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ACTA NÚM. 12/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  5 DE JULIOL DE 2012. 

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

 

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

juliol 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) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 12 de l’ordre del dia 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
 

És excusada l’assistència a la sessió de la Sra. Monica Lora Cisquer, portaveu del 

grup municipal Plataforma per Catalunya.  
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència 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 
4347/2012 de 2 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de juliol 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 5 de juliol 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 l’Acta de la sessió ordinària de 3 de maig de 2012.  

 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

 

  DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC sobre la renda 

mínima. 

  

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, CIU, ICV-

EUIA i CUP en suport al model d’immersió lingüística a l’escola. 

 

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-

EUiA i CUP en defensa del sistema nacional públic universal de salut i en 

contra de les possibles repercussions a l’estat del benestar de la ciutadania. 
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  DICTAMENS 
  Alcaldia 
 

6 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 3956/2012 de 14 de juny, d’ampliació 

i refundició de les delegacions genèriques al regidor Joaquim Fernàndez i 

Oller.  

 

  JUNTA DE PORTAVEUS 
 

7   Proposta de Resolució per retirar la medalla d’or de la ciutat de Mataró als 

col•lectius i entitats franquistes. 

 

  

  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  

8   Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció 

Turística Costa del Maresme. 

 

  Direcció de Serveis Econòmics 
  Servei d’Ingressos  
 

9   Aprovació dels preus públics de l’Aula de Teatre per al curs 2012-2013 de 

l’IMAC. 

 

 

  Compres i Contractacions 
 

10  Proposta de reestructuració del Servei Mataró Bus. 

 

 

  Direcció de Recursos Humans 
 

11   Aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Mataró 

 

12   Modificació de la relació dels llocs de treball de l’ Institut d’Esports. 

 

13   Aprovar l’acord de la refosa dels complements de productivitat i carrera 

acordat el dia 1 de juny de 2012 en sessió de la Mesa Negociadora Conjunta, 

pels representants de  l’Ajuntament de Mataró i els representants de les 

seccions sindicals de CCOO, UGT, SPPME-CAT, CATAC-IAC  i CSI-CSIF 

 

 

  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Obres  
 

14   Ratificació del  Decret  3719/20012  de 6 juny de la regidora delegada d’Obres, 

Serveis i Manteniment i Via Pública  relatiu a l’aprovació  inicial del Projecte 

executiu  de reparació del mur del marge dret de la riera  de Sant Simó a la 

ronda Cervantes. 
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15   Ratificació del  Decret  3720/20012  de 6 juny de la regidora delegada d’Obres, 

Serveis i Manteniment i Via Pública  relatiu a l’aprovació  de la memòria  

valorada  de les obres de reparació dels fonaments del pont del Camí Ral aigües 

avall de la  riera de Sant Simó. 

 

16   Aprovació inicial del  Projecte d’urbanització del entorns de la biblioteca 

Antoni Comas a l’antic Escorxador, versió revisada,  i  sol•licitar  la seva 

inclusió en el programa  PUOSC 2008-2012, com actuació a executar  dins de 

la anualitat 2012. 

 

 

   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
17   Aprovació del Conveni amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el 

Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de 

Mataró, per la recuperació del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de 

Mataró, per a ús de la ciutat i servei al cooperativisme. 

 

 

  Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

18   Autorització del traspàs de la concessió del quiosc de venda de flors de la Plaça 

Santa Anna. 

 

19   Aprovació de la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de 

temporada de les platges de Mataró per als anys 2012 a 2016. 

 

 

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

20   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista i 

Convergència i Unió per un pacte econòmic, social i per l’ocupació de Mataró. 

  

21   Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals a instància de la 

Plataforma EstafabancaMataró, per tal que l’Ajuntament faci costat a les 

persones afectades per l’estafa de les Emissions de Plans Preferents per part 

d’entitats bancàries. 

 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat 

Popular de cara a adoptar les mesures necessàries per a mantenir i ampliar 

l’oferta de PQPIs de la ciutat amb l’objectiu de facilitar el retorn als circuits 

formatius del col•lectiu de joves de la ciutat que acaben l’ESO sense  haver 

obtingut el títol de graduat escolar. 

 

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

Catalunya per tal de què els serveis jurídics de l’ajuntament de Mataró estudiïn 

si hi ha hagut possibles negligències en el procés de licitació i construcció de 

l’edifici de El Rengle. 
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24   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per sol•licitar la creació d’un Registre de Maltractadors d’Animals. 

 

 

  PRECS I PREGUNTES 
 

25   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es 

realitzi un Pla amb les mesures necessàries perquè durant el mes del Ramadà 

no es reprodueixin les molèsties que han patit veïns de diferents barris de la 

ciutat en anys anteriors i, en tot cas es garantitzi el descans dels veïns aplicant 

les ordenances relatives a la contaminació acústica en horari nocturn. 

 

26   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es 

duguin a terme els acords presos al Ple de juliol de 2007 sobre dedicar un 

carrer de la ciutat a les víctimes del terrorisme. 

 

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

les noticies aparegudes de cobraments indeguts per alts càrrecs de la sanitat 

catalana. 

 

28   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, perquè 

sigui retirada la bandera espanyola que oneja al terrat de la Casa Gran. 

 

29   Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

manca d’espais d’aparcament a la zona del carrer Alemanya i la poca o nul•la 

mobilitat dels vehicles estacionats. 

 

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

els representants de l’Ajuntament a diferents entitats bancàries o caixes. 

 

31   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acompliment dels acords 

del Ple de maig per donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de 

gènere a Mataró. 

 

32   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

referent a la relació entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’empresa CCM 

Estratègies i Salut, SL. 

 

33   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa sobre la retallada que té previst aplicar el govern 

municipal en els dies d’assumptes propis i la reducció del terç de jornada als 

treballadors públics municipals. 

 

34   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la pluralitat d’opinió a la 

pàgina Web de Mataró Ràdio. 

35   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre les retallades educatives a 

la ciutat. 
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36   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent a l’increment del pressupost de Benestar Social, als lloguers socials per 

a famílies desnonades i a les condicions del Centre d’Acollida per a famílies 

amb infants. 

