha dit en la 
primera al·legació- no és veritat que la legislació d’aigües de Catalunya 
OBLIGUI a dita privatització. 

 
c. La necessitat de justificar l’alternativa escollida i la anàlisis comparativa 

d’alternatives, en els diversos aspectes –no sols econòmics, sinó també 
socials i ambientals- és un requeriment tant de la refosa de legislació 
reguladora dels contractes d’administracions públiques (citada) –article 8 i 
132, sinó també de la llei catalana d’avaluació ambiental de plans i 
programes.  

 
Atès que de la lectura dels Plecs en resulten tot un seguit de conceptes que el 
concessionari té dret a repercutir en la tarifa, però a més aquestes previsions són 
incomplertes i incorrectes tècnicament i econòmicament, el que farà que l’equilibri 
econòmic financer de la concessió no es pugui complir –amb les corresponents 
reclamacions indemnitzatòries o de major retribució per part de la concessionària- o 
que no es facin les inversions i millores necessàries. 

 
Atès que en el període de 50 anys de la concessió hi hauran inversions importants de 
reposició i millora. En aquest període previst de 50 anys, per acció del canvi climàtic i 
variable demogràfica, caldran recursos hídrics addicionals per fer efectiva la garantia 
de subministrament, en quantitat i qualitat, i depèn d’on vinguin aquests recursos 
(Reutilització, recuperació d’aqüífers, noves ITAM’s, o transvasaments ....els costos 
seran superiors als previstos en el cronograma d’evolució de costos i tarifes. No hi ha 
marge per cobrir aquest, més que provables increment, i llavors el concessionari 
demanarà l’equilibri econòmic financer. 

 
Atès que tots aquests elements acabaran afectant directament als usuaris amb els 
augments de tarifes.  

 
Atès que el contingut de l’objecte del contracte que se sotmet a licitació té importants 
incidències mediambientals i infringeix l’article 1 de la Llei catalana 6/2009 de 28 
d’abril. 

 
Atès que la licitació no fa cap referència i passa totalment per alt, les implicacions 
ambientals, energètiques, climàtiques, socials, i no va acompanyat de la 
documentació requerida per la legislació d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 
Atès que en cap cas es pot considerar que l’Avantprojecte d’explotació d’obres per a 
la gestió i explotació de les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament d’aigua 
Ter-Llobregat, que es va posar a informació pública, complís ni des del punt de vista 
“formal” –documents incorporats al expedient i tràmits d’informació i consulta seguir- 
ni des del punt de vista material o dels continguts, els requeriments per ser considerat 
com el corresponent Informe de Sostenibilitat ambiental, ni s’ha formulat la 
corresponent Memòria de sostenibilitat ambiental, que sustenti i justifiqui –des del 
punt de vista ambiental- els continguts dels Plecs de condicions tècniques, ni el plec 
de condicions administratives, ni el Projecte d’explotació ni el Reglament del Servei 
que es vol concessionar. 



 62

 
Atès que els continguts dels Plecs de condicions tècniques i administratives, obvien i 
contradiuen prescripcions legals i reglamentàries vigents a Catalunya en matèria de 
gestió d’aigües, implementades en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua Europea 
60/2000 i desplegades en el Text refós de la llei d’aigües de Catalunya.  

 
Atès que en les prescripcions tècniques i en concret en el Projecte d’explotació es 
passen per alt les prescripcions del PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA 
FLUVIAL DE CATALUNYA, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
ratificat i avalat pel Govern d’Espanya i presentat i validat per la Comissió europea, 
en compliment de LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA.  

 
Atès que en els plecs no es respecta ni assumeix l’obligació de complir un Pla de 
cabals mínims de manteniment de les diverses conques fluvials de Catalunya, 
malgrat ser un pla ja confeccionat en aplicació del Pla de Gestió de les conques, sinó 
que al contrari, la necessitat de respectar aquests plans de gestió és contemplada en 
els plecs com una “excepció” o una “possibilitat futura”, que donaria lloc a 
compensacions al concessionari o a la revisió de tarifes.  

 
Atès que no es tenen en compte ni es respecten els Protocols d’explotació dels 
recursos de captació i producció d’aigua que van ser aprovats pel Consell 
d’administració de l’empresa ATLL i per l’Agència Catalana de l’Aigua, i estan 
plenament vigents de forma que –de forma equivocada- els plecs de condicions 
tècniques i administratives, i en concret el Projecte d’explotació i el Reglament del 
servei, parteixen dell supòsit de continuar captant 60 Hm3 any des del Ter i 30 Hm3 
any des del Llobregat, desautoritzant la dessaladora com a opció normal de captació 
de recursos hídrics, per les diverses situacions i incompleix el pla de retorn de 
recursos hídrics a la conca del Ter. 

 
Atès que en el plec de condicions administratives i econòmiques es preveu que els 
riscos econòmics derivats de situació de sequera, que afectin al marge d’explotació 
de la concessionària han de ser assumits a càrrec dels pressupostos de la generalitat 
o per revisar la retribució del concessionari, tot i que es diu de forma expressa que 
aquest risc no pot ser considerat causa de força major sinó que és una circumstància 
previsible i recurrent, amb un cicle de recurrència d’uns sis anys, aproximadament, 
pel que el lògic i legal és que aquestes eventualitats i els majors costos afegits 
s’haurien d’integrar en l’estudi econòmic i d’explotació.  
Atès que després de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació, l’entitat ATLL ha 
adoptat acords de modificació de tarifes que modifiquen les circumstàncies 
econòmiques. En concret NOVES TARIFES, APROVADES PEL CONSELL D’ATLL 
PER 2012, La pujada de la tarifa mitjana actual d’ATLL ha estat de l’ordre d’un 70 %, 
amb el què ha passat de 0,38 /m3 a 0,65 €/m3. 
Atès que aquesta circumstància econòmica és nova, en relació a l’estudi econòmic-
financer que es va tenir en compte en la memòria justificativa de la necessitat de 
privatitzar el servei, que com ja s’ha dit en anteriors arguments, es refereix 
pràcticament de forma exclusiva a la inviabilitat econòmica de l’explotació amb les 
tarifes que estaven vigents en el moment d’adoptar-se l’acord de procedir a la 
privatització.  
Atès que els mateixos estudis econòmics i el “Finance Project” amb el que va 
treballar l’empresa pública ATLL i que es diu que no es podía cumplir, contempla que 
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amb poc més dels 0,70 €/m3 ATLL tira endavant, inclòs el retorn del deute, de forma 
que pràcticament ja s’ha assolit l’horitzó de sostenibilitat econòmica amb la nova 
tarifa de 0’70 €/m3 i no cal arribar a 0,85€/m3.  
 
Atès aquesta circumstància econòmica és nova i molt rellevant en relació a l’estudi 
econòmic financer que es va tenir en compte en la memòria justificativa de la 
necessitat de privatitzar el servei i n’altera les condicions de la concurrència. 
 
Atès que com que no s’ha previst que ha d’existir un PLA SECTORIAL DE CABALS 
DE MANTENIMENT (PSCM de les CIC) FET PERÒ NO APROVAT OFICIALMENT -
tal com mana la directiva marc de l’aigua i el pla de gestió de les conques internes de 
catalunya-, això suposarà que quan s’aprovi, la concessionària podrà considerar-ho 
com un ·canvi de disposicions relatives al proveïment –i demanar revisió de la seva 
retribució-pels majors costos que suposi no disposar de cabals dels rius. 
 
Atès que la utilització de les ITAM’s sols es considera com un recurs extraordinari per 
raons de sequera- s’estabeix un cost mínim d’explotació de 6 ME i tot el que superi 
aquest cost d’explotació serà assumit pels pressupostos de la Generalitat o per mitjà 
de millora en la retribució.  
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP a l’Ajuntament de 
Mataró proposen l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar al Govern Municipal de l’Ajuntament de Mataró que d’acord amb els 
arguments exposats i per tal de defensar els interessos patrimonials d’aquest 
ajuntament, iniciï un REQUERIMENT PREVI efectuat d’acord amb l’article 44 del 
TRLCSP procedeixi a revocar l’anunci de licitació publicat al DOUE el dia 01.08.2012, 
al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 4.08.2012. 
 
Segon.- Requerir al Govern de la Generalitat que no incorpori els béns i drets 
propietat de l’Ajuntament de Mataró, o bé pagats per aquest. 
 
Tercer.- Que d’acord amb els arguments exposats, l’Ajuntament de Mataró procedeixi 
a exercir totes aquelles accions necessàries per a defensar els seus drets i béns que 
es volen incloure en la concessió dels serveis actuals d’ATLL, de conformitat amb el 
previst en els articles 209 i 211 del Text refós de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, així com en l’article 93 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, que aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, al Consell d’Administració d’ATLL, al conjunt de grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida.” 
 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que privatitzar o no privatitzar és 

la qüestió que portem aquí. Però més enllà de la privatització d’un servei públic, 
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pensem que en aquests moments aquesta aposta clara pel sector privat per part de 

CIU és molt perjudicial per a la ciutadania. Ho és perquè ATLL és patrimoni de tota la 

ciutadania de Catalunya i la seva venda podria comportar una degradació d’un servei 

públic essencial. Però, a més, és una pèrdua de sobirania perquè els nous actors 

privats són multinacionals de l’aigua, com per exemple Catalunya Suez (Agbar). 

Aquest grup francès, l’any 2008 va passar a controlar el 56% d’Agbar i Criteria, el 

grup d’inversors de La Caixa, va passar amb un 44% a ser també propietari. I hi ha 

un altre soci, Aqualia, que pertany a Fomento de Construcciones y Contratas amb 

seu a Madrid.  

Hi ha una excusa que el Sr. Rey ha plantejat com una veritat absoluta i és que hi ha 

un deute important de 700 milions d’euros. Però el que no diu és que aquest deute no 

és un deute per prevaricació ni corrupció, etc., sinó perquè es van fer inversions 

durant la sequera i, a més, es van comprar dues empreses públiques, unes 

inversions que efectivament va dur a terme ICV-EUiA quan estava al govern del 

Tripartit. Però el que no diuen és que ATLL va tenir 7 milions de beneficis i van anar a 

parar tots a aquestes inversions de millora de la quantitat i qualitat de l’aigua, al 

sanejament i a la recuperació d’aqüífers. No diuen tampoc que Agbar, per exemple, 

reparteix dividends a altres seus accionistes, com és natural, mentre alhora acomiada 

194 treballadors. D’aquests 90 milions d’euros pocs, per no dir cap, van a inversions.  

No parlaré del que suposaria aquesta privatització, simplement destacaré que 

l’augment i l’increment del preu de l’aigua serà important. A més, resulta que aquesta 

gestió d’ATLL, que és una gestió en alta, passa a mans d’una empresa que també 

distribueix baixes, la qual cosa és un abús de posició dominant en el mercat (Llei 

15/2007). Suez ja va ser l’accionista del grup majoritari Agbar i va patir una sanció el 

2009 per violar les polítiques antimonopoli imposades per la UE, per valor de 1.106 

milions d’euros.  

Posem una gestió en mans privades que no possibilitarà les inversions de caràcter 

mediambiental, de recuperació d’aqüífers o d’aplicació de plans de cabals ambientals 

o fluvials, etc. Tornant al tema de la sobirania, deixar en mans d’una companyia 

estrangera un bé preuat i escàs com és l’aigua a nosaltres ens sembla un suïcidi. 

Davant d’això, el nostre grup al Parlament va exigir al govern de CIU la presentació 

d’una proposta d’una gestió pública que elimini el benefici empresarial i presenti a la 

societat catalana una tarifa real, justa, social i ambiental adequada. El nostre grup 
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municipal a títol individual i altres membres del nostre partit hem entrat a Secretaria fa 

uns dies recursos per la defensa del patrimoni local afectat per la privatització.  

Més enllà de la privatització i de qüestionar-la, el que estem reclamant és que els 

béns patrimonials aportats per l’Ajuntament de Mataró no vagin a mans privades. La 

Generalitat pretén cedir les instal·lacions, els terrenys i les propietats que no són 

d’ATLL i sí del nostre Ajuntament a aquesta empresa privada perquè finalment 

gestioni la nostra aigua. En concret, a Mataró parlaríem del dipòsit del costat de la 

pista d’atletisme i el dipòsit de la zona d’equipaments de Rocablanca.  

L’Ajuntament va aportar una quantitat aproximada de 901.453.150 ptes., el que 

significa uns 5.400.000 euros d’unes obres que es van finançar a parts iguals entre 

ATT i els municipis signataris del conveni que es va signar el 30 de març del 2000. 

Que nosaltres sapiguem, l’Ajuntament de Mataró no ha renunciat mai a la titularitat 

d’aquests béns seus dins de la xarxa. I entenem que la dissolució de l’ATLL no 

suposa cap altra cosa que el fet que els béns, terrenys i instal·lacions haurien de 

tornar al seu legítim titular, que són les administracions que van signar el conveni.  

Sense entrar en altres consideracions de tipus jurídic, m’agradaria aturar-me un 

moment en el que diu l’article 33 (apartat 3) de la Constitució espanyola: 

“Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels seus drets sinó per causa justificada 

d’utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de 

conformitat amb allò que les lleis disposin”.  

En canvi, la Generalitat, la disposició de la Llei 10/2011 de 29 de desembre, que fa 

referència a la dissolució d’aquest ens, en la mesura que es vulgui interpretar per la 

Generalitat que quan s’afirma que pretén incorporar directament per mandat legal el 

patrimoni de l’administració de la Generalitat els béns que en la data d’entrada en 

vigor d’aquesta llei estiguin adscrits a l’ens d’abastament d’aigua s’incorporen al seu 

patrimoni i no es modifica la qualificació jurídica original. És a dir, estem davant d’una 

expropiació legal que hauria de donar lloc, com a mínim, al corresponent procés 

expropiatori amb la corresponent indemnització als seus legítims titulars.  