 

37   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què 

es procedeixi a habilitar l’espai de les antigues pistes d’examen per a obtenir el 

carnet de conduir com a aparcament de superfície. 

 

38   Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya 

sobre les sostraccions d’objectes a la via pública.  

 

39   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el 

manteniment de les papereres i contenidors a Rocafonda. 

 

40   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’esfondrament d’un 

immoble al carrer Sant Antoni. 

 

41   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa respecte de l’acord adoptat per aquest ajuntament 

de mantenir el projecte “4Cordes” de l’escola Germanes Bertomeu. 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un 

acord de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest 

Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar 

el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per 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 observar aquest minut 

de silenci en memòria de les persones assassinades. 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

ORDINÀRIA DE 3 DE MAIG DE 2012.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, indica que hi ha un error en l’Acta del dia 3-5-

2012: en la votació del punt 16 surt que van votar-hi favorablement en lloc 

d’abstenció, que és el que van anunciar. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

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

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL PSC SOBRE LA RENDA MÍNIMA. 
  

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“Les reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha 
comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i 
per tant no disposen de cap prestació o subsidi per viure. 
 
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en 
resoldre els expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un 
augment de les persones sense recursos. 
 
Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a 
les entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les 
necessitats més bàsiques de subsistència. 
 
La revisió dels expedients al mes d’agost del 2001 va provocar una situació de 
desgavell i de caos. Va posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la 
Renda Mínima per part dels Departaments de Benestar i Família i del Departament 
d’ocupació i, el que és més greu, la manca de confiança en els professionals dels 
serveis socials dels ajuntaments i de les entitats socials que participen en el  
programa. 
 
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels 
professionals de serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost 
municipals. 
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Per tot això, el grup sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

1. Instar al Govern de la Generalitat a: 
 
a) .Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats 
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de 
propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya. 
 
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment 
de canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i 
les administracions locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la 
reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la generació de situacions de caos i alarma 
social. 
 

c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els 
expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la 
resolució del seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de 
tres mesos. 
 
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a 
donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, 
ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar 
desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, produïdes als municipis, com a 
conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims 
canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS i del col·lapse dels 
expedients. 
 
e)    Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics 
 
f) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i 
desenvolupament immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral 
alternatives, adreçades al conjunt de persones que s’han quedat excloses en el seu 
accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no 
poden assumir les noves demandes socials provocades per aquest fet. 
 
g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials 
dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que 
davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, 
presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense 
afany de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any 
2010 i a incentivar la contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció. 
 
2. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un 
recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així 
com de la forma i terminis per fer-ho.  
 
3. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al  
Departament de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups 
presents al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que amb totes aquestes reclamacions es 

constata una falta de sensibilitat envers el col·lectiu més necessitat, per part del 

govern de la Generalitat. Mentre, per una banda, aquest govern cargola les classes 

més desafavorides, per una altra banda, hi ha una política de relaxació en temes com 

la supressió de l’Impost de Successions, que afecta els més rics. A més a més, es 

presenta davant del PP com el millor de la classe a l’hora de fer retallades, amb 

decisions com la de cobrar un euro per recepta, que encara castiga més. Ja n’hi ha 

prou de fer pagar qui menys té, ja n’hi ha prou de fer que siguin els ajuntaments qui 

carreguin amb tot i de sobreexplotar els treballadors i treballadores dels Serveis 

Socials. El que necessita aquest país són polítiques expansives i de creixement, 

apostar per polítiques reals i efectives de reinserció sociolaboral per a totes les 

persones que s’han quedat excloses en contra de la seva voluntat. Diem no a les 

retallades, diem no al desmantellament de l’estat del benestar i diem no a aquestes 

polítiques d’austeritat que cada vegada deprimeixen més l’economia del nostre país. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució. 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, pensa que el que va succeir el passat agost del 2011 va servir perquè els 

ciutadans de Catalunya coneguessin, de paraules del Consell de Benestar i Família, 

que el 42% d’aquestes rendes anaven a parar a immigrants, essent ells només el 

14% dels habitants de Catalunya. Això, òbviament, sense comptar els que ja s’han 

nacionalitzat per convenis, reagrupacions, etc. Nosaltres estem a favor del PIRMI i ho 

faríem extensible a tots els ciutadans que no tenen feina, ni cap prestació econòmica, 

però entenem que actualment el PIRMI exclou alguns ciutadans autòctons per criteris 

de concessió absurds, com són no tenir família al país o tenir un habitatge en 

propietat, com si això exclogués algú de la pobresa.  

Per tant, ens és impossible votar a favor d’aquesta proposta mentre no es garanteixi, 

com passa a altres països del món, la prioritat de les ajudes a la gent els 

avantpassats de la qual van construir aquest país amb esforç i que necessiten que el 

seu país els torni tot el que la seva família ha fet per ell. Per tot això, el nostre vot 

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

Popular, discrepa d’aquestes polítiques que generen segregació i desigualtat. Si 

volem cohesió social al nostre país, això implica igualtat de drets i deures per al 

conjunt de la societat. Per tant, entenem que la renda mínima d’inserció ha de ser per 

a totes aquelles persones que ho necessitin, vinguin d’on vinguin. El problema de 

fons és un problema de prioritats. A qui hem de rescatar? A la gent que ho està 

passant més malament, o hem de rescatar entitats bancàries i aquells que han 

generat l’actual situació de crisi? Per a nosaltres, cal abordar el tema de forma més 

contundent, amb més inversions i més esforç per donar sortida a les famílies que ho 

estan passant més malament. Això, a la llarga, vol dir cohesió, desenvolupament 

econòmic i una societat més justa i més equitativa.  

Nosaltres donarem suport a la proposta del PSC. 

 

 

 

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

Catalunya, expressa que el seu grup municipal no pot donar suport a aquesta 

proposta de resolució. Recordo que es va crear una comissió que parlava d’ajuts 

socials, que intenta treballar de manera conjunta per ajudar la gent de la ciutat i el 

que allà ens diuen els tècnics és que a Mataró no es deixa ningú de banda, que les 

necessitats bàsiques tothom les té cobertes. Si ens dotem d’aquestes comissions, per 

què es presenten aquest tipus de propostes de resolució? Aquest no és el camí, el 

camí és el que vam començar per poder treballar plegats en un tema en què tots 

estem d’acord. Aquesta polèmica neix del que va passar l’estiu passat, és a dir, que 

ens vam adonar que el tema del PIRMI era una disbauxa perquè hi havia gent que 

cobrava i ens estava prenent el pèl. Nosaltres no podem oferir ajuts a tota la gent que 

arribi a la nostra ciutat perquè econòmicament no és viable. Crec que aquesta feina 

que ens demanen, l’Ajuntament de Mataró ja l’està fent.   
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La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, diu que el 

seu grup municipal no es pot adherir a la proposta. Aquesta qüestió ja va ser 

debatuda al Parlament de Catalunya i les modificacions incorporades per CIU, a 

través de la Llei d’acompanyament de mesures fiscals, tenia com a objectiu que el 

PIRMI recuperés la funció per la qual va ser creat, que és afavorir la integració de les 

persones amb risc d’exclusió social. Com a conseqüència de la deixadesa amb la 

qual el tripartit va gestionar la renda mínima, durant els darrers anys el PIRMI s’havia 

convertit en una ajuda de la qual es beneficiaven totes aquelles persones amb 

problemàtiques que no corresponien a la funció que estava prevista —al PIRMI hi 

recorrien les persones a qui se’ls acabava la prestació d’atur—. D’altra banda, 

aquesta modificació no pretén, en cap cas, deixar sense ajuda les persones que 

s’han quedat sense prestació d’atur. El govern vol que aquestes persones es 

dirigeixin cap a programes específicament dissenyats.  

Una altra de les modificacions importants d’aquesta Llei, és l’increment del període 

per ser perceptor d’aquesta renda mínima a dos anys de residència continuada a 

Catalunya. A més, a partir d’ara, s’estableix un període màxim, estudiat tècnicament, 

per rebre aquesta prestació, que són 60 mesos, temps que es considera suficient per 

tornar-se a incorporar-se al mercat de treball o adherir-se a programes que potenciïn 

aquesta incorporació. A més, hi ha casos exclosos d’aquest màxim: les persones 

majors de 60 anys o casos concrets que els treballadors socials considerin oportuns. 

En relació al fet d’instar el govern de la Generalitat a redefinir la renda mínima, hem 

de dir que el Departament de Benestar Social ja té, com a actuació recollida en un 

document de propostes de la lluita contra la pobresa i de la inclusió social, treballat 

amb la Taula del Tercer Sector, aquests tipus de propostes i la redefinició d’una 

renda mínima, en una llei dels anys 90. Al mes d’agost, simplement el que es va fer 

és retirar el PIRMI a unes 4.521 persones, el 33% dels quals es trobaven fora de 

Catalunya.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (7), corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
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Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 13, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

 
 
 
 
4 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS PSC, CIU, ICV-EUIA I CUP EN SUPORT AL 

MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles 
del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. 
Tot i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei 
d'Educació de Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense 
fissures al model educatiu del nostre país així com al model d’immersió lingüística 
que tan bons resultats ha donat els darrers 30 anys.  
 
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma 
decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els 
infants del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social. El nostre 
model educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes escolaritzats a 
Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals competències lingüístiques en català 
i en castellà.  
 
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport 
al model d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara 
més un model que ha demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha 
establert la igualtat d’oportunitats entre els alumnes del nostre país amb 
independència de la seva llengua d’origen.  

Per tot això, el Grup municipal socialista proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
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1. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema 
educatiu del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut 
internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que 
la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament. 

2. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la 
llengua vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta 
manera la bona feina feta els darrers 30 anys. 

3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els 
centres educatius que, malgrat la sentència, continuïn aplicant el model 
d’immersió lingüística en català.  

4. Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra 
les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles 
catalanes, recollit en la Llei d'Educació de Catalunya.” 

 

 

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

Catalunya, recorda que aquest tema es va debatre al ple d’abril d’aquest any amb 

una proposta de resolució que presentaven els grups de CIU, PSC, ICV-EUiA i la 

CUP. En aquest mateix mandat hem tingut dues propostes més en sentit semblant, 

en concret, una del PSC, al ple de setembre de l’any passat, i una altra de la CUP. 

Per tant, nosaltres no repetirem el debat que tindríem ara per quarta vegada.  

Vam votar-hi negativament i continuarem mantenint la posició. 

 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

expressa que la llengua catalana es troba avui amenaçada per la limitació massiva, 

pel món de les tecnologies, per l’entreteniment, etc. Tots aquests factors, combinats 

amb l’acció des de Madrid, podrien acabar amb la nostra llengua en menys de dues 

generacions. Per això, necessita la defensa i el compromís de tots. Nosaltres, però, 

no podem donar suport absolut a aquesta proposta, ja que, com tots sabem, la 

caiguda del nivell de qualitat de l’ensenyament és un greu problema, tant a Catalunya 

com al conjunt d’Espanya. No estem conformes amb el model educatiu actual. 

Nosaltres apostem per una reforma total de model educatiu, ja que aquest s’ha 

demostrat que és un fracàs. Apostem per un model basat en criteris d’esforç, de rigor 

i d’excel·lència en el qual s’incorpori, a més del català, el castellà i una o dues 

llengües estrangeres. Per tots aquests motius, el nostre vot serà d’abstenció. 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Juvinyà, en 

representació de l’Associació Cultural Fèlix Cucurull, qui diu que des de la sentència 

del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya del 28 de juny del 2010, 

s’han succeït un seguit de fets que demostren que l’objectiu de l’Estat espanyol és 

acabar amb la normalització del català.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

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

Popular de Catalunya.  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

 
 

5 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA I CUP EN DEFENSA DEL SISTEMA 

NACIONAL PÚBLIC UNIVERSAL DE SALUT I EN CONTRA DE 

LES POSSIBLES REPERCUSSIONS A L’ESTAT DEL BENESTAR 

DE LA CIUTADANIA. 
  