A banda del que recull la nostra proposta de resolució conjunta, com són les pujades 

incontrolables de les tarifes o que la licitació no fa cap referència i passa per alt les 

implicacions mediambientals, energètiques o socials, i que tampoc va acompanyada 

de la documentació requerida en què s’han incomplert aspectes formals com la 

manca de documentació o de l’informe o memòria de sostenibilitat, en  l’adjudicació a 

aquesta empresa de l’ATLL ja s’han adoptat acords, abans de transferir la propietat, 
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que modifiquen les tarifes considerablement. En aquests moments, en les noves 

tarifes aprovades per al 2012 hi ha una pujada mitjana del 70%: el metre cúbic ha 

passat de 0,38 a 0,65.  

A més de tot això, el que demana aquesta proposta és que l’Ajuntament, amb 

l’Alcalde al capdavant, defensi els interessos de la nostra ciutat per damunt dels seus 

interessos legítims com a membre d’un partit polític i que s’uneixi a altres municipis 

que, com el nostre (Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès, Cardedeu, etc.), ja 

s’han mostrat favorables a aquesta reclamació davant la Generalitat. Seria un punt 

important per a vostès donar suport a aquesta proposta de resolució que l’únic que 

pretén és fer una mica de justícia i no deixar en mans privades el que considerem un 

bé públic que a Mataró està molt ben gestionat.  

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

considera prou completa i extensa l’argumentació exposada en la proposta i la 

intervenció del Sr. Martínez, així com els acords proposats en defensa dels interessos 

patrimonials d’aquest Ajuntament. Creiem que són suficients i no veig necessari 

repetir-me per dir que el nostre vot serà favorable.  

 
 
 

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

Catalunya, constata que hi ha un acord entre grups municipals que quan hi ha una 

proposta que és conjunta la llegeix el proposant i no pas tots dos.  

Si s’està proposant aquí que l’Ajuntament de Mataró defensi les inversions que s’han 

fet des d’aquesta casa i que han pagat tots els mataronins, nosaltres hi estem 

d’acord. Si el que s’està dient és que és millor la iniciativa pública que la privada, aquí 

tindríem dubtes perquè hi ha hagut exemples, en aquest mateix ple, que ens 

demostren que no necessàriament és així. Nosaltres entenem que se’ns proposa que 

reclamem allò que legítimament al seu dia vam pagar els mataronins i que no passi a 

mans privades sense que això reverteixi en la ciutat. A més, estem molt d’acord que 

vostès apel·lin a la Constitució espanyola per defensar els seus postulats i, per tant, 

no podríem votar-hi negativament.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, afirma 

que aquí estem defensant el patrimoni de l’Ajuntament de Mataró i dels diners que 

hem invertit els mataronins, a través d’uns contractes que estan perfectament 

establerts. Amb això hi estem d’acord i, per tant, el nostre vot serà favorable. Fins i 

tot amb aquesta lliçó de dret que els parlamentaris d’Iniciativa ens donen, etc., també 

hi estem d’acord. Ara bé, amb tota la lliçó de tergiversació de la part expositiva, no. 

Això és fer trampa. Dir que les inversions que es van fer per mitigar la sequera van 

ser un èxit és fals. Tots recordem el que va passar i el desastre de la gestió per part 

del conseller Baltasar: vendre aigua a la meitat del que costava, això no és servei 

públic, és un regal, i la nostra societat no està per regals. I després vénen a governar 

uns altres, que es troben amb això i han de prendre decisions que a ningú no li 

agrada prendre. Per tant, estem d’acord a defensar el patrimoni de l’Ajuntament, però 

que quedi clar que s’han dit coses que no són certes. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix que entenguin el que diuen els acords, 

però comprendran que aquí també estem per fer política i la crítica política és 

absolutament legítima i democràtica. La farem aquesta vegada i totes les vegades 

que ens ho permeti la reglamentació. Sr. López, sí, és que nosaltres vam votar la 

Constitució espanyola i vostès, no.  

 
 

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

Catalunya, reconeix que sí que estem aquí per fer política però que també podrien fer 

el mateix que han fet ells amb aquesta proposta, que és traslladar al ple de 

l’Ajuntament propostes presentades pel seu grup al Parlament. És veritat, estem per 

fer política i per defensar els interessos dels mataronins, però no per portar a 

l’Ajuntament mocions que ens fan els nostres assessors al Parlament. I el gran mèrit 

que té el meu partit és que, tot i no haver votat la Constitució o alguns articles, tot i 

estar en contra de l’Estatut, quan s’aprova una llei nosaltres la complim, no ens la 

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

 
 
 

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE NO COBRAR LES 

PLUSVÀLUES A LES PERSONES QUE ES VEUEN OBLIGADES 

A EFECTUAR UNA DACIÓ EN PAGAMENT DEL SEU 

HABITATGE. 
 

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

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

 
“Atès que actualment l’Ajuntament de Mataró cobra les plusvàlues que es generen 
quan una persona efectua una dació en pagament del seu habitatge. A efectes 
fiscals, les famílies que han d’efectuar la dació en pagament és com si estiguessin 
fent una operació de compravenda, i això genera una plusvàlua, en considerar-se que 
s’ha produït un increment patrimonial, que realment no és tal. A l’hora de generar el 
rebut, l’Ajuntament aplica una fórmula que té en compte el cadastre, el preu de 
compra, el preu de venda i l’antiguitat de l’habitatge. 
 
Atès que resulta moralment injust que una persona, després de veure’s obligada a 
deixar el seu habitatge i a efectuar, en el millor dels casos, una dació en pagament, a 
sobre hagi de fer front a un nou deute amb l’Administració municipal. Resulta 
contradictori que, en moments de crisi com l’actual, l’Ajuntament contribueixi a 
agreujar la situació d’aquelles famílies que es troben en una situació de debilitat en 
veure’s obligades a lliurar el seu habitatge per tal de poder saldar el deute hipotecari. 
 
Atès que alguns ajuntaments catalans ja no cobren aquestes plusvàlues, com per 
exemple els de Badalona, Terrassa, Sant Boi de Llobregat o Rubí, o alguns altres ja 
han anunciat que no ho faran, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Per tots aquests motius, tost els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró 
proposen l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Que de forma immediata, previ informe favorable dels serveis tècnics i 
jurídics de l’Ajuntament de Mataró, es deixin de cobrar les plusvàlues a aquelles 
persones que hagin efectuat una dació en pagament del seu habitatge habitual i no 
disposin de més habitatges en propietat.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta la seva satisfacció per la proposta, perquè de vegades la feina 

obstinada acaba tenint la seva recompensa. Aquesta proposta que avui accepten tots 

els grups municipals nosaltres ja la vam presentar en la modificació d’Ordenances 

Fiscals. La proposta que fèiem la CUP l’any passat era: “Bonificar fins al 95% 

aquelles persones que han vist subhastat el seu habitatge o l’han donat en pagament 

de deute”. En aquell cas, he de dir que la resposta parlava que les hisendes locals 

prohibeixen atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en les 

normes de rang de llei i bonificar aquests tipus de transmissions no està actualment 

previst en les normes. La nostra intenció era buscar alguna fórmula que permetés 

tallar aquest disbarat. En aquell cas, la resposta del Govern va ser desestimar 

l’al·legació. Per tant, crec que anem pel bon camí i espero que, malgrat les 

restriccions legislatives, puguem entre tots buscar la fórmula per tirar això endavant.  

 

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

aclareix que la resposta era que no es podien fer bonificacions d’un impost que la llei 

d’hisendes locals no recull. En el que ens hem posat d’acord tots els grups és en no 

liquidar —preferiria que es fes servir aquesta paraula en lloc de “cobrar”— aquestes 

plusvàlues. Això ho recull ja l’avantprojecte d’Ordenances Fiscals que els hem 

presentat aquest matí.   

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que aquest punt ja ha vingut vàries 

vegades al consistori. Tots ens hem manifestat sempre d’acord amb la problemàtica 

que representa la dació en pagament. Això s’estava treballant en les Ordenances 

Fiscals, etc. Si Iniciativa presenta aquest punt, tots ens hi posem a favor.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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18 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, PLATAFORMA PER 

CATALUNYA I LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A 

FAVOR QUE ELS ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ NO 

LLENCIN EL MENJAR A PUNT DE CADUCAR I ES DOTIN AMB 

EL PRESTATGE DE L’ÚLTIM DIA. 
 

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

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

 
“La situació de greu crisi econòmica que estem patint a Catalunya, així com a la resta 
de l’estat espanyol i d’Europa, ha ocasionat una marcada pèrdua de teixit productiu i 
de llocs de treball. Derivat d’això, s’ha incrementat el nombre de persones en situació 
d’atur de llarga durada, moltes de les quals sense dret a percebre el subsidi 
corresponent, generant una precarietat social que en molts casos ja s’estén a famílies 
senceres. 
 
Les retallades dels governs de l’Estat (PP) i de la Generalitat de Catalunya (CiU) han 
comportat la reducció de drets, prestacions i serveis que feien de suport i de coixí a 
les famílies amb rendes mínimes, com són la modificació dels criteris per tenir dret a 
la Renda Mínima d’Inserció, la reducció de les beques de menjador escolar, la 
reducció del mòdul de les llars bressols, la reducció en les prestacions d’atur o la 
reducció de polítiques d’ocupació i formació, entre d’altres. 
 
La crisi social, i totes les mesures i retallades abans esmentades, estan provocant 
l’empobriment i un elevat risc d’exclusió social d’amplis sectors de la població. En els 
darrers dos anys, les mesures econòmiques del govern central i les retallades socials 
de la Generalitat de Catalunya no han fet més que empitjorar les condicions de vida 
dels sectors de població que ja vivien en risc d’exclusió i en situacions de pobresa, és 
a dir, els col·lectius tradicionalment més vulnerables. 
 
Avui, aquest col·lectius tradicionalment afectats s’han incrementat, en incorporar-s'hi 
molts treballadors i treballadores que han perdut el seu lloc de treball, es troben a 
l’atur (amb o sense subsidi), amb família per alimentar i amb lloguers o hipoteques 
que no poden assumir i que els porten a una situació d’enduriment de les seves 
condicions de vida. 
  
Darrerament, s'han multiplicat les famílies que depenen del Banc d'Aliments o 
d’organitzacions com Càritas, i aquest no pot fer-se càrrec habitualment d’aliments 
que necessitin un emmagatzemament i distribució específiques (com, per exemple, 
aliments frescos que han de conservar-se en fred). Específicament, el Banc 
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d'Aliments distribueix ordinàriament lots que principalment conté oli, arròs, llegums, 
pasta i llet. 
 
Com a agreujant de la situació, la Comissió Europea ha anunciat que vol reduir 
l'aportació de la subvenció dels bancs d'aliments, que fins ara arriba a una vintena del 
països membres de la Unió, amb l'objectiu d'alimentar a les persones més afectades 
per la crisi econòmica, entre ells l'Estat espanyol i Catalunya. 
 
Atesa la dificultat de donar cobertura, des de Serveis Socials i des de les entitats 
socials, a la problemàtica actual d'empobriment de les persones aturades i sense 
subsidi, i considerant que hem de cercar alternatives i vies complementaries per tal 
de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació. 
 
ICV-EUiA valora positivament la tasca de les entitats del tercer sector i ens preocupa 
la creixent demanda dels seus serveis, que supera en molt les seves possibilitats 
d’emmagatzematge i de distribució. 
 
L'alimentació és una necessitat bàsica i imprescindible per tota la població, que 
garanteix la salut de les persones i alhora és el dret per excel·lència en una societat 
democràtica, i ens trobem davant la contradicció de tenir a la nostra ciutat centenars 
de nens, nenes i persones adultes que no tenen cobertes les necessitats bàsiques 
d’alimentació. Per altra banda, és de domini públic que un gran nombre de 
supermercats llencen tones de menjar en bon estat, principalment de les cadenes i 
superfícies mitjanes i grans d’alimentació, les quals, seguint les exigències dels 
mercats, els hàbits de consum i les normatives de caducitat, diàriament es desprenen 
dels aliments caducats o a punt de caducar, principalment frescos.  
 
Aquest malbaratament de menjar apte pel consum no és imputable tant sols a les 
àrees d’alimentació, sinó que ICV-EUiA considera que forma part d’un sistema 
d’organització de criteris amb absència de valors, que s’inicia en les primeres etapes 
de la cadena de producció i distribució d’aliments i que arriba fins a les àrees 
comercials. 
 
Avui, aquesta situació, més que mai, atenta contra l’ètica, la solidaritat i els Drets 
Humans. És imprescindible que el conjunt de la societat i dels partits polítics trobem 
solucions alternatives a aquesta dinàmica il·lògica de malbaratament ferotge 
d’aliments, mentre que per contra hi ha persones que no poden accedir a una 
alimentació ni tan sols de subsistència. 
 
Pel que hem estudiat, aquesta situació podria ser superada aplicant determinats 
sistemes que en altres països s’utilitzen, on supermercats tenen seccions amb 
productes per vendre a preus de cost o simbòlics, normalment productes frescos a 
punt de caducar (prestatges anomenats, segons la regió, self discount, reduced to 
clear shield o last day shield, entre d’altres). 
 
També pot ser una alternativa a les àrees d’alimentació que vulguin desenvolupar 
bones pràctiques de responsabilitat social, el que podria fer-se arribant a acords 
sobre els preus dels productes a punt de caducar, deixant-los a preus de cost o 
simbòlics. Es tracta de superar el simple plantejament comercial d’oferir productes a 
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punt de caducar, buscant una reducció de pèrdues, per tendir cap a la conformació 
de Mataró com a territori socialment responsable. 
 
En els darrers mesos, l’augment del nombre de famílies que cerquen menjar en els 
contenidors dels supermercats i àrees comercials comença a esdevenir un problema 
de primer ordre, amb el risc sanitari associat a aquesta pràctica, així com la 
degradació social que significa per les persones que ho han de fer per necessitat. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ICV-EUiA, PxC i CUP a 
l’Ajuntament de Mataró proposen l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Instar al govern de l’Ajuntament de Mataró a elaborar una campanya, adreçada en 
primer terme als establiments d’alimentació de la ciutat, supermercats i hipermercats, 
per tal d’establir un conveni de col·laboració que garanteixi que els productes frescos 
a punt de caducar es venguin a preu simbòlic dins del mateix establiment. 