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2011, va 
aprovar oposar-se a les retallades sanitàries previstes al Pla de mesures urgents per 
a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, amb una reducció molt important de 
serveis assistencials que s’estan aplicant ja i que estan produint una pèrdua 
manifesta de qualitat assistencial, un increment molt important en les llistes d’espera, 
un desequilibri evident en l’equitat del Sistema Sanitari Públic i situacions de veritable 
angoixa en molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i de Catalunya. En 
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definitiva, s’estan complint els pitjors auguris: el nostre Sistema Públic de Salut, fins 
ara amb resultats d’excel·lència, està patint el major atac de la democràcia i està 
perdent els seus elements més essencials: la universalitat, l’equitat, la solidaritat i la 
qualitat assistencial. 
 
Paral·lelament a l’aplicació de totes les retallades aplicades, estan apareixent als 
mitjans de comunicació tot un entramat de corrupteles en la gestió de la sanitat 
catalana,  que estan deteriorant encara més el nostre Sistema Sanitari Públic. 
 
Ara, a més, s’apliquen i s’anuncien noves retallades. A l’aplicació de la taxa sanitària 
d’un euro per recepta aplicada a Catalunya des del dia 23 de juny, s’afegeix el 
repagament dels medicaments i la retirada, de moment, de 456 medicaments, 
anunciats per la ministra de Sanitat  
 
Les mesures del Govern de la Generalitat i del Govern estatal signifiquen el 
desmantellament d’un sistema sanitari de qualitat i universal. I l’actual situació està 
originant més desigualtats, més situacions d’exclusió social, més pobresa, més 
situacions de risc per als més desfavorits.   
 
A la nostra ciutat, aquestes retallades en el Sistema Sanitari Públic estan afectant 
directament a moltes persones i, si continuem amb la mateixa situació, la seva 
afectació augmentarà de forma exponencial. 
 
Els regidors i regidores d’aquest consistori hem de defensar els drets de ciutadania 
de les persones de Mataró. El dret a la salut és un dret de ciutadania i un dels més 
preuats per tots nosaltres i ara està patint un dels atacs més ferotges. Cada vegada 
més es posa en qüestió el més bàsic per a una vida digna. Tot això ens ha de 
preocupar com a representants dels mataronins i mataronines. 
 
Per aquest motiu, els grups municipals Socialista, ICV-EUiA iCUP  proposem 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar, de forma clara i decidida, la posició d’aquest consistori en contra 
de les recents mesures de fiscalitat dels medicaments: l’euro per recepta aprovat pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, taxa que s’emmarca en la llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives publicada al 
DOCGC 60954, de 23 de març de 2012 i les mesures de repagament dels 
medicaments anunciada pel Govern Central per mitjà de l’aplicació del Real Decreto 
Ley 16/2012 de 20 d’abril. 
 
Segon.- Demanar al govern de la Generalitat la suspensió de la taxa de l’euro per 
recepta. 
 
Tercer.- Demanar al Govern Espanyol la retirada del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 
d’abril per les repercussions negatives que pot provocar en la salut de les persones, 
alhora que deixi sense efecte, momentàniament, l’exclusió de la sanitat pública dels 
456 medicaments per tal de deixar el temps necessari per estudiar, conjuntament 
amb els professionals de la medicina, les conseqüències que pot comportar sobre la 
salut dels pacients. 
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Quart.- Demanar a aquest Ajuntament que posi tots els mitjans possibles perquè 
aquestes retallades no repercuteixin en les condicions de vida dels nostres ciutadans.  
 
Cinquè.- Portar al Ple del Consell Comarcal una moció similar a la present per 
l’adopció dels acords en nom del Consell Comarcal. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
Central i als grups amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats i a les 
associacions de professionals dels serveis sanitaris.” 

 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Molina, en 

representació de la Federació d’Associació de Veïns de Mataró, qui fa aquesta 

intervenció en nom i representació de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat 

Pública de Mataró Maresme, formada per entitats veïnals i ciutadanes, organitzacions 

sindicals i particulars de la ciutat de Mataró i es queixa de la pèrdua de qualitat del 

sistema sanitari que les mesures previstes al Pla de Mesures Urgents per la 

Sostenibilitat del Sistema Sanitari Públic han provocat.  

 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, manifesta que la sanitat és un valor de benestar que forma part de la 

societat moderna. La sanitat, igual que l’habitatge i el treball, és un dret tan bàsic que 

no es pot fer dependre del mercat, ha d’estar garantit per l’Administració Pública, 

sense cap altra restricció que evitar el frau i el malbaratament dels recursos. Els 

dirigents polítics canvien el criteri segons els interessos dels mercats i aquí hi ha 

molta gent que es farà rica a costa dels nostres sacrificis. No pot ser que una vida 

treballant signifiqui un final així. Donarem suport a aquesta proposta perquè hi estem 

totalment d’acord, encara que pensem que, veient qui la presenta, és una proposta 

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

Catalunya, encoratja al ponent d’aquesta proposta que faci el mateix que els seus 

companys de Reus i que no parli de corrupteles, sinó que parli de corrupció de la 

sanitat catalana durant tots aquests anys, que faci com la gent de la CUP de Reus i 

se’n vagi a la Fiscalia. Entenc que pugui presentar vostè aquesta moció perquè no ha 

tingut responsabilitat de govern, per tant no hi ha un passat. El problema ve quan 

algú té un passat i s’atreveix a donar suport a aquest tipus de coses.  

Ahir a la tarda hi va haver un debat important sobre aquest tema al Parlament de 

Catalunya, que és el lloc on s’han de debatre. Fa uns anys a  Catalunya teníem una 

consellera de Sanitat, la Sra. Marina Geli del PSC, que hauria d’haver pres mesures 

en el seu moment i que defensava al Consejo Interterritorial de Salud l’informe 

Vilardell. Allà ja es parlava de la “tasa de uso” i del fet que s’havia de pagar per anar 

a urgències i per anar a un CAP.  