 
2. Instar al govern de l’Ajuntament de Mataró a elaborar un conveni on es recullin les 
condicions i el mètode de coordinació entre els Serveis Socials i les àrees comercials, 
per tal de garantir la correcta distribució dels aliments i la garantia de que les 
persones que puguin comprar els productes a preus simbòlics, siguin qui realment ho 
necessita. 

 
3. Instar al govern de l’Ajuntament de Mataró a que faci un estudi de la taxa de 
residus que els supermercats petits, mitjans i grans estant suportant, amb l’objectiu 
d’aplicar una discriminació positiva de la taxa a aquells establiments que s’acullin al 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, perquè efectivament aquestes superfícies 
estaran contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa, alhora que 
estaran contribuint a la construcció d’un territori socialment responsable.  
 
4. Traslladar els acords als sindicats CCOO, UGT, USOC i a la Unió de Botiguers, 
amb l’objectiu que estiguin assabentats de la proposta.” 
 

 
La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, 

Salut i Consum, presenta una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA a la 

moció a favor de que els establiments d’alimentació no llencin els productes a punt 

de caducar i es dotin amb el prestatge de l’últim dia 

 
“El context socioeconòmic actual ha provocat que un nombre important de  famílies a 
Mataró hagin esgotat les prestacions per desocupació, ja siguin contributives o 
assistencials i presentin moltes dificultats per cobrir les necessitats bàsiques d’ 
alimentació. Si bé des de l’Ajuntament les prestacions socials d’urgència social 
pretenen donar cobertura en relació aquestes necessitats i altres, es fa necessari una 
implicació publico-privada. 
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Segons les darreres dades de l’ Observatori d’ Empresa i Ocupació, el passat mes d’ 
agost a Mataró es registraven  14.325 aturats  del quals, 6408 no reben cap prestació 
econòmica. 
 
El “ Plan de ayuda a las personas más necesitadas de la UE” , mitjançant  el “Fondo 
Español de Garantía Agraria  (FEGA )”  assigna  aliments a diferents entitats 
benefiques homologades per la seva distribució entre les persones en situació de 
vulnerabilitat i/o exclusió social.  Actualment a Mataró  la Fundació  Banc d’ aliments i 
Creu Roja ( Programa Aliments per a la solidaritat) distribueixen aliments a unes 9000 
persones aproximadament .  Principalment, es tracten d’ aliments peribles de llarga 
durada : llegums, pasta, cereals, farina , formatge , llet, tomàquet fregit, brou 
pasteuritzat , cremes de verdures, galetes... . si be són un suport per a les famílies no 
permeten elaborar un menú equilibrat i gairebé no incorporen productes frescos o 
essencials com  el pa o l’oli..   
 
En aquesta línia l’ Ajuntament complementa la tasca de l’ entitats socials amb la 
compra d’ aliments per l’ elaboració de lots familiars , subvenciona els menjadors 
socials de la ciutat  adreçats a col·lectius vulnerables : gent gran , persones sense 
sostre , infància... Enguany la quantitat destinada aquests conceptes és de 
138.461,62 € 
 
 
Amb l’ objectiu de ampliar la tipologia d’ aliments que es distribueixen i optimitzar el 
recursos disponibles a la ciutat es proposa millorar l’ obtenció de productes frescos 
mitjançant el contacte amb establiments alimentaris de la ciutat que desitgin fer una 
donació dels productes amb consum preferent de curta durada que no puguin 
comercialitzar. 
 
Així mateix caldria col·laborar amb les entitats socials de la ciutat per garantir 
l’emmagatzematge d’ aquest aliments amb les condicions higiènic-sanitàries per a la 
seva  conservació i posterior distribució.   
 
ATÉS .- Que s’ha fet una crida per part de les entitats del tercer sector sobre la 
necessitat de optimitzar els recursos disponibles en relació els productes frescos. 
 
ATÉS.- Que es fa necessària la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats del 
tercer sector i els establiments alimentaris que distribueixen productes frescos i que 
desitgin fer una donació dels productes amb consum preferent de curta durada que 
no puguin comercialitzar. 
 
ATES.- Que existeix un nombre important de  famílies a Mataró que han esgotat les 
prestacions per desocupació, ja siguin contributives o assistencials i presenten moltes 
dificultats per cobrir les necessitats bàsiques d’ alimentació. I no es suficient amb els 
aliment peribles de llarga durada. 
 
ATÉS .- El compromís existent per part de l’Ajuntament i grups sota signants en 
relació a donar cobertura a les necessitats de la ciutat , es fa necessari demanar  
l’implicació de totes les entitats que treballen en el tercer sector i establiments de 
caràcter privat per cobrir les necessitats de les entitats en relació a l’entrega de 
productes amb consum preferent de curta durada  
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Els grups sota signants proposen els següents ACORDS: 
 

1. Iniciar una campanya de consciència i d’implicació dels establiments en el 
sentit de col·laborar i fer una donació productes amb consum preferent de 
curta durada  

2. Demanar que els establiments alimentaris realitzin acords amb les entitats que 
treballen en el tercer sector i en la distribució d’aliments en el sentit de fer 
entrega a aquestes, dels productes amb consum preferent de curta durada i 
frescos que els establiments entenguin puguin ser donats  

3. Comunicar els Acords presos a Unió de Botiguers, a tots els Supermercats de 
la ciutat, i establiments alimentaris, i entitats  del tercer sector de la ciutat que 
distribueixin aliments.” 

 

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

Popular, diu que és evident i s’ha de reconèixer el gran esforç que estan realitzant 

aquelles entitats anomenades del Tercer Sector per tal de distribuir aliments a les 

persones que ho necessiten. Malgrat aquest esforç i també l’esforç de l’Ajuntament, 

encara veiem persones que van a buscar aliments als contenidors. Aquesta és una 

realitat a la qual no podem girar l’esquena. Per aquest motiu, també votarem 

favorablement a la proposta que se’ns ha presentat, malgrat pensem que dilueix una 

mica el contingut de la proposta inicial. 

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

reconeix que no té cap inconvenient a votar favorablement també de la proposta 

alternativa, ja que és una proposta coherent i de sentit comú.   

 
 

 

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

Catalunya, explica que el seu grup avui ha intentat parlar amb aquestes associacions 

i entitats del Tercer Sector i els ha sobtat que els comuniquessin, alguna d’elles, que 

hi ha supermercats de la ciutat de Mataró que ja entreguen aliments a les entitats. En 

una proposta d’una càrrega social tan important com la que vostès presenten, sembla 

curiós que obviem que ja es faci això. 
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Abans li he dit, Sr. Martínez, que entenc que el que vostè presenta ho fa amb bona 

intenció, però li he de recordar que som on som per culpa de polítics que s’han gastat 

el que no teníem i que ara s’ha de pagar. A més, una altra cosa curiosa de la seva 

moció és que diu: “Traslladar els acords als sindicats CCOO, UGT, USOC i a la Unió 

de Botiguers, amb l’objectiu que estiguin assabentats de la proposta”. I als 

supermercats, que són els que han de cedir aquests aliments, no els diem res? I al 

Tercer Sector, que és qui ho està repartint, no li ho comuniquem? Al final un acaba 

creient que això de la bona fe no ho és tant i algú mal pensat podria pensar que 

juguem amb els sentiments de les persones més necessitades per fer política. Jo no 

ho faré. Per tant, com que li pressuposo aquesta bona intenció, ens abstindrem a la 

seva proposta i votarem favorablement la proposta del Govern, que ens sembla 

bastant més encertada, coherent i assumible.   

 

 

 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, passa a 

posicionar el sentit del vot socialista. Nosaltres també voldríem fer una reflexió prèvia: 

ara que tots parlem de participació i el que volem és establir consensos i acords i ja 

que aquestes són dues propostes que posen l’èmfasi en la feina que estan fent les 

entitats que treballen dia a dia per fer front a les dificultats que tenen moltes famílies a 

la ciutat i amb la voluntat de poder ajudar en aquesta tasca, hauria tingut un valor 

afegit tenir en compte aquestes entitats a l’hora de treballar les propostes. Així 

hauríem pogut arribar a plantejaments comuns i coordinats amb elles, perquè són les 

que estan dia  a dia al carrer ajudant les famílies i persones que es troben en aquesta 

situació. Nosaltres ens abstindrem en la proposta presentada per ICV-EUiA i votarem 

favorablement la presentada pel grup del Govern.   

 

 
La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, anuncia la seva abstenció respecte a la proposta d’Iniciativa perquè 

consideren que hi ha determinades crítiques que no són necessàries en una 

proposta que té una voluntat social bona. A més, val a dir que traslladar els acords 

només als sindicats ens sembla que no és suficient. Si ens hi abstenim és perquè la 
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proposta alternativa que vam presentar va ser una mica consensuada amb entitats 

del Tercer Sector —el nom de les quals no diré perquè no cal—, però sí que ens van 

dir la línia d’actuació que els agradaria seguir.  

D’altra banda, el punt 2 dels acords: “(...) elaborar un conveni on es recullin les 

condicions i el mètode de coordinació entre els Serveis Socials i les àrees 

comercials, per tal de garantir la correcta distribució dels aliments i la garantia que les 

persones que puguin comprar els productes a preus simbòlics siguin les qui realment 

ho necessiten”, vol dir que s’ha de passar un llistat de persones que puguin accedir a 

aquest ajut, la qual cosa vulneraria la Llei de protecció de dades. Per tots aquests 

motius, ens hi abstenim.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, afirma que molt probablement es podrien 

arribar a aprovar totes dues propostes i seria una pena que amb aquest motiu tan 

important n’hi hagi dues. Li prego, Sr. Martínez, que a l’hora de posicionar-se tingui 

en compte aquesta circumstància, a fi que puguem tenir només una proposta. La 

voluntat del Govern no és tombar-los la proposta de resolució que han presentat 

vostès perquè entenem que la seva intenció és bona. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon que aquesta proposta del Govern ha 

arribat una mica tard i no han tingut pràcticament temps de fusionar-la amb la seva. 

Creu que totes dues són complementàries i, en tot cas, es podria estudiar la 

possibilitat d’establir algun tipus de campanya o de conveni salvant aquestes 

qüestions que vostè ha esmentat i que són de tipus jurídic.  

La proposta anava més enllà de la simple donació d’aliments que ja estan fent el 

Banc d’Aliments, Càrites, etc. Més enllà que aquestes persones estiguin suportant un 

excés de càrrega, pensàvem que, com a part del que en diem la responsabilitat social 

de les empreses, aquestes poguessin incorporar un plus addicional a aquesta ajuda 

que alguns supermercats ja fan  —ja ho sé que alguns d’ells ho fan—. A més, volíem 

intentar mantenir en el temps aquesta pràctica que ja es fa. La crisi pot passar però 
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les necessitats d’una part de la població poden continuar estant al límit i no sempre 

l’Administració ha de carregar amb tot el pes. Els supermercats, fent ús de la 

responsabilitat social, també s’hi podrien afegir. Crec que s’hauria d’aprovar aquesta 

proposta també i, en tot cas, intentar concretar allò que realment puguem fer.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, lamenta la decisió 

del Sr. Martínez. Crec que els grups que s’hi abstenen ho fan perquè es veu la bona 

intenció de la seva proposta, però la nostra proposta s’ha presentat quan s’ha 

presentat i si no hi ha manera d’arribar a un acord, nosaltres canviaríem el nostre vot 

i votaríem en contra de la seva proposta. Ho lamento perquè aquesta no era la nostra 

voluntat.  

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta presentada pels 

grups municipals d’ICV-EUIA, PxC i la CUP. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 6, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (2), corresponent als membres del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

Vots en contra: 8, corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió.  

Abstencions: 13, corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8) i corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa 

presentada pel govern municipal. 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

 
 

19 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  PER TAL 

DE QUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ REALITZI UN CATÀLEG 

DE SERVEIS BÀSICS QUE MEREIXEN UN ESPECIAL 

FINANÇAMENT. 
 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 

 “Durant tot aquest any ha estat treballant una Comissió a proposta del Grup d’ICV-
EUiA amb el suport de tots els Grups Municipals per tal de posar en pràctica una 
Tarifació Social sobre el grau de pagament que sobre els diferents serveis municipals 
han de sufragar els usuaris dels mateixos en funció del seu llindar de renda. 

Pensem que malgrat els treballs de la Comissió avancen a un ritme molt lent, potser 
massa, són  un avenç important i necessari per no deixar fora d’aquests serveis a 
ningú per motius econòmics i a més poder fer-los sostenibles en aquests moments de 
recessió econòmica. Però, hem de fer una passa més enllà, hi ha serveis que han de 
ser a l’abast de tots els mataronins i mataronines, que són prioritaris o de primera 
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necessitat i que per tant han de ser sostinguts amb més intensitat amb fons 
municipals i d’altres que, malgrat ser molt interessants, és més discutible que 
mereixen aquesta inversió o el percentatge de grau de cobertura pública que tenen, 
més si tenint present que els euros que invertim en sufragar aquests serveis els 
necessitem en d’altres que fins ara no requerien tanta inversió però que amb l’estat 
en el qual es troben moltes persones a la nostra ciutat ho requereix. 

Volem també deixar palès que tot i que no els citarem hi ha serveis que s’estan 
oferint des de l’Ajuntament que precisament per la situació en la qual es trobem molts 
mataronins i mataronines sembla inversemblant que tinguin cobertures en el seu preu 
públic del 50 i el 60%. 

És pel que acabem de relacionar a la part expositiva que proposem a la consideració 
del Ple el següent ACORD: 

-L’Ajuntament de Mataró realitzarà un catàleg de serveis en el qual és discrimini entre 
aquells que mereixen una especial atenció i per tant major finançament municipal i els 
que no ho mereixen amb la mateixa intensitat, amb la finalitat de que els primers 
siguin sostenibles i arribin a un màxim de la població que els necessiti.” 

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

Popular, confirma al Sr. López que li ha sorprès la moció. M’ha sorprès perquè tenim 

una comissió on estem tractant aquests temes i que ara això es porti al ple amb una 

proposta de resolució m’ha sobtat. L’espai de debat és un altre i si vostès tenien 

propostes concretes, el lloc on realitzar-les era allà.  