El 20 de novembre el PP es troba amb un forat a la sanitat pública de 16.000 milions 

d’euros, es troba amb que el deute sanitari havia crescut, entre els anys 2010 i 2011, 

un 173% i es troba amb que teníem un deute amb les farmacèutiques de 12.110 

milions d’euros en factures pendents de pagament. Nosaltres creiem que allò que es 

deu s’ha de pagar. El PP no pren les mesures que pren per fer mal a la gent, sinó 

perquè no hi ha un altre remei. 

 

 

 

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

que es torna a portar aquí una proposta de resolució que es va tancar ahir al 

Parlament d’una manera positiva, amb una proposta de modificació d’aquesta 

“eurorecepta” per a l’1 de gener del 2013. CIU està a favor d’un sistema sanitari 

públic, però la realitat actual a Catalunya és que hi ha un dèficit en el sistema sanitari 

públic que han deixat aquells que governaven i que ens fa prendre mesures que no 

agraden. Aquesta taxa administrativa preveu aconseguir cada any un ingrés de 100 

milions d’euros que s’invertiran en la millora del sistema sanitari públic a Catalunya. 

Això ve provocat per un deute de l’anterior govern de l’Estat que fa necessari el pacte 

fiscal, que fa temps que demana el nostre grup parlamentari. Catalunya ha 

d’administrar els seus ingressos. Això faria que no haguéssim de prendre mesures 

del tot impopulars.  
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Aquest import de la taxa té topalls. Està previst que, com a màxim, es paguin 61 

euros anuals en concepte d’aquesta taxa. Es calcula que 127 mil persones quedaran 

exemptes de pagar aquesta taxa. Es tracta de col·lectius que tinguin acreditada, per 

part del Departament de Benestar Social i Família, alguna de les següents situacions: 

persones que estiguin rebent una pensió no contributiva, persones beneficiàries del 

Programa de Renda Mínima d’Inserció, persones beneficiàries de prestacions d’acord 

amb la Llei d’Integració Social del Minusvàlids i les persones beneficiàries del Fons 

d’Assistència Social. Tampoc hauran de pagar la taxa aquelles persones que rebin 

medicació quan estiguin hospitalitzades.Nosaltres no hi podem donar suport perquè 

entenem que el Parlament ho està resolent. 

 

 

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

Popular, pregunta a CIU amb quin model de sanitat pública estan d’acord: amb un 

model universal i de qualitat o amb un model de baixa qualitat que obri les portes a 

les empreses privades del sector de la salut? És evident que falten diners, Sr. López. 

Prenguin les mesures pertinents per tenir més ingressos, però això no s’ha de fer a 

costa dels ciutadans, fent pagar més i més. Això s’ha de fer a través d’impostos 

progressius en què qui més té més pagui.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (7), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (2),  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: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: Cap.  
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DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 
6  - DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3956/2012 

DE 14 DE JUNY, D’AMPLIACIÓ I REFUNDICIÓ DE LES 

DELEGACIONS GENÈRIQUES AL REGIDOR JOAQUIM 

FERNÀNDEZ I OLLER.  
 

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

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

decret  següent: 

 
DECRET 
3956/2012 de 14 de juny 

Assumpte: Ampliació i refundició de les delegacions genèriques al regidor Joaquim 

Fernàndez i Oller. 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

Per Decret 4282/2011 de 14 de juny, vaig delegar les competències en 

matèria de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment 

al regidor Joaquim Fernàndez i Oller. 

 

En data 29 d’agost, per Decret 5683/2011 es van afegir a les delegacions 

anteriors la relativa a Política Lingüística. 

 

Per Decret 6948/2011 de 18 d’octubre, vaig revocar parcialment el 

Decret 4282/2011 relatiu a les competències delegades en matèria 

d’Obres, Serveis i Manteniment, les quals van ser assignades a la 

regidora Sra. Núria Calpe i Marquet, i alhora es van delegar les 

competències de Cultura al Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, per haver 

causat baixa el regidor Sr. Marcel Martínez i Bruguera, anterior delegat 

en la matèria. 

 

D’altra banda es considera convenient ampliar aquestes delegacions a 

favor del regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller en matèria de Relacions 

Institucionals (Comunicació i Protocol). 

 

Per raons de seguretat jurídica és necessari refondre les delegacions 

vigents actualment atorgades al regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller. 
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Per tot això, i en virtut de les atribucions que m’atorga la legislació 

vigent, RESOLC: 
 

Primer.- Efectuar a favor del regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller la 

delegació genèrica d’attribucions de gestió i resolució dels assumptes 

relatius a les següents competències: 

 

• Participació, Ciutadania i Convivència 

• Política Lingüística 

• Cultura 

• Relacions Institucionals  

 

Segon.- El règim d’aquesta delegació s’ajustarà a les previsions generals 

previstes al Decret 4282/2011 de 14 de juny. 

 

Els acords adoptats per delegació en matèria de Relacions Institucionals 

hauran d’insertar al final de la part expositiva el següent text: “en virtut 

de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 14 de 

juny de 2012, resolc”. 

 

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en 

la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s’haurà de publicar al 

Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.” 

 

 

 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

7 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER RETIRAR LA MEDALLA 

D’OR DE LA CIUTAT DE MATARÓ ALS COL•LECTIUS I 

ENTITATS FRANQUISTES. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària d’1 de març de 2012, va acordar aprovar la 
“Proposta de resolució que presenten els Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA  i 
CIU per demanar la retirada de la Medalla d’Or a tots els col·lectius i entitats 
franquistes” i nomenar un instructor de l’expedient per tal de revocar les Medalles 
d’Or de la Ciutat de Mataró als ‘Excombatientes y Excautivos de la Guerra de 
Liberación’ i als ‘Caídos por Dios y por España’ que s’havia de portar al Ple Municipal 
per a la seva aprovació en un termini curt de temps. 
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La Llei 52/2007, dita de la Memòria Històrica, a l’article 15 titulat ‘Símbols i 
monuments públics’, apartat 1er, estableix que “Les administracions públiques en 
exercici de les seves competències, han de prendre les mesures oportunes per a la 
retirada d’escuts, insígnies o plaques i altres objectes o mencions commemoratives 
d’exaltació, personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la 
repressió de la Dictadura”.   
 