És cert que no és una comissió que ha rutllat com desitjàvem la majoria de grups, 

portem molts mesos i continua encallada, però no li accepto que vostè ho porti 

directament al ple sense haver passat per l’espai de què ens hem dotat comunament.  

Vostè parla de prioritats a l’hora de fer inversions i de subvencionar, però vostès 

estan del tot deslegitimats per concretar prioritats, quan aquesta mateixa setmana el 

seu govern del PP ha cregut que era prioritari finançar aquelles escoles privades amb 

diner públic que ensenyin en castellà al nostre país. Les seves prioritats no són les 

mateixes que les nostres.  

Nosaltres en aquesta comissió que hem creat el que volem és justícia social i la 

justícia social s’aconsegueix amb lleis i polítiques que garanteixin igualtats per a tots 

els ciutadans d’aquest país.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, coincideix amb el Sr. Safont-Tria en què el 

debat sobre aquesta proposta tindria més sentit en la Comissió de Tarifació, on es 

parla dels serveis públics que es presten de l’Ajuntament i de quina manera hi 

accedeix el ciutadà en funció de la seva renda. 

De tota manera, Sr. López, voldria que entengués la inutilitat de fer aquesta proposta 

de resolució. El govern que governa té la legitimitat que se li ha donat des del punt de 

vista social per poder establir aquelles polítiques que li semblen més justes. Per tant, 

que la resta, a nivell de Mataró, acordéssim una relació de serveis bàsics que han de 

tenir una especial dedicació o no, crec que depèn del context polític, econòmic i de 

tantes altres qüestions. Crec que aquestes coses no es poden fer a base d’un llistat. 

A més, als arguments que en un moment donat podríem esgrimir per dir què és bàsic 

i què no, caldria afegir-hi amb quina temporalitat (hi ha qüestions més immediates 

com la salut i l’alimentació, o de més a llarg termini com la formació, per exemple). 

Penso que fer aquesta relació és inútil: en l’acció normal de Govern i d’oposició ja 

fem propostes sobre quines coses cal fer i les posem en marxa, igual que quan votem 

preus públics, etc. Creiem que no val la pena debatre més aquesta proposta.  

 

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

anuncia el seu vot favorable. Ja ho he manifestat altres vegades, tant en el ple 

d’aprovació inicial com d’aprovació final del pressupost 2012, que cal coratge per 

establir un ordre de prioritats. El que està clar és que potser les prioritats d’un grup 

municipal no són les mateixes d’un altre. Per exemple, sempre he manifestat que jo 

suprimiria la partida de Nova Ciutadania i que seria més efectiu destinar-ho a 

Seguretat Ciutadana.     

 

 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, entenent la 

voluntat que hi ha al darrere, donarà suport a la proposta perquè coincideix amb les 

propostes que el seu grup ha anat fent des del primer dia en la Comissió de Tarifació 

Social. És a dir, intentar debatre entre tots, definir i consensuar quins són els serveis 
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municipals que cal prioritzar justament per poder ajudar les persones i famílies que 

corren el risc de quedar fora d’aquests serveis.  

 
 
 

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

manifesta que el Govern entén el sentit de la proposta presentada. Entenem que ja 

han passat i no tornaran aquelles èpoques en què es creaven serveis o es feien 

equipaments sense tenir massa en compte la viabilitat econòmica, perquè semblava 

que tot havia d’anar bé. Segurament alguns d’aquests serveis ara ens els 

replantejaríem. Hi ha un estudi que fixa en un 26% del pressupost dels municipis el 

que es destina a serveis que no li són propis o que no té obligació de prestar, la qual 

cosa vol dir que 1 de cada 4 euros els gastem sense que estiguem obligats a fer-ho.  

En tot cas, nosaltres estaríem d’acord a votar-hi favorablement. Ara bé, li 

demanaríem que la proposta no la treballés el Govern sol, de manera unilateral, sinó 

que ja que tenim aquesta comissió amb espai de trobada, treballéssim aquest catàleg 

de manera conjunta.  

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

Catalunya, respon que no hi ha cap problema a incorporar el que ha dit el Sr. 

Fernàndez. Agraeixo el suport dels grups que s’hi han sumat, en primer lloc.  

No em posaré a parlar del que puc acceptar o no, ni d’utilitats o d’inutilitats, ni de si 

era convenient o no presentar avui una proposta com la del banc d’aliments, etc. Per 

què no van presentar vostès el mes passat això que han presentat avui dels aliments 

amb els temes d’ajuts urgents per temes socials? Hi cabia perfectament. Jo no els 

diré què han de fer i què no han de fer. Entenc que el Sr. Safont i la Sra. Calvo hagin 

fet la intervenció que han fet, perquè un és company regidor del director d’un centre a 

la ciutat que fa aquest tipus de coses que nosaltres considerem que no són 

prioritàries, i l’altra és la mare de la criatura. Hi ha un centre a la ciutat que es diu 

Tres Roques, per exemple, on s’està ensenyant a fer postres de xocolata, cuina crua 

creativa, tallers de joieria, etc. I això finançat per l’Ajuntament de Mataró en un 40, 50 

o 55%, pagat per tots els mataronins. De la mateixa manera que el noi que no ha 

acabat la secundària, un noi que aboquem al fracàs escolar, li cobrem el mateix o té 
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la mateixa cobertura per treure’s el graduat en secundària, per fer la formació 

instrumental per a les persones que corren un risc d’exclusió social o per a aquells 

que volen preparar-se els cicles formatius. Per a mi el prioritari és inserir en el món 

laboral les persones que estan en risc d’exclusió. Aquestes són les prioritats de 

cadascú.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que el Sr. López té un problema amb el 

centre Tres Roques. No sé si ara aquelles coses que estem oferint a la ciutat han de 

tenir un nivell de cobertura o un altre, però tenim una comissió per parlar-ne. El nostre 

posicionament era que crèiem que ara la relació d’aquests temes que han de ser 

prioritaris potser caduca si canvia el context econòmic o polític.  

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que l’important és que la proposta té un 

bon suport i que la comissió ha de millorar, perquè porta treballant 8 mesos i els 

resultats no són els esperats. Hauria de ser una comissió on realment es debatessin 

aquest tema i altres temes molt importants que tenim al davant i que són com ajudem 

aquelles famílies en funció de la seva renda. Hem d’aconseguir avançar més 

ràpidament.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   
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Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER FER UN 

MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS EN QUÈ NO SIGUI 

NECESSÀRIA LA UTILITZACIÓ D’HERBICIDES TÒXICS COM EL 

GLIFOSAT. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Els Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA traslladen al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró la campanya de “Som lo que sembrem” d’alerta del risc d’ús de l’herbicida 
Glifosat i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient. 
 
El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d’aliments. Per exemple, 
als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza massivament en cultius transgènics de soja 
resistent al Glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són 
exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a l’alimentació de bestiar. 
 
El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura 
convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. 
També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular. 
 
El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del “Ministerio de 
Agricultura”. 
 
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut 
en la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de 
contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire.  
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El Glifosat s’utilitza a Mataró en tractaments fitosanitaris aplicats pels serveis 
municipals en espais públics de la ciutat, fins i tot en espais de pas i de joc 
freqüentats per la població. 
 
L’Ajuntament de Mataró ja fa temps que s’esforça per minimitzar l’impacte sobre el 
medi ambient i la salut de les persones: Protocol d’actuació de tractaments 
fitosanitaris de 2006, Manual d’actuació de lluita integrada, i la introducció d’elements 
de lluita biològica en el tractament de plagues en jardineria i arbrat. L’any 2007 el Ple 
va aprovar per unanimitat declarar la ciutat zona lliure de cultius transgènics.  
 
Tot i aquests esforços, davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara 
cal aplicar el principi de precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, 
sobretot dels més sensibles (nens petits i dones embarassades). 
 
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat 
i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal 
aplicar mesures preventives. 
 
És per tots aquests motius el que els Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat 
Popular i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa proposen al 
Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  L’Ajuntament de Mataró retirarà de manera preventiva i immediata el 
Glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans 
freqüentats per població sensible a la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica 
per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la 
salut dels ciutadans i del medi ambient. 

 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees no 
freqüentades per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest temps 
les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà al MOPU i a RENFE per demanar 
informació de l’aplicació de Glifosat en el terme municipal de Mataró i sol·licitar que, 
com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s’apliqui aquest herbicida en el 
desherbat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies de 
ferrocarril. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró continuarà explorant alternatives per minimitzar 
l’impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa 
l’objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per 
tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Mataró adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i 
educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de 
les persones i el medi ambient. 
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Sisè.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords al Ministeri espanyol 
d’obres públiques, a la direcció de RENFE, a “Som lo que sembrem” i a les entitats de 
la ciutat mitjançant els consells de participació.” 
 

 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Josep Ros, en 

representació de l’Associació Cultural Fèlix Cucurull, qui expressa que la proposta 

presentada recull el sentit de la campanya “Som lo que sembrem”, a qui ell 

representa, i que pretén alertar sobre l’ús de l’herbicida glifosat i sobre les seves 

conseqüències sobre les persones i el medi ambient. Demana que les autoritats 

adoptin el principi de precaució sobre el seu ús i emprenguin totes les mesures al seu 

abast de prevenció i protecció. 

 
 

La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, posiciona el vot favorable del seu grup a la proposta de resolució. Alhora, 

demano que els propis tècnics de la casa, en una comissió informativa, expliquin 

clarament què és aquest producte i com s’utilitza a Mataró, perquè seria molt fàcil 

caure en un alarmisme innecessari. És cert que a Internet hi ha molta bibliografia 

científica o pseudocientífica en què hi ha estudis que parlen de la seva toxicitat, però 

també n’hi ha que diuen el contrari. Avui dia és considerat un herbicida segur. És 

nociu per ingestió i tòxic ocular irritant. Pel que fa als seus efectes mediambientals és 

un amenofosfat que per biodegradació microbiana es converteix en CO2, aigua, 

nitrogen i fosfat, malgrat aquesta és lenta. Pel que fa als perills per a la flora i la 

fauna, és clar que és un herbicida i, per tant, mata la vegetació, però s’ha de fer de 

manera controlada. La seva perillositat rau en la toxicitat per als animals aquàtics, 

però és un producte que s’aplica generalment en les fulles i no a l’arrel i, per tant, és 

poc probable que arribi a aigües aqüíferes. Per tot això, volem evitar l’alarmisme.  

De totes maneres, estem totalment d’acord a trobar altres alternatives que siguin més 

respectuoses amb el medi ambient.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot 

favorable a la proposta de resolució. Fins i tot, pel que fa al punt 2, estic segur que no 

hi ha cap problema ni inconvenient a dur a terme el que es demana de manera 

immediata, sense esperar al termini d’un any. No ha fet referència el Sr. Safont-Tria, 

en la part expositiva, al fet que l’Ajuntament de Mataró ja fa anys, des del 2006, que 

va engegar un protocol d’actuació de tractament fitosanitari. Per tant, la prevenció a la 

ciutat s’ha donat i val a dir que els tècnics de l’Ajuntament sempre han actuat amb 

aquest principi de prevenció. Són ells, de fet, els que van redactar aquest pla que 

esmentava abans. Val la pena continuar avançant en aquest sentit i eliminar aquells 

elements que poden constituir un risc per a la salut de les persones i el medi ambient.     

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, informa que la posició del Govern serà també d’aprovació dels acords. 

No obstant això, cal dir a la població que a Mataró l’ús d’aquest producte ja fa anys 

que s’està substituint per tractaments de lluita biològica a fi d’utilitzar com menys 

productes tòxics millor. Aquest producte, pel que ens comenten els serveis 

municipals, únicament s’utilitza mitjançant pistola directament a terra, sense fumigar 

a l’aire, i en zones no utilitzades per al passeig (com les mitgeres de la Via Europa) i 

en alguns marges, però no en parcs públics. A més, les quantitats que s’utilitzen són 

molt petites i no hi ha cap inconvenient per part dels serveis municipals de 

l’Ajuntament a canviar aquest producte per altres tècniques menys agressives tant 

per a la població com per al medi ambient.  

 

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

 
 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER TAL QUE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ ADQUIREIXI EL COMPROMÍS 

D’ESTUDIAR LA VIABILITAT PERQUÈ EN EL PRESSUPOST DE 
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L’ANY 2013 ES DESTINI UNA PARTIDA ECONÒMICA PERQUÈ 

LES PERSONES QUE ES VULGUIN POSAR MESURES DE 

SEGURETAT A LES SEVES LLARS, PUGUIN FER-HO, SENSE 

QUE TOT EL COST ECONÒMIC RECAIGUI EN EL PROPIETARI. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La inseguretat avança ara per ara de forma alarmant a la nostra ciutat. Per desgràcia 
cada vegada són més els ciutadans i ciutadanes que pateixen robatoris o furts a les 
seves llars. 
 
Atès que hi ha moltes persones que pateixen d'inseguretat a les seves llars, i que en 
les capes més humils de la nostra societat hi ha persones que no poden tenir una 
despesa per instal•lar sistemes de seguretat a les seves llars, com podrien ser reixes, 
entre altres mesures. 
 
Atès que ens podem trobar amb persones que no tinguin res per robar-lis i que per 
això també poden ser víctimes d'agressions, així com de traumes per el fet d'haver 
entrat a les seves llars i fins i tot arribar a perillar la seva vida. 
 
Per això  creiem que aquelles persones que no tenen recursos econòmics puguin 
optar per instal•lar aquestes mesures de seguretat. Ja que hi ha masses entrades en 
domicilis, i actualmet la gent sent una inseguretat molt gran a les seves llars, aixi com 
que són moltes les persones que no es poden permetre instal•lar en les seves llars 
mesures de seguretat, com podrien ser persones que viuen en baixos o primers 
pisos. 
 
Som conscients i sabem que per la situació actual, és materialment impossible que 
els nostres cossos de seguretat donin a l'abast per prevenir aquests casos al 100%. 
Per això creiem i apostem que nosaltres, com a administració local i per tant més 
propera al ciutadà, trobi de nosaltres un recolzament. Sinó en gran quota econòmica, 
almenys una part. Perquè els ciutadans i ciutadanes que vulguin que la seva llar sigui 
més segura o que reuneixi unes mínimes condicions de seguretat per poder viure 
sense aquesta sensació d'inseguretat, però que per motius econòmics no ho pot fer, 
pugui fer-ho. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol.licita l’adopció 
dels següents acords:  
 

1. -    Que l'Ajuntament de Mataró adquireixi el compromís d'estudiar la viabilitat 
perquè en al pressupost de l'any 2013 de l'Ajuntament de Mataró, es 
destini una partida econòmica perquè les persones que es vulguin posar 
mesures de seguretat a les seves llars, puguin fer-ho, sense que tot el cost 
econòmic recaigui en el propietari. 
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2. -    Estudiar la possibilitat de fer un reglament per tal de determinar les bases i 

les prioritats de les persones a l'hora de concedir aquest ajut. 
 

 
3. -    Si finalment al pressupost per a l'any 2013 l'Ajuntament de Mataró acabés 

dedicant una partida econòmica pel que acordem. Instar a la Generalitat 
de Catalunya i a la Diputació de Barcelona perquè puguin fer una 
col•laboració fent una aportació en matèria de dotació econòmica perquè 
l'Ajuntament de Mataró no hagi d'efectuar tota la despesa de les seves 
arques Municipals.” 

 
 

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

Popular, reconeix que en aquest ple s’han presentat mocions estrafolàries però 

aquesta és de les que més. No em puc prendre seriosament la proposta que 

presenten perquè el que ens estan dient, en una situació en què el pressupost 

municipal està patint unes retallades importantíssimes que estan afectant tots els 

sectors i àrees de l’Ajuntament, és que amb diner públic paguem les reixes d’un privat 

a casa seva. Vostè ha participat en una comissió informativa sobre la seguretat a 

Mataró en què els representants dels grups municipals hi érem presents, amb el cap 

de la Policia Local, on ens van presentar tot un seguit de xifres que demostraven que 

la seguretat a la ciutat no ha augmentat de manera alarmant, tal com vostè afirma en 

aquesta proposta de resolució. Una altra cosa és la sensació d’inseguretat, respecte 

a la qual li he de donar la raó. En aquesta ciutat, especialment en alguns barris, la 

sensació d’inseguretat ha augmentat. Per què? Sovint, el fet que hi hagi costums i 

estètiques diferents en un únic espai amb col·lectius diferents pot generar aquesta 

sensació. Què podem fer davant d’això? Nosaltres ho tenim clar: si hi ha desigualtat 

social, hi ha problemes. D’entrada el que aconsellaria és que tinguem la capacitat 

d’apropar molt més els diferents col·lectius que conviuen a la nostra ciutat. No és la 

solució però sí forma part de la solució. Evidentment, en aquesta ciutat hi ha unes 

regles del joc que s’han de respectar per tots per igual, però també hi ha coses com 

la fraternitat que em sembla que la seva proposta no contempla.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, està d’acord que sense seguretat no hi ha 

llibertat i que el dret de totes les persones a viure en seguretat és un bé comú, però 

per nosaltres la seguretat forma part del gruix d’unes polítiques socials que cal 

reivindicar des de l’administració. Per això pensem que la privatització de la 

seguretat, en les seves diverses formes, només aconseguiria més desigualtat i 

exclusió. A banda que podria significar victimitzar doblement les persones en risc 

d’exclusió social. Aquesta assumpció de costos de la seguretat privada per part de 

l’administració és inadmissible, perquè aquesta ha de ser responsabilitat únicament i 

exclusiva dels cossos de seguretat i de la justícia en el compliment de la llei, que han 

de garantir la seguretat, el lliure exercici de drets i llibertats, així com la persecució 

dels delictes. La ciutadania en general i les formacions polítiques en particular hem 

de ser coresponsables una mica, una coresponsabilitat que ha de començar amb 

l’ètica i l’empatia de les situacions i la condemna a la demagògia d’aquestes.  

La convivència és una qüestió de valors, però també de coresponsabilitat ciutadana, 

que requereix polítiques públiques, socials i de proximitat per ser eficients. 

Segurament no és suficient, però és una part important per resoldre els problemes. 

Per tot això, nosaltres pensem que aquesta proposta de resolució no s’ajusta a 

aquests plantejaments i no hi votarem a favor. 

 
 
 

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

Catalunya, comença dient que de propostes estrafolàries se n’han fet algunes, és 

cert, i que cadascú fa alarmisme com pot i com vol, en referència també al tema 

anterior. Pel que fa a la proposta, suposo que ha estat un lapsus el que ha tingut el 

Sr. Martínez, qui ha parlat abans d’inclusió social, de drets, etc., però s’ha deixat una 

paraula molt important, els deures. La proposta es podria votar absolutament, perquè 

no hi ha cap compromís, només diu “adquirir el compromís d’estudiar”. Per tant, 

després d’estudiar-la, es podria dir que sí o que no. Em sembla, però, que té una 

sèrie de mancances: en primer lloc, no és el mateix que es pagui la seguretat un 

privat que té prou diners com un altre que no en tingui i potser ho necessiti més, com 

ara la gent gran que viu sola, cada vegada més anys, i poden sentir-se insegurs. 



 90

Tal com està plantejada la proposta, nosaltres no la votarem en contra però tampoc a 

favor. Seríem més partidaris d’aclarir-la, és a dir, d’especificar a qui sí i a qui no, si 

una persona viu en una torre o en un habitatge d’alt standing o no; i també, parlant de 

prioritats, entenem que el prioritari ara mateix seria atendre molta gent gran que viuen 

sols a casa i seria interessant que poguessin accedir a aquest tipus d’eines a casa. 

Finalment, la por és lliure i ningú no té dret a jutjar com se senten les persones. 

Davant d’això, m’estimo més no emetre cap judici.  

 

 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, afirma que la 

seguretat sí que és una prioritat per a aquest Govern, però el que no comparteix és la 

manera de garantir-la que proposa la Sra. Lora. Creiem que en la seguretat hi hem 

de seguir treballant, ja que és una de les preocupacions de tots. N’hem parlat molt, 

però aquesta no és la forma. I si el que es vol és regular ajuts, el ple passat es va 

aprovar un reglament d’ajuts i com havíem d’ajudar les persones més necessitades, 

cosa que està en exposició pública. D’altra banda, anar a buscar ajuts a altres 

institucions per aquest tema, no creiem que es pugui fer.  

Cap dels punts dels acords els compartim, per tant no hi votarem a favor.  

 

 

 

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

explica que el seu grup va redactar aquesta proposta, arran d’unes peticions d’uns 

ciutadans de Mataró. També vull dir que m’ha sorprès perquè en cap moment, ni en 

la part expositiva ni en els punts d’acord, es parla de cap col·lectiu. Simplement 

parlem de seguretat ciutadana i de la sensació d’inseguretat que tenen moltes 

persones a la seva llar. Hem presentat la proposta perquè per nosaltres la seguretat 

ciutadana és una prioritat. Si nosaltres estiguéssim governant a la ciutat, per 

nosaltres això seria una prioritat.   
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    
Vots en contra: 19,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LES ACCIONS QUE EL GOVERN 

MUNICIPAL ESTÀ PORTANT A TERME PER LLUITAR CONTRA 

L’ATUR A LA NOSTRA CIUTAT. 
 

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

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

 
“Segons dades del mes d’agost de 2012, a Mataró hi ha 14.325 persones en situació 
d’atur. Mes rere mes, aquest nombre no deixa d’augmentar. El juny de 2011, en què 
els membres de l’actual equip de govern municipal van prendre possessió dels seus 
càrrecs, hi havia 13.031 persones a l’atur. Així les coses, des de llavors l’atur ha 
augmentat en 1.294 persones a la nostra ciutat, és a dir, un 9,93% en termes relatius. 
Una dada molt preocupant. 
 
L’Alcalde, Sr. Joan Mora, en el seu discurs d’acceptació del seu càrrec, el mes de 
juny de 2011, afirmava, textualment: “els polítics, ens trobem avui en un atzucac. Al 
mig d’ una crisi profunda de model econòmic, financer i social, amb un alt nivell d’atur, 
que fa imprescindible afavorir la reactivació de l’economia, per permetre la creació de 
llocs de treball”. Deia que “vivim moments convulsos on hi ha moltes persones que 
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pateixen perquè no tenen feina. La taxa d’atur de la nostra Ciutat, al voltant del 20%, 
és l’indicador que ens ha de preocupar més. Aquesta serà la meva màxima prioritat”. 
En enumerar aquestes prioritats, el Sr. Mora va afirmar rotundament que “la principal 
preocupació del nou govern ha de ser i serà la reactivació econòmica”. A tenor de les 
dades sobre l’atur, queda clar que les accions que està portant a terme el govern 
municipal no estan produint els efectes esperats. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa presenta les següents preguntes: 
 

1. Quines accions està portant a terme el govern municipal per tal d’aconseguir 
reduir el nombre de persones aturades? 

 
2. Quines accions està portant a terme el govern municipal per tractar de 

reactivar l’economia de la ciutat? 
 

3. Quina valoració fa el govern municipal de la sèrie de dades sobre l’atur des de 
juny de 2011 fins a l’actualitat?” 

 
 

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

reconeix les limitacions que es tenen des d’un ajuntament per actuar directament 

sobre aquestes dades i passa a explicar totes les accions que s’estan fent. 

Aquest any tindrem un 20% menys de personal i hem estat treballant pràcticament 

amb un 30% menys de recursos i, tot i així, hem tingut 4.780 usos del Servei 

d’Ocupació, més que l’any passat; 3.477 entrevistes, una mica més que l’any passat; 

92 sessions informatives, una mica menys; mantenim el temps d’espera en 10 dies, 

igual que l’any passat. Estem treballant molt amb la pàgina web per discriminar bé el 

tipus d’aturat i donar-li millor atenció. Hem cooperat amb els agents socials i ho 

seguim fent i amb empreses privades per augmentar l’eficiència de la borsa de 

treball. S’ha treballat amb oficines de treball de la Generalitat per guanyar eficiència. I 

estem treballant molt perquè totes les activitats de promoció, i em consta que 

diferents grups del consistori hi han participat, es facin segons les necessitats que les 

pròpies entitats i empreses ens diuen. És per això que fem, per exemple, el Consell 

de l’FP des d’una visió vertical de la formació, en FP dual. I també hem fet el conveni 

amb les acadèmies d’anglès per fer cursos a una quarta part del seu cost normal. 

També hem aconseguit que el nou Mercadona hagi contractat 48 aturats de Mataró 

dels 63 ocupats que ha generat, que a més són tots del Maresme. I també hem 

triplicat les visites a empreses que feia la gent de l’IMPEM. Això, pel que fa a la 
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primera pregunta. És una feina important que tota la gent de la casa fa i la qual s’ha 

d’agrair. 

En resposta a la segona pregunta, val a dir que s’ha posat en marxa el Consell 

Econòmic i Social per intentar trobar solucions amb els agents socials. S’ha fet el 

“Mataró Opportunity Weekend”, Les Santes han estat un exemple de com la cultura i 

la promoció econòmica estan treballant plegades i la Torre Llauder. També s’està 

treballant d’una manera molt intensa junts en Urbanisme i Promoció Econòmica. Es 

pot afirmar ja que comencem a tenir turistes al carrer. Hem fet la Festa del Port. Hem 

posat en marxa “Invest in Mataró” lligat a l’acord que tenim amb Barcelona per tal 

d’aprofitar aquesta gran marca. Hem consolidat el Tecnocampus com un eix de 

finançament per a les empreses i un referent en emprenedoria, que es convertirà en 

l’oficina única empresarial. Hem atès més de 1.000 empreses el 2012. Estem 

treballant molt per intentar amb altres àmbits (Diputació, SOC, etc.) tirar endavant 

l’Agència de Desenvolupament de Mataró i el Maresme. Hem reduït un dia el 95% 

dels tràmits de llicències. Estem seguint treballant als barris amb programes com ara 

el de Dones Emprenedores. Estem treballant la internacionalització, volem tornar a 

posar en valor el tèxtil i estem duent a terme un programa que li diem empreses en 

positiu per visitar empreses exemplars per poder recuperar la confiança.  

En resum, estem intentar reduir distàncies entre l’administració i les empreses, entre 

la universitat i les empreses, entre els treballadors i l’administració, entre els agents 

socials i l’administració, a base de molta feina i d’estar oberts a totes les oportunitats 

que ens passen per davant.  

Els demano i els reitero que si creuen que falta alguna cosa per fer o tenen altres 

idees, ens les facin arribar. Les tirarem endavant amb els recursos que tenim. 

Pel que fa a la tercera pregunta, la valoració del Govern és negativa: 14.400 aturats 

al mes de setembre no es pot qualificar de cap altra manera. Dit això, Mataró fa més 

de tres anys que som la ciutat de més de 50.000 habitants amb més percentatge 

d’aturats de Catalunya, però, afortunadament, els dos darrers mesos la creació 

d’atur, és a dir l’índex de destrucció de llocs de treball, s’ha reduït d’una manera molt 

important. Hem passat d’un índex de l’11-12% al 6%. La realitat és que tenim un 

21,49% d’atur i seguim sent la ciutat de més de 50.000 habitants amb més aturats. 

Gràcies a l’equip del TCM, del Servei d’Ocupació, del Servei d’Empresa i de 

Promoció de Ciutat per la seva feina.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa és conscient de l’esforç que estan fent els 

treballadors de la casa, que, a més a més, estan patint les conseqüències de les 

retallades. Però també és veritat que en el seu programa electoral vostès ocupen 6 

pàgines a parlar de com enfrontar-se a l’atur i de moment l’atur ha augmentat. D’aquí 

les preguntes, perquè les dades són preocupants. Les solucions no són fàcils però 

potser caldria fer alguna altra cosa. Respecte al Consell Econòmic i Social, demano 

al Sr. Alcalde que pressioni perquè, tot i que és un òrgan consultiu, es crea amb la 

finalitat d’intentar que els actors importants en l’entramat social i econòmic aportin la 

seva experiència i idees. Tinc la impressió que aquest Consell només s’ha reunit 

abans de l’estiu i penso que és hora que es reuneixi, tenint en compte que als seus 

Estatuts o a la proposta de resolució estava previst fer un full de ruta o calendari, etc. 