En data 21 de març de 2012 l’Alcalde de Mataró va aprovar el Decret 2029/2012 pel 
que es resolia iniciar l’expedient, nomenant instructor al Sr. Joaquim Fernàndez i 
Oller,  primer tinent d’Alcalde, Regidor Delegat de Cultura, Participació i Ciutadania i 
Convivència. 
  
Acabada la tramitació administrativa de l’expedient i vist l’informe del Director del 
Museu de Mataró, Sr. Carles Marfà, el primer tinent d’Alcalde, Regidor Delegat de 
Cultura, Participació i Ciutadania i Convivència, com a instructor de l'expedient, 
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Retirar les Medalles d’Or de la Ciutat de Mataró concedides durant la dictadura als 
col·lectius i entitats franquistes ‘Excombatientes y Excautivos de la Guerra de 
Liberación’ i a ‘Caídos por Dios y por España’.” 

 

 

 

 

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

Popular, manifesta la seva satisfacció per aquest informe perquè és clar i perquè 

s’ajusta a les peticions presentades en el seu moment. És clar perquè diu que, durant 

l’època franquista, l’ajuntament es caracteritzava pel seu autoritarisme, per l’absència 

de pluralisme polític i per la manca de representativitat democràtica. Aquestes 

medalles es van concedir “a dit” als col·laboradors i partidaris franquistes alçats en 

armes contra la República. Segons la Llei 52/2007, les administracions públiques han 

de prendre les mesures oportunes per a la retirada d’insígnies commemoratives 

d’exaltació de l’aixecament militar de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. 

Per últim, deixa molt clar que anul·lar la concessió de la medalla d’or als col·lectius 

franquistes esdevé una mesura d’higiene democràtica. Per tant, el nostre vot serà 

favorable. Entenem que qualsevol altre mena de vot en un altre sentit atempta contra 

els principis de la democràcia.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, expressa que amb el que persegueix la CUP sí que es comet una gran 

injustícia. El que hauríem d’haver fet tots plegats és recordar aquella gent 

assassinada que hi va haver a Mataró per grups incontrolats, per pensar diferent i per 

ser religiosos. Els recomano que llegeixin un llibre de la Margarida Colomer que parla 

d’aquests fets. 

Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta. Hi ha gent que vol recuperar el que 

va passar però no ho fa d’una forma justa, perquè s’ha de reconèixer la gent que es 

va assassinar d’un bàndol i de l’altre. Li van retre homenatge l’any passat al Rector 

de Santa Maria i jo no crec que atemptés contra la dignitat de cap regidor, ni tampoc 

es va alçar en armes contra ningú, ni va atemptar contra la ciutat ni contra els seus 

ciutadans, ni va lluitar contra cap país. Ens sembla bé retirar aquestes medalles, però 

no fer el mateix que s’ha fet contra aquesta gent durant 40 anys. El que ens sembla 

indigne és que s’intenti amagar aquesta realitat i que s’intenti avergonyir la gent que 

va patir el que va patir. Ens sembla bé retirar aquestes medalles però també 

reconeixem això, sinó ens hi abstindrem perquè entenem que el que es persegueix 

no és fer justícia, sinó que el que es persegueix és la supremacia ideològica d’un 

bàndol sobre l’altre. I Sr. Safont-Tria, no rigui perquè vostè, per exemple, s’ha negat a 

condemnar en aquesta sala els assassinats d’ETA. Vostè va tenir la indignitat de ser 

l’únic regidor d’aquest Ajuntament que va votar en contra de fer un homenatge a les 

víctimes del terrorisme d’ETA. Nosaltres ens hi abstindrem. 

 

 

 

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

Popular, opina que quan una persona no té arguments es dedica a barrejar les coses.  

Nosaltres estem proposant que una institució com l’actual retiri una medalla d’or que 

es va atorgar en un moment sense mínims democràtics. No hi ha ni una d’aquestes 

medalles que sigui en homenatge als republicans i a les persones que van lluitar pels 

drets d’aquest país. Per tant, el més saludable és que aquelles medalles que s’han 

atorgat a entitats franquistes alçades en armes il·legalment contra una institució com 

és l’Ajuntament d’aquest poble, es retirin. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (2),  

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.  

 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

8  - RATIFICAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS 

ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 

COSTA DEL MARESME. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Vist que en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, van formalitzar un conveni el qual regulava 
l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre de 
ple dret del dit ens, i amb el que el Consorci es comprometé  a modificar el contingut 
dels estatuts que incorporà la seva presència en el Consorci, com a ens instrumental 
per afavorir el desenvolupament territorial turístic de la Província, per tal de contribuir 
al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una 
forma sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals. 
 
Mitjançant comunicació del Gerent del Servei de Turisme de  l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, se’ns ha posat 
de relleu que passats més de 10 anys de la implantació del model i com a 
conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme en el 
territori i amb el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona s’ha 
replantejat el seu paper, per tal d’establir un nou model de relació.  
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Vist que mitjançant acord adoptat el passat 22 de desembre de 2011 pel Ple de la 
Diputació de Barcelona, es va aprovar un Dictamen de formulació de preavís de 
separació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, amb la voluntat 
d’establir un nou marc de relació basat en la concertació d’objectius i accions a 
desenvolupar per dur a terme els projectes acordats i les aportacions econòmiques a 
realitzar per part de la Diputació i del consorci. 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, ha acceptat en sessió de 13 de juny de 2012 la 
separació de la Diputació de Barcelona així com ha aprovat inicialment la modificació 
dels estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18 dels  Estatuts per tal 
d’adaptar-los a la no condició de membre de la Diputació de Barcelona, així com 
l’article 3 per tal de reflectir la composició actual de membres del Consorci. 
 