Els demano que s’activi al més aviat possible perquè totes les forces que hi poden 

col·laborar es posin a treballar i aconseguim reduir aquestes xifres d’atur.  
 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, explica 

que el plenari del Consell Econòmic i Social que estava previst al setembre serà ara 

a l’octubre, però hi ha 5 grups de treball i tots s’han reunit almenys una vegada: la 

majoria dues i algun tres. És evident que poder fer coses segons en quin marc legal 

costa, però no pateixi que si l’Alcalde Mora alguna cosa té és que persegueix, 

pressiona i els temes importants els té clars. I per la part que em toca, també. 

A nivell de les 6 pàgines del programa electoral, té tota la raó. I és per això que jo li 

he llegit una trentena d’accions que estem duent a terme. Amb l’esperit positiu amb 

què ha plantejat la pregunta, l’animo a seguir treballant en aquest aspecte al Consell i 

a la Comissió Informativa per aportar tot el que pugui en aquest aspecte.  
 

23 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER TAL QUE LES 

CARTELLERES QUE ES MUNTEN I ES DESMUNTEN DURANT 

LES CAMPANYES ELECTORALS QUEDIN INSTAL•LADES DE 

MANERA PERMANENT PER A ÚS DE LES ENTITATS 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“Atès que ben aviat hi haurà una nova campanya electoral, aquest cop al Parlament, 
l’Ajuntament de Mataró previsiblement instal·larà cartelleres només durant quinze 
dies i per a ús exclusiu dels partits polítics.  
Atès que un cop acabada la campanya electoral l’Ajuntament retirarà les cartelleres. 
Atès que instal·lar i desinstal·lar aquestes cartelleres implica una despesa 
innecessària que paguem amb diners públics de tota la ciutadania. 
Atès que les entitats de la ciutat que volen donar a conèixer les seves activitats no 
disposen d’espais adequats on penjar cartells.  
Atès que hi ha una Ordenança que prohibeix penjar cartells en espais públics però en 
canvi l’Ajuntament no facilita espais públics com ara cartelleres on fer-ho 
correctament. 
Atès que la imposició de sancions per manca d’espais on penjar cartells ha generat 
malestar en moltes entitats vives de la ciutat. 
Atès que deixar les entitats de la ciutat sense espais públics per expressar-se és 
totalment contradictori amb la “participació ciutadana” que l’actual govern diu que està 
impulsant amb la reforma del model de participació institucional. 
 
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula el prec següent:  
 

1. Que les que les cartelleres que es munten i es desmunten durant les 
campanyes electorals quedin instal·lades de manera permanent per a ús de 
les entitats ciutadanes sense ànim de lucre de Mataró. 

2. Que l’Ajuntament estudiï, conjuntament amb les entitats, l’ampliació de la 
cobertura de cartelleres públiques a tota la ciutat.” 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, confirma que el 

Govern accepta el prec. El que farem és instaurar un període de prova, mirar com 

funcionen —ho farem conjuntament amb la Sra. Calpe des de Manteniment—, si es 

respecta o no, etc. Compartim que ha de ser per a les entitats sense afany de lucre, 

però veurem si se’ns omplen o no de cartells comercials.    
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, agraeix l’acceptació del prec. També seria interessant convidar totes les 

entitats perquè entre totes puguin intentar gestionar aquestes cartelleres de manera 

que la iniciativa funcioni.  
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24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ESTAT DE LES NEGOCIACIONS PER A 

LA INSTAL•LACIÓ DE LA UNIVERSITAT EUROPEA DE MADRID 

A MATARÓ. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Aquests darrers dies hem estat –com ja s’ha convertit ja en norma- informats per la 
premsa local de la reunió del Consell Assessor de la Universitat Europea de Madrid a 
la nostra ciutat. La instal·lació d’aquesta universitat a Mataró va ser impulsada per 
l’anterior govern municipal i va comptar amb el suport majoritari del consistori, 
constituint-se una comissió de seguiment amb representants de tots els grups 
municipals. 
 
En les declaracions publicades després de la recent reunió es posava de manifest la 
voluntat dels responsables de la Universitat Europea de Madrid de continuar apostant 
de manera prioritària per Mataró per instal·lar la seva seu a Catalunya. També 
s’apuntava la necessitat de negociar amb el govern de la Generalitat de Catalunya 
aquesta instal·lació a Mataró. 
 
És per això, i davant l’absoluta manca d’informació per part del govern municipal de 
l’estat de les negociacions, que aquest grup municipal formula les següents  
preguntes: 
 
1.- Quin és l’estat actual de les negociacions amb els responsables de la Universitat 
Europea de Madrid per tal que aquesta s’instal·li a la nostra ciutat?  
 
2.- Quines converses i amb quin resultat s’han mantingut amb el govern de la 
Generalitat de Catalunya per possibilitar la instal·lació de la seu catalana de la 
Universitat Europea de Madrid a Mataró? 
 
3.- Per què l’alcalde no ha reunit la comissió formada per representants de 
tots els grups municipals per informar d’aquesta qüestió?” 
 
 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, diu que 

efectivament van decidir fer una reunió del seu consell d’administració aquí a Mataró, 

sobretot a sol·licitud del seu president d’honor, el Sr. Bassat, per fer-li un homenatge. 

Va venir la premsa i va venir gent d’un cert renom, la qual cosa genera interès, però 
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en la seva reunió el tema era aquest i no negociar res amb Mataró, perquè el que 

estan fent és parlar amb la Generalitat. Allà queden les converses que estan tenint, 

però no hi ha res més a dir ni hi ha negociacions concretes. Si volen més detalls, 

encantat de donar-los-els. 
 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, entén la 

dificultat de la negociació perquè no està a les nostres mans. Jo vull saber, però, 

quines expectatives tenim respecte al posicionament en aquest cas de la Generalitat 

i, més concretament, del director general d’Universitats.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, reconeix que no ho sap. En aquests 

moments, és una negociació entre la Generalitat i la pròpia universitat. Nosaltres, a 

més a més, fem un flac favor portant aquestes coses aquí al ple. Nosaltres vam fer 

una proposta quan estàvem a l’oposició, aquest és una tema que personalment 

l’havíem treballat força i vostès el van entomar, el van seguir, van intentar-ho i 

nosaltres continuarem fent el mateix. En el moment que hi hagi qualsevol possibilitat 

o moviment, en seran informats amb tota discreció allà on toqui. 

D’altra banda, si vostè escolta els talls que hi ha al mitjà de comunicació on ha sortit, 

veurà què és el que diu el propi director general, el qual parla de l’homenatge al Sr. 

Bassat i del lliurament de la medalla d’or de la universitat.  

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, reitera que 

l’únic que demana és que mantingui informada l’oposició, encara que les 

negociacions estiguin encallades. No ens fem il·lusions quan potser el posicionament 

de la Generalitat sigui un de molt determinat i no hi hagi possibilitat. La pregunta està 

plantejada simplement per l’interès que tenim en què aquesta universitat es pugui 

instal·lar a Mataró. En podem parlar en l’àmbit que vostè cregui convenient i amb tota 

discreció.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, hi està d’acord. Però que quedi clar que de 

totes les converses que vostè va fer amb la Generalitat tampoc no ens en va informar 

de cap, perquè entenc que al final no hi havia res més. No pateixi, que el mantindrem 

informat si hi ha qualsevol cosa, perquè segurament seria un dels grans trets que 

podria tenir aquesta ciutat en el futur, convertir-se en un gran campus internacional 

universitari de primera magnitud, portant aquí una universitat de gran magnitud, 

situada al sud d’Europa, en l’àrea de gran Barcelona. Seria un triomf de ciutat.  

Però és veritat que ara mateix hi ha un problema de situació universitària i crec que 

no és bo que aquestes coses les discutim aquí al ple i més quan seguim estant allà 

on érem. Amb una mica més d’empenta per si surt, però això, quan surti, ja ho 

explicarem, i quan s’avanci una mica més, ja ho direm. Tant de bo s’haguessin mogut 

més les coses a la Generalitat, però tal com va declarar: “Mataró és una de les 

ciutats candidates si obtenia una llicència de la Generalitat”.  

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, repeteix que el 

fet de portar aquest tema al ple és fruit simplement del seu interès en aquest tema i 

perquè se’n pugui fer el seguiment.  

 

 

25 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA MARXA DE 

DIFERENTS CÀRRECS DE CONFIANÇA DEL GOVERN 

MUNICIPAL. 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 9 de l’ordre del 

dia. 
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26 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL NOMBRE 

D’EFECTIUS POLICIALS A LA CIUTAT. 
 

El senyor Marcos A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Estem en uns temps on la percepció d’inseguretat va creixent entre els ciutadans de 
Mataró i, el seu Govern ens diu constantment que és una sensació que no correspon 
a la realitat, cosa que aquest Grup Municipal dubta molt seriosament, doncs les 
queixes constants dels veïns ens indiquen que quelcom està fallant. 
 
Uns dels punts que creiem que influeix en aquest fet és la manca d’efectius policials, 
tant del cos de la policia autonòmica, Mossos d’Esquadra, com del cos de Policia 
Local. 
 
A més d’aquest fet, un altre dels fets que creen força alarma social és l’augment dels 
delictes amb força, com les estrebades, que es podrien evitar amb una major 
presència policial al carrer. De fet, pensem que aquest era un dels objectius quan es 
va decidir fer canvis organitzatius i del servei a la Policia Local. 
 
Es per aquests motius que el nostre Grup Municipal presenta les següents  
PREGUNTES: 
 
1.-Quin ha estat el nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra en els últims 5 
anys a la ciutat? 
 
2.- Quin és el nombre d’efectius de la Policia Local en els últims 5 anys? 
 
3.- Quants efectius té la Policia Local a l’actualitat? 
 
4.- Segons el Pla Estratègic de la Policia Local de Mataró, quants efectius hauria de 
tenir a dia d’avui la Policia Local de Mataró?” 
 
 

 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que, segons la comissaria de l’ABP de Mataró, la comissaria ha 

oscil·lat dins d’una tendència sempre positiva entre els 119 efectius de què disposava 

el 2008, quan va ser inaugurada, fins als 144 de què disposa actualment. El nombre 

d’efectius de la Policia Local els darrers cinc anys és: l’any 2007, 162; el 2008, 164; 

el 2009, 173; el 2010, 173 i el 2011, 171. Actualment, tenim un total de 165 efectius 
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policials entre comandaments i agents, però amb la previsió de jubilacions existents 

seran 162 al mes de desembre d’enguany.  

En resposta a la quarta pregunta, segons el Pla Estratègic vigent el nombre 

d’efectius hauria de ser de 189, no obstant això cal tenir en compte que aquest Pla 

l’any 2009 ja va quedar en suspens a causa de la manca de recursos i, per tant, 

malgrat sigui vigent fins a l’any 2012, entenem que ja fa tres anys que no s’està 

seguint i no s’està regularitzant. Nosaltres, com ja els consta en les accions del PAM 

de l’any que ve, tenim prevista la revisió del Pla Estratègic de la Policia Local per 

adequar-lo a la realitat actual i per valorar el nou dimensionament necessari, tenint 

en compte les possibilitats de contractació de personal, que la normativa estatal de 

moment ens ha retallat. És per això que de moment ens movem en un marc legal 

que ens impedeix contractar més personal per sobre del que ens estipulen.  
 

 

 

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS ÍNDEX 

DELICTIUS A LA CIUTAT. 
 

El senyor Marcos A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem conegut durant els últims mesos als mitjans de comunicació i a l’última 
Comissió Informativa de Serveis Territorials i Via Pública, els delictes que creen més 
alarma social a la ciutat continuen augmentat a la ciutat no ja en els últims mesos si 
no que és un problema general que arrosseguem ja durant els últims anys, també 
creiem que és just assenyalar que no només és un problema de la nostra ciutat si no 
malauradament generalitzat.  
 
També cal assenyalar que hi ha hagut un canvi d’organització en el servei de la 
Policia Local, llargament reclamat per aquest Grup Municipal, que havia de venir a 
millorar la situació en la franja horària més problemàtica del dia encara que resulta 
una mica decebedor el comprovar que ha servit de poc per tal de millorar la situació, 
és més delictes com les estrebades sembla que han crescut de manera 
desproporcionada i voldríem saber si el que hem fet no ha estat desvestir un sant per 
vestir un altre. 
 
És pels motius que hem exposat que presentem les següents PREGUNTES: 
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1.-Quina ha estat l’evolució dels diferents tipus delictius a la ciutat en el que va d’any? 
 
2.-S’ha fet avaluació del funcionament de la nova estructura horària de la Policia 
Local? 
 
3.-Pensa el Govern Municipal introduir nous canvis o millores en el servei per tal de 
posar fre a l’escalada de fets delictius? (òbviament no cal que ens ho expliqui 
públicament per la discreció que s’ha de mantenir en aquest tema, però sí a la 
propera Com. Informativa de l’Àrea)” 
 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que hi ha un seguit de dades que no es poden fer públiques 

perquè són confidencials i només s’hi té accés a la Junta Local de Seguretat i els 

cossos que operen a la ciutat.  

No obstant això, a la darrera Junta Local de Seguretat es va poder veure que hi ha 

una evolució negativa en el nombre de delictes i de faltes. És a dir, no és cert el que 

diuen a la part expositiva perquè els delictes i les faltes han presentat una reducció 

conjunta durant aquest darrer any d’un 6,36%. Si volen més informació, a la propera 

comissió informativa els puc donar les dades més puntuals que necessitin.  

Pel que fa a la segona pregunta, el nou model operatiu va començar a funcionar el 

passat mes de juny. Donat que els mesos de juliol i agost no podem disposar del 

100% dels efectius de la policia, aquest nou operatiu amb tot el personal ha 

començat a treballar aquest mes de setembre. Tot i així, les dades presenten un bon 

nivell de treball i entenem que és un model que funcionarà molt bé perquè està 

donant un bon resultat. Aquest primer trimestre, la unitat de suport de la policia de 

barri ha fet un total de 490 serveis, dels quals 14 han estat de policia assistencial, 42 

de policia de trànsit, 133 de policia administrativa i 301 de policia de seguretat 

ciutadana. Respecte a la tercera pregunta, no hi ha cap escalada de fets delictius, 

sinó tot el contrari. Tenint en compte que aquest servei presenta unes dades 

satisfactòries, entenem que de moment no és convenient realitzar cap nou canvi. El 

que sí que farem i ja estem fent és intentar que el ciutadà tingui una millor percepció 

de la seguretat. Per això, s’implementen serveis de policia que permetin als veïns 

trobar-se més segurs a la via pública, amb la màxima presencia policial possible a les 

zones on la sensació d’inseguretat és més acusada. Això no serà possible sempre ni 

a tot arreu.  
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El senyor Marcos A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, explica que l’exregidor Bassas és la segona vegada que publica al seu 

bloc les dades i tot Mataró comentant les dades (8 de maig de 2011). El 27 de gener 

de 2012 a la web del seu partit hi havia dades, amb percentatges. I no ho pot fer 

públic? D’altra banda, a la comissió informativa es deia que els delictes que creen 

més alarma —estrebades i delictes amb força—, com s’ha dit a la part expositiva, 

augmentaven en un percentatge força alt, i ara diuen que no. 

 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, manifesta que ja ha donat l’estadística de que han baixat alguns 

delictes. Els estic donant la informació que els he de donar i que em diuen que els 

puc donar. Jo mai els he amagat res, tot el contrari. Justament ahir, en una reunió 

que vam tenir amb els veïns, un regidor del seu partit em deia que estàvem donant 

més informació de fets que passaven que la que rebien abans. Si tenen qualsevol 

queixa saben que me la poden traslladar. 
 
 
El senyor senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya demana intervenir de nou. El Sr. Joan Mora, alcalde president, respon 

al Sr. López que aquesta serà la tercera intervenció en una pregunta. Li recordo que 

estem negociant el que estem negociant i aquestes coses hauríem de mirar de 

reprimir-les una mica. Ara bé, no vull que aquestes coses quedin amb la sensació 

que el Govern pretén amagar qualsevol cosa de seguretat. Li asseguro que al primer 

que li costa creure les estadístiques és a l’Alcalde, no perquè no es cregui la 

informació que li donen, sinó perquè tothom sap al final les coses que poden passar i 

fins on arriba la policia. Els mesos de juny, juliol i agost fa vacances la plantilla de la 

policia de l’Ajuntament de Mataró i, per tant, tenim un terç menys de plantilla.  

 

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

Catalunya, manifesta que el que posa en qüestió és que els diguin que no els poden 



 103

donar dades. Hem posat tres exemples, però si vas a Google tens molts exemples de 

com es deien públicament, en una roda de premsa posterior a la Junta Local de 

Seguretat, aquestes dades. Em sembla lamentable que vostès el dia 27 de gener de 

2012 donin una pàgina sencera de dades —25 o 30 dades— parlant de la Junta 

Local de Seguretat. Sabem la precaució que s’ha de tenir en aquests temes, per això 

no demanem que ens expliquin aquí cap dispositiu, però no entenem perquè no se’ns 

poden donar unes dades quan vostès les publiquen a la seva pàgina web amb tota 

mena de detalls. Això és el que poso en dubte, cap altra cosa més.  

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica al Sr. López que està parlant de 

dades de fa  molt temps i que sortien de la nota de premsa que feia l’Ajuntament, que 

eren les mateixes dades de què vostès disposen en aquests moments de la 

informació que se’ls dóna. Una altra cosa és que té al davant unes eleccions i de 

forma oportunista vostè comença a jugar amb aquestes coses.  

La realitat que tenim en aquests moments no és perquè anem fent demagògia. Si el 

que volem és resoldre la problemàtica real de percepció de la seguretat, els mitjans 

que tenim són els que són. Els podrem organitzar de la millor manera que creiem en 

cada moment. Vostès estaven d’acord amb aquests canvis, que van ser recomanats 

pels tècnics. A partir d’ara és quan tenim totes les forces al carrer i és quan es podrà 

veure el resultat. Segurament no seran suficients i l’única forma que tenim per 

resoldre el problema és fer-ho tots junts. Si vostès no tenen totes les dades que té 

disponibles el Govern, no ho entenc. En tot cas, el compromís del Govern és 

subministrar-los tota la informació tal com la tenim, sense cap mena de filtre, perquè 

puguin jutjar per vostès mateixos, igual que s’havia fet sempre i, si és possible, 

encara més. Una de les característiques d’aquest Govern és explicar les coses amb 

la màxima transparència. Quan vostès ens van donar suport a aquest canvi de model 

de policia, estirant la policia de barri per tenir més policia a la nit, vam dir de provar 

aquest sistema un temps a veure si funcionava millor. Al cap de tres mesos —els tres 

mesos d’estiu— ens estem preguntant si funciona o no funciona. El conveni estableix 

que les vacances de la policia són els mesos de juny, juliol i agost. Aquest Alcalde 

pensa que seria millor que fessin vacances d’una altra manera, però avui aquesta és 

la situació. 
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28  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER GARANTIR LA SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA 

DE TOTS ELS ESCOLARS DE MATARÓ I PER ESTABLIR UN 

SUPORT EFECTIU A LES AMPAS QUE GESTIONEN ELS 

MENJADORS ESCOLAR.  
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“Com és sabut, la prestació del servei d’educació no es limita a allò que passa dins 
les aules. La seva qualitat implica el bon funcionament de serveis complementaris al 
lectiu, sense els quals aquest no funcionaria satisfactòriament, com ara el menjador, 
les activitats extraescolars o el transport escolar, per citar-ne alguns. 
 
Si volem millorar la equitat en educació no podem deixar d’abordar també aquests 
temes, perquè les beques i ajuts són instruments per afavorir la igualtat d’oportunitats 
i per avançar en cohesió social durant l’etapa d’escolarització obligatòria des infants, 
a banda del suport que representen per a la conciliació de la vida laboral i familiar i 
per avançar en la igualtat de gènere. 
 
A Catalunya, des del 1996, les beques i els ajuts que han de fer possible que ningú 
no quedi exclòs per raons econòmiques d’aquests serveis són responsabilitat dels 
consells comarcals. I els criteris per a l’atorgament de les beques i la seva gestió 
requereixen l’atenció de totes les administracions públiques amb competències en el 
món educatiu. 
 
En moments de canvis socials i demogràfics intensos i de profunda crisi econòmica 
com els que vivim, ajuntaments i consells comarcals han constatat un enorme 
increment de la demanda de beques i ajuts i per contra darrerament s’ha produït una 
forta retallada dels recursos necessaris per a garantir-les. 
 
Davant d’aquests retalls en beques escolars i de les dificultats derivades de la seva 
gestió, moltes AMPAs, que de forma voluntària organitzen el servei de menjador del 
seu centre escolar, o que ho gestionen a partir d’empreses especialitzades, han 
quedat totalment desbordades. Els diners de les beques arriben tard, en ocasions 
estem parlant del mes d’abril i maig, i ni les escoles ni les empreses que fins ara 
avançaven els diners tenen prou recursos per a acceptar els infants fins que arriben 
les beques.  
 
Hi ha alumnes amb necessitats econòmiques que no reben l’ajut: algunes famílies 
renuncien a la beca perquè no poden fer front al copagament, altres han deixat de 
rebre beca perquè han variat els criteris d’atorgament, tot i que la situació econòmica 
de la família no ha variat, i algunes no fan ús del menjador fins que no saben si se’ls 
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ha concedit la beca, decisió que de vegades es demora pel retard del Departament 
d’Ensenyament a comunicar als consells comarcals la partida pressupostària de la 
qual disposaran per a l’exercici. 
 
Segons l'Informe sobre la Pobresa Infantil del Síndic de Greuges, elaborat a partir de 
dades de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat i presentat aquest 21 de 
setembre a la presidenta del Parlament de Catalunya, el 70% dels alumnes en 
situació de risc de pobresa no podria accedir a la beca de menjador escolar si 
volgués sol·licitar-la: o sigui, set de cada deu alumnes en risc no tindria accés a 
aquestes beques "en el cas que volguessin usar el servei i la sol·licitessin". L'informe 
també assenyala que la major part de les prestacions orientades a combatre la 
pobresa infantil a Catalunya presenta percentatges de cobertura inferiors a la 
proporció de població infantil que es troba en aquesta situació. 
 
D’altra banda, es donen casos de desnutrició, d’infants que tan sols fan un àpat al 
dia, de nens amb ulleres sense la graduació adequada o sense espai a casa per 
poder fer els deures, als que també UNICEF els ha posat xifres: la pobresa infantil ha 
crescut a Catalunya cinc punts percentuals en dos anys, passant del 18,5% al 23,8% 
entre el 2008 i el 2010. Això vol dir que aquests infants pertanyen a famílies de quatre 
membres amb ingressos inferiors als 16.476 euros a l’any. 
 
Darrerament, moltes AMPAs d’escoles de la nostra ciutat han vist reduir de forma 
alarmant el nombre d’usuaris dels menjadors escolars i en alguns casos concrets 
l’AMPA ja ha començat a plantejar-se el tancament definitiu del servei de menjador. 
 
Aquestes dades de Catalunya ens fan pensar que l’abandonament del menjador 
escolar quan no es rep la beca, pot està lligat en molts casos a noves situacions de 
pobresa. 
 
Atès que garantir una alimentació adequada dels infants de la nostra ciutat no és un 
tema únicament de l’escola, atès que ben segur a la ciutat hi ha escolars sense beca 
de menjador, però amb necessitats alimentàries no cobertes, o cobertes de forma 
insuficient, el Grup Municipal d’ICV-EUiA formula al govern municipal els següents 
 

PRECS 
 
1. Que des de l’Institut Municipal d’Educació (IME), i en el menor temps possible, 

s’elabori un informe sobre els menjadors escolars de Mataró que estan en 
situació de risc i dels escolars que malgrat haver deixat de ser usuaris del 
menjador escolar poden estar en una situació d’alimentació insuficient. 
 

2. Reforçar la coordinació i l’acció conjunta entre les escoles, l’IME, els Serveis 
Socials, el Consell Comarcal del Maresme i el Departament d’Ensenyament per 
tal de garantir que es trobaran els recursos necessaris per tal que cap centre 
escolar de la ciutat hagi de tancar el servei de menjador escolar.” 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, manifesta que per 

descomptat que accepten el prec. 

Com li vaig dir a la comissió informativa, estem al corrent que hi ha aquestes 

situacions. Hi ha algun cas que al qual ja estem donant resposta. Compartim la seva 

preocupació. La situació de les famílies de la ciutat és molt complicada, la qual cosa 

provoca que les AMPES hagin de fer un sobreesforç que els hem d’agrair. 

Hem de lluitar per defensar les necessitats bàsiques dels nostres escolars. Li 

agraeixo que faci aquest prec perquè reforçarà la feina que ja estem fent.  

 

 

 

29 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE M1TV. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“En els últims mesos la confiança d'aquest mitjà de comunicació s'ha deteriorat de 
forma greu. 
 
La imatge que tenim nosaltres conjuntament amb ciutadans i ciutadanes de Mataró 
envers M1TV és que deixa molt que desitjar en algunes ocasions, en moltes d'elles 
critiquem la seva falta de rigor de les informacions, així com creiem que aquest mitjà 
es deixa influenciar per ideologies polítiques així com per formacions, tal i com han 
demostrat des de el primer dia que Plataforma per Catalunya va fer publica la seva 
candidatura per a les eleccions Municipals de l’any 2011.  
 
Són habituals les seves actituds sectàries envers a la quarta força política de la 
Capital de la Comarca del Maresme, així com un boicot a l'hora d'informar dels 
esdeveniments de la ciutat en què PxC assisteix. 
 
Insultar o ofendre la dignitat d'unes persones, així com acusar falsament a algú amb 
intencions perverses.  
Creiem que el fet de injuriar o calumniar no és propi d'un mitjà de comunicació el qual 
està format per professionals.  
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya formula el següent 
prec:  
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-  El Govern Municipal vetllarà per tal de que la televisió publica, la qual paguem 
entre tots. Tracti a totes les formacions polítiques aquí presents en aquest 
consistori de forma neutral, veraç i professional.” 

 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica que M1TV 

no és una televisió municipal, sinó que és un mitjà de comunicació del Consorci 

Digital Mataró-Maresme, ens que està format per diversos municipis de la comarca. 

Al nostre entendre, M1TV realitza una important tasca de divulgació de la nostra 

realitat tant local com comarcal. Sense M1TV molts esdeveniments de la comarca 

serien invisibles per als nostres conciutadans. Com és evident, ens pot agradar més 

o menys la seva programació o podem compartir més o menys la seva línia 

informativa. Però vostè comprendrà que, per respecte al dret a la llibertat d’expressió 

i a la llibertat d’informació, considerem que cap institució no ha d’interferir en la tasca 

professional dels periodistes. Solament seria acceptable fer sentir la veu de Mataró 

als òrgans del Consorci en cas que la línia editorial del canal atemptés contra els 

drets fonamentals de les persones i dels pobles, cosa que nosaltres creiem que no 

succeeix en aquest moment. Aquest Govern considera excessiu, esbiaixat i injust 

qualificar M1TV de ser un mitjà que insulta, ofèn, injuria o calumnia. Malgrat tot, si 

algú se sent insultat, injuriat o calumniat, sempre pot acudir als tribunals per defensar 

els seus drets. És per tot això que el Govern no li pot acceptar aquest prec. 

Vull enviar un missatge d’agraïment al conjunt de professionals i voluntaris que 

mantenen un mitjà de comunicació en uns moments tan complicats.   

 

 

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

expressa que això no va cap a tot el conjunt de les persones que formen part de 

M1TV. Es tracta d’un seguit de coses que van passar des del primer dia que vam 

presentar la candidatura de la comarca del Maresme. No és que ens sentim 

menyspreats per part de M1TV alguna vegada, és que certament ho han fet. Algun 

cop han fet declaracions amb les que ens hem sentit insultats. Vam estar a punt de 

denunciar-los, però al final van rectificar. No només és una vegada, sinó que ja és de 

forma reiterada. Per exemple, en alguns actes et tallen la imatge, etc. Són coses que 

poden passar una vegada, però tres, quatre i cinc vagades ja fa veure que és 
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intencionat, i més quan una persona de M1TV reconeix que una vegada li va fallar el 

subconscient, que el que va dir era per ideologia política i va demanar disculpes i ho 

va retirar. Parlo amb fonaments.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon a la Sra. 