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels 
ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes finalitats 
que per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una 
aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 10 F), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de 
la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 25 
d’abril de 2012, que incorpora la supressió de la Diputació de Barcelona com a entitat 
membre i modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans 
col·legiats de govern, vicepresidències, etc, així com reflectir la composició actual de 
membres del Consorci, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present 
acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció 
d’un enunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats 
que han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel 
cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
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CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi 
a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el 
tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de 
la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística 
Costa del maresme, als efectes escaients.” 
 

 

ANNEX DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 

 

1.- Es modifica l’article 3, paràgraf 1er, per tal de reflectir la composició actual de 
membres del Consorci: 
 
 
Article 3 
Membres 
 
El Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” l’integren voluntàriament: 
 
a) El Consell Comarcal del Maresme 
b) L’Ajuntament d’Alella 
c) L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
d) L’Ajuntament d¡Arenys de Munt 
e) L’Ajuntament d’Argentona 
f) L’Ajuntament de Cabrera de Mar 
g) L’Ajuntament de Cabrils 
h) L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
i) L’Ajuntament de Calella 
j) L’Ajuntament de Canet de Mar 
k) L’Ajuntament de Dosrius 
l) L’Ajuntament de Malgrat de Mar 
m) L’Ajuntament del Masnou  
n) L’Ajuntament de Mataró 
o) L’Ajuntament de Montgat 
p) L’Ajuntament d’Òrrius 
q) L’Ajuntament de Palafolls 
r) L’Ajuntament de Pineda de Mar 
s) L’Ajuntament de Premià de Dalt 
t) L’Ajuntament de Premià de Mar 
u) L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
v) L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
w) L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 
x) L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
y) L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
z) L’Ajuntament de Santa Susanna  
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aa) L’Ajuntament de Teià 
bb) L’Ajuntament de Tiana 
cc) L’Ajuntament de Tordera 
dd) L’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
ee) L’Ajuntament de Vilassar de Mar 
ff) Gremi d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del Maresme 
gg) Associació de Càmpings i C.V. de la Província de Barcelona 
hh) Associació Turística Costa de Barcelona Maresme 
ii) Federació d’Associacions i Gremis empresarials del Maresme 
 

2.- Es modifiquen els articles 17 i 18, per tal de reduir el nombre de 
vicepresidències de tres a dos,  excloent del redactat la que amb caràcter permanent, 
el representant de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 17 . Concepte i atribucions 
 
Les vice-presidències, en nombre de dos, substituiran la Presidència i assumiran les 
seves atribucions, per ordre de designació, en els casos de vacant, absència o 
malaltia i exerciran les funcions que els delegui el titular de la Presidència. 
Article 18 
Designació 
 
La Vice-presidència primera l’exercirà un representant dels ens privats consorciats. 
La Vice-presidència segona l’exercirà un representant dels ens municipals 
consorciats. 
 
Les persones que ocuparan les Vice-presidències primera i segona seran designades 
per la Junta General a proposta de la Presidència. 
 

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

Catalunya, manifesta que el que es fa és posar ordre. Es queden els bons, els que 

treballen bé. Quan parlem de retallades, aquest és un exemple. Teníem un munt de 

consorcis com aquest que tenien més treballadors que visitants. Ens sembla perfecte 

que es mantingui aquest consorci, el consorci nostre, el del Maresme, que fa una 

labor magnífica.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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Direcció de Serveis Econòmics 

Servei d’Ingressos 
 

9 - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L’AULA DE 

TEATRE PER AL CURS 2012-2013 DE L’IMAC. 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“L’Institut Municipal d’Acció Cultural d’acord amb l’Ordenança general reguladora dels 
preus públics de l’Ajuntament de Mataró, té establerts diversos preus pels serveis i 
activitats que realitza, entre les que es troba l’Aula de Teatre. 
 
El RDL 2/2004 de 5 març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals estableix en els articles 41 a 47 el procediment per l’establiment i 
modificació de preus públics. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics que consten a l’expedient en que s’aprecia el 
grau de cobertura dels serveis i activitats i l’informe del Director-Gerent. 
 
Atès que d’acord amb el que estableix l’art. 47 del RDL 2/2004 la competència per 
l’aprovació de preus públic quan no es cobreix el cost correspon al Ple de la 
corporació. 
 
La Consellera delegada d’Administració i Atenció ciutadana sotmet a la consideració 
del Ple Municipal l’adopció del següents ACORDS :  
 
Primer .- Aprovar la modificació de l’epígraf 7 del Preu públic de les activitats de 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural, en els termes següents : 
 

  Preu/mes 

7.1. TEATRE   

Aula júnior   

Grup 10-11 anys 46 

Grup 12 anys 46 

Grup 13 anys 46 

Grup 14 anys 46 

Aula júnior plus   

Grup 15 anys 50 

Grup 16 anys 50 

Grup 17 anys 60 

Iniciació teatral   
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Primer 85 

Segon  85 

Tercer 85 

Optatives quadrimestrals  

Teatre físic i improvisació 52 

Màscara 52 

Direcció 52 

Història del teatre al s.XX 52 

    

7.2. DANSA   

Dansa Joves 46 

Iniciació a la dansa 50 

Dansa contemporània 50 

    

7.3. MONOGRÀFICS (anuals)   

Infantils   

El meu primer tast teatral 25 

Dansa creativa 25 

Adults   

Dansa clàssica 35 
Gent Gran 30 

Taller d'interpretació 58 

Taller d'Idees 22 

    

7.4. MONOGRÀFICS (curta durada) Preu/hora 

Cost hora professor per alumne fins a 2,5 €  3,00 

Cost hora professor per alumne de 2,5 a 4 € 4,20 

Cost hora professor per alumne més de 4 € 5,50 

    
 
Bonificacions 
 
1. Família nombrosa: 10 % 
 
2. Dos o més germans matriculats a l’Aula:  
 Segon germà: 10 % 
 Tercer germà i següents: 15 % 
  
3. Carnet blau: 15 % 
 
4. Discapacitat igual o superior al 33 %: 10 % 
  
5. Situació familiar o entorn desfavorable previ informe de Serveis socials fins a un 40 % 
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6. Situació d’atur 
Menors d’edat: 
 15 % si un dels progenitors es troba en situació d’atur 
 30 % si els dos progenitors es troben en situació d’atur  
 30 % en famílies monoparentals si aquest es troba en situació d’atur 
Adults 
 15 % si l’alumne està en situació d’atur 

 
7. Carnet de família monoparental: 15 % 
 
8. Alumnes iniciació teatral 
 20 % de descompte en les assignatures optatives quatrimestrals 
 
Totes les bonificacions s’hauran de sol.licitar presentant la documentació justificativa, 
seran atorgades per decret i aplicables al més següent de la seva sol.licitud prèvia 
comprovació del dret a poder-les gaudir 
 
Les bonificacions no poden acumular-se, només es podrà gaudir d’una bonificació per 
alumne. 
 