Lora que si ella de veritat creu que hi ha motiu, cal que vagi als tribunals.  

Tots els que ens dediquem a això alguna vegada hem pensat que no sortim quan 

hauríem de sortir o que érem en aquell acte i no ens hi trobem. Això és habitual 

estiguis al govern o a l’oposició.      
 
 

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

manifesta que totes les persones que tenen la confiança de PxC se senten 

insultades. Com a representant i portaveu de totes aquestes persones, tinc dret a 

intervenir i a mostrar el nostre malestar. Amb la seva intervenció veig que vostè està 

consentint i sent còmplice del fet que una gran part de la societat se senti insultada.  
 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no ho comparteix. 

Hauria de portar imatges i demostrar-ho, però aquest no és el lloc per fer-ho.  

En tot cas, nosaltres som respectuosos en la línia que segueixen els serveis 

informatius del canal de televisió M1TV i també de Mataró Ràdio. Quan es 

produeixen fets d’aquests que a nosaltres no ens consten de cap manera, el que ha 

de fer vostè es portar les imatges allà on toca.  
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30 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA A CAUSA DELS INCIDENTS 

OCORREGUTS EN ALGUNS BARRIS DE MATARÓ SOBRE 

VEHICLES CREMATS. 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, presenta la pregunta següent:  

 

“A causa dels incidents ocorreguts durant aquest mes en alguns barris de Mataró, 
sobre vehicles cremats, fins i tot vehicles que estaven en un pàrquing comunitari 
particular.  
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya formula les següents preguntes:  
 
1-  Quina informació té el Govern Municipal a dia d'avui sobre aquests fets?  
 
2. - Quants vehicles han estat cremats durant l'any 2011? i el que portem d'any 

2012?” 
 
 
 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que aquest mes de setembre hi ha hagut 4 incidents de 

vehicles cremats a Mataró.  

El dia 4 de setembre hi va haver un vehicle cremat al carrer Foneria i el propietari 

encara no ha denunciat el fet, això indica molt probablement que es tractava d’un 

objectiu marcat per qüestions personals segons investigacions de la policia.  

El dia 17 de setembre, al carrer Uruguai es va cremar un ciclomotor, afectant un altre 

vehicle que estava aparcat al costat. Les circumstàncies són molt similars al fet 

anterior, encara que en aquest cas es va denunciar per part de l’amo del ciclomotor. 

El dia 19 de setembre, al carrer Germans Castanyer, hi va haver un incendi 

intencionat d’una furgoneta, amb afectació de quatre vehicles més. Es disposa d’un 

testimoni que no és concloent i gestions de la Policia Local possibiliten concloure que 

el possible autor era una persona d’origen subsaharià, encara que hi ha un testimoni 

que diu que no es tractava de ningú de raça negra. La via d’investigació està tancada 

perquè arriba un moment que la policia ja no té més fils d’on estirar. 
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El dia 26 de setembre es va cremar un vehicle a l’interior d’un aparcament del carrer 

Sant Oleguer. Segons investigacions, aquest incendi també va ser causat per motius 

personals. Segons dades de la Policia Local, durant l’any 2011 hi va haver 35 

vehicles afectats per algun incendi —no vol dir que tots fossin cremats directament— 

i amb el que portem de 2012 han estat 32 vehicles.  

 

 
En aquests moments abandonen la sessió la Sra. Monica Lora, el Sr. Juan Gabriel 

Ponce i el Sr. Carlos Fontbona, regidors del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya. 

 

 

31 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A 

L’OCTAVETA REPARTIDA PER PXC AL BARRI DE 

CERDANYOLA. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L’actual situació social i de crisi capitalista ha degradat les condicions de vida de 
molts barris, especialment aquells on hi ha famílies amb menys recursos econòmics. 
Aquest context requereix replantejar de soca-rel les actuals polítiques socio-
econòmiques. Paral·lelament i en clau local, és necessària la implicació de tots els 
agents socials municipals, inclòs l’ajuntament, així com de les diferents comunitats de 
nouvinguts que són una realitat als nostres barris.  
 
Aquest treball local reclama diàleg, transparència i un rebuig clar de les propostes 
xenòfobes que no aporten cap solució sinó que incrementen l’enfrontament. No 
podem tolerar que s’acusi a un col·lectiu humà de tots els mals que pateix una 
societat. El sistema capitalista és l’origen de les actuals desigualtats i discriminacions 
que generen conflictivitat i contradiccions. Acusar la immigració dels actuals 
problemes només serveix per generar odi quan tots sabem que no aporta cap solució, 
per tant hauria de ser rebutjat institucionalment. 
 
Atès que aquesta passada setmana PxC ha repartit octavetes amb clara 
intencionalitat discriminatòria envers els col·lectius immigrants. 
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El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula la pregunta següent:  
 

1. El govern municipal realitzarà alguna gestió davant les octavetes signades per 
PxC i repartides al barri de Cerdanyola aquesta passada setmana?” 

 
 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que en aquestes octavetes hi diu que el grup municipal de PxC 

vol rescatar aquests barris dels problemes que pateixen.  

Entenem que aquesta no és la forma de salvar res. Des d’aquest Govern ja estem 

fent actuacions per treballar en aquests barris especialment d’una forma seriosa i 

responsable, no demagògica, no només de cara a la galeria. Som plenament 

conscients del problemes d’aquest barri i, per això, dins d’aquesta línia de treball, és 

el que entenem que hem de fer els grups responsables, és a dir, demostrar a la 

ciutadania, treballant de veritat, que estem preocupats per tots aquests problemes de 

seguretat i d’incivisme. El que ja estem fent des del Govern és reestructurar el servei 

de la policia, que hem començat a treballar amb el 100% d’efectius aquest mes de 

setembre i que ja estem donant aquesta prioritat quant a la presència i l’actuació de 

la policia en aquests barris. Hem revisat aquest model de policia per donar més 

cobertura durant més franja horària, especialment en les franges horàries on els fets 

delictius eren més alts i on les peticions veïnals ens demanaven que actuessin d’una 

manera immediata sobre els problemes i les necessitats que anaven sorgint. Amb 

aquest model hem aconseguit que hi hagi més presència en els barris que la que hi 

havia amb el model anterior, durant una franja horària més ampla. Això és una forma 

de treballar responsable i seriosa i fet estretament amb els veïns. Hem tingut 

nombroses reunions amb els veïns, amb les associacions, amb altres veïns que no 

formen part d’associacions de veïns per poder coordinar de forma eficient i real 

l’actuació policial amb les problemàtiques concretes. Ahir mateix, es va mantenir una 

reunió de treball amb el grup de veïns organitzadors de la concentració del passat 

diumenge, juntament amb Mossos d’Esquadra, Policia Local i altres serveis 

municipals, amb la voluntat d’establir els ponts de diàleg necessaris entre veïns i 

forces de seguretat perquè la feina d’aquestes sigui feina efectiva. 
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També estem treballant amb els consells territorials dels barris. De fet, el de 

Rocafonda el tenim ja convocat per al proper dia 10 d’octubre per seguir treballant en 

aquesta línia.  

També estem treballant per mantenir i reforçar tot el que puguem les polítiques i 

actuacions socials necessàries per lluitar de forma directa al carrer contra aquells 

actes d’incivisme que posen en perill la convivència en aquests barris. Ahir mateix es 

va reunir el Consell de la Convivència, on també s’està treballant en aquest sentit.  

Tot això els ho explico perquè entenem que són totes aquestes actuacions les que 

demostren, d’una forma efectiva, la preocupació que té aquest Govern amb els barris 

afectats pel repartiment d’aquestes octavetes i perquè creiem que és una forma més 

seriosa i responsable de demostrar aquesta preocupació.  

Si tots els grups d’aquest consistori estem d’acord a reconèixer l’existència de 

problemàtiques en aquest barri i tots estem mostrant preocupació, els demano que 

ens posem a treballar seriosament amb aquests problemes. Convido a tots els grups 

a formar un grup de treball per abordar aquests problemes de ciutat i perquè es vegi 

si hi ha voluntat real de solucionar aquests problemes o si només es manifesta 

aquesta voluntat amb motius electoralistes.  

El que hem de fer és deixar-nos de fer proclames i octavetes i posar-nos a treballar 

seriosament i de forma responsable.  
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que queda contestada la pregunta. 

Aquesta situació la trobo d’una malignitat absoluta perquè no em puc imaginar què 

pot arribar a sentir un noi o una noia que tingui un cognom o un nom com els que 

estan escrits en aquesta octaveta amb una creu al costat. No em puc imaginar quant 

d’odi es pot generar amb una cosa així.  

La preocupació és la mateixa que tenim tots, però es pot arribar fins on la llei ens 

permeti.  

 

 
FORA DE CONVOCATÒRIA 

 

Conclòs l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la 
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convocatòria, s’ha presentat un prec del grup municipal Socialista sobre les situacions 

relatives a la seguretat percebuda a la nostra ciutat, que per tràmit d’urgència, 

convindria tractar en aquesta sessió plenària :  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (24). 

 
PRECS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES 
SITUACIONS RELATIVES A LA SEGURETAT PERCEBUDA LA NOSTRA 
CIUTAT. 
 
 
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“El passat diumenge es va celebrar una concentració al Parc de Rocafonda on els 
veïns i veïnes del barri es van manifestar en favor de la convivència i el civisme tot 
reclamant una major responsabilitat i implicació de les administracions, així com més 
mesures de prevenció per tal d’evitar els possibles conflictes de convivència. 
 
Veiem amb preocupació la situació que s’està vivint en alguns barris de la nostra 
ciutat. Darrerament s’han incrementat les queixes sobre la situació de la seguretat, 
l'incivisme i la convivència tant a Rocafonda com a Cerdanyola, entre d’altres motius, 
també, perquè la policia de barri ha quedat reduïda a un servei testimonial. La 
mateixa concentració de diumenge en va ser la darrera mostra. Així mateix, s’ha 
paralitzat la inversió pública, s’han retallat les actuacions de manteniment i millora als  
barris i els programes educatius i socials, tan importants en aquests moments. 
 
No podem deixar passar ni un minut més. Creiem que cal actuar decididament per 
tornar la tranquil·litat i la seguretat als nostres barris, perquè garantir la convivència  
en els barris és fonamental per la nostra ciutat. S’ha de treballar des del respecte a 
tothom, des del respecte dels drets i deures de tothom i utilitzant el diàleg i l’acord per 
la millora de la nostra convivència. 
 
Des de la voluntat d’afrontar, de manera immediata, els problemes i necessitats 
sorgits als barris de Rocafonda i Cerdanyola, el Grup municipal socialista, presenta 
els següents precs: 
 
1. Es revisarà el funcionament de la policia local, marcant una especial prioritat en 
quant a presència i actuació estable als barris de Rocafonda i Cerdanyola. 
 
2. Es convocarà urgentment el Consell territorial de Rocafonda- El Palau- Escorxador, 
per abordar de manera immediata la situació generada. 
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3. S’elaboraran Plans d’actuació per aquests barris que recullin actuacions de 
caràcter social i de millora de l’entorn urbà, què siguin consensuats i acordats amb 
els interlocutors socials i els veïns i veïnes dels respectius barris.”  
 
 
 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, expressa que tot 

el consistori comparteix moltes de les paraules i absolutament tot l’esperit del que ha 

dit la Sra. Prados. Però estem parlant d’un prec que ens formulen i no seria la 

primera vegada que aquest Govern accepta precs de coses que ja s’estan fent.  

Aquest cas és especialment seriós. Els dos primers punts del seu prec ja s’estan 

fent. Podrem matisar si ens agrada o no, en podem continuar parlant, podem parlar si 

la revisió del funcionament de la policia, amb la posada en funcionament d’un quart 

torn, és adequat. En tot cas, revisar el funcionament de la Policia Local ja s’ha fet.  

Parla de convocar el Consell Territorial de Rocafonda; està convocat pel dia 10. Es 

va convocar el dia 21, i no només la presidenta del Consell Territorial, sinó totes les 

persones que en formen part estem segurs que tindran interès a parlar dels 

esdeveniments que han succeït a Rocafonda, com va passar en el Consell per la 

Convivència celebrat aquesta setmana, el qual presideixo jo mateix. Per tant, el 

segon punt també s’ha fet. 

Pel que fa al tercer punt, també el compartim, però saben que és conseqüència de 

diverses situacions, és conseqüència del que la Sra. Prados ha explicat, és 

conseqüència d’uns fets que van venir al ple passat que obliguen a una 

reconsideració del servei de Ciutadania i Convivència i tots els programes que 

s’estaven fent, que hem de dissenyar plans d’actuació locals, els hem de convertir en 

programes i hem de buscar finançament propi. En aquests moments no ens arriba 

finançament de la Llei de Barris, igual que no ens arriben altres subvencions. És per 

això que en un punt de l’ordre del dia d’avui, de modificació del pressupost, hi havia 

50.000 euros, d’aquells 250.000, que anaven al programa d’educadors de carrer que, 

de moment, s’ha posat en marxa a Rocafonda, que es manté i que la voluntat 

d’aquest Govern és poder-ho estendre a altres barris de la ciutat. I amb persones del 

seu grup hem parlat també de la possibilitat d’un document que tenim aturat per 

circumstàncies diferents que ara no vénen al cas. És el que fins ara es deia el Pacte 

per la Nova Ciutadania. Si en fem un de nou haurà d’incloure això del punt tercer, per 
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tant, també és voluntat nostra fer-ho. 

Compartim les seves preocupacions, per tant, ho tirarem endavant. Moltes coses ja 

s’estan fent i acceptar-lo seria com dir que no s’està fent i amb aquest tema no ho 

podem fer. El que els demanem és que continuem treballant-ho i que ho fem junts. 
 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i cinc minuts de la matinada,  el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  
 