Les bonificacions atorgades d’acord amb l’apartat relatiu a la situació d’atur, 
s’atorgaran per un període màxim de 5 mesos, transcorregut el qual caldrà presentar 
de nou la documentació. 
 
Quan el nombre de sol·licituds per un curs sigui superior a les places disponibles, 
aquestes s’ordenaran donant prioritat als alumnes empadronats a la ciutat de Mataró, 
i si es mantingués l’excés de sol·licituds s’efectuaria un sorteig. 
  
Segon.-    Donar publicitat del present acord mitjançant  publicació al BOP.” 
 
 
 

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

Popular, agraeix el fet que s’hagin incorporat les bonificacions. Entenem que aquest 

és el camí i que s’ha d’aprofundir encara més. El nostre vot serà l’abstenció en tant 

que són aspectes que ens agradaria polir una mica més. 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, expressa que el teatre és una activitat molt enriquidora i sobretot per als 

més menuts, ja que els fa augmentar la seva autoestima, així com aprendre a 

respectar a  conviure i a treballar en grup, a conèixer i a controlar les emocions i a 

conèixer la disciplina i la constància en la feina. Nosaltres hi donarem suport perquè 

en matèria de bonificacions s’ha ampliat molt.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta que també hi votaran favorablement. Crec que s’ha començat a 

anar en el bon camí. Hauríem de demanar una mica de celeritat en tot el tema de la 

tarifació social. Una de les bonificacions que obrim és la de les famílies nombroses, 

independentment de la seva renda. Tot i les bonificacions, l’aula de teatre li costarà a 

la ciutat 100.000 euros el proper any.  

 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia que el seu grup 

municipal hi votarà a favor. Aquest cop s’ha parlat del tema, s’ha passat informació, 

s’ha escoltat, s’ha pogut debatre, s’han acceptat propostes i hem pogut estar d’acord 

en el més important. Tot això ho valorem profundament. Agraïm al regidor Fernàndez 

aquesta manera de treballar els temes. La proposta està en la línia del que defensem, 

és a dir, malgrat la crisi, poder garantir l’accés als serveis a tothom, buscant fórmules 

per establir bonificacions que facin que es pagui en funció de les capacitats.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que el debat d’aquests preus públics s’ha 

fet d’una manera molt satisfactòria per a tots i a l’espai corresponent.  

Tot i que ens alguns casos els preus han pujat, és veritat que s’han compensat amb 

aquestes bonificacions. Per tant, el nostre vot serà favorable.  

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, apunta que l’aula 

de teatre costarà a la ciutat 93.000 euros el proper curs. Però també és cert que el 

curs anterior en va costar 138.000. Tampoc crec que hàgim de fer un increment als 

preus superior al que ja hem fet de cop. Possiblement ens haurem de plantejar 

continuar fent un increment l’any que ve, igual que ens hem de plantejar millorar 

encara més aquest sistema de bonificacions. Un exemple és el fet d’estar a l’atur, és 

a dir, no necessàriament pel fet d’estar a l’atur una persona ha de tenir una renda 

inferior a una altra que treballa. En espera que hi hagi una homogeneïtat sobre 

aquests temes a través de les conclusions de la Comissió de Tarifació, aquesta ha 
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estat la proposta. Jo mateix he reconegut algunes limitacions, però crec que hem 

iniciat un camí. 

 

 VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 

 

Compres i Contractacions 

 

10 -  PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI 

MATARÓ BUS. 

 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment retira la proposta.  

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

11  - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ 

DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

deixa la proposta sobre la taula fins un proper Ple municipal. 

 

 

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

Catalunya, expressa que, vist que tres dels sindicats de la casa van presentar un 

escrit i vist que sembla que hi ha un cert desacord amb les modificacions que es fan a 

la plantilla, demana que aquest tema quedi damunt la taula perquè es pugui 

aconseguir el major consens possible.  

 

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

manifesta no tenir cap inconvenient a retirar aquest punt, donat que es partia, des del 

dia 22 de juny, abans de l’entrada d’aquest escrit, d’una situació d’acord global de 

tota la part sindical.  

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Olga Ortiz, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió.  

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Consol Prados, regidora del grup 

municipal Socialista. 

 

12  - MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 

DE L’ INSTITUT D’ESPORTS. 
 

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

presenta la proposta següent 
 
“Relació de fets 
 
D’acord amb la modificació de l’organització de l’Institut d’Esports, aprovada per 
Resolució del President de data 27 de gener de 2012. 
 
Vist l’informe del Director de l’Institut d’Esports sobre la modificació de la relació de 
llocs de treball de l’Institut d’Esports 
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Vist el document d’acceptació per part dels delegats dels treballadors de l’Institut en 
relació a la modificació de la relació de llocs de l’I.E. 
 
Vist l’acord del Consell Rector de l’Institut d’Esports de data 29 de maig de 2012 
 
Vist l'informe de l’assessora jurídica de Secretaria General de l’Ajuntament de  
Mataró. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 27 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals preveu la modificació de la plantilla amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost entre d’altres, en base a criteris 
d’organització administrativa interna. 
 
L’article 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, on es regulen les qüestions 
referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació. 
 
L’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
manifesta la competència del Ple per a l’aprovació de la plantilla i de la relació de 
llocs de treball. 
 
En virtut de tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball, en el sentit següent: 
 
1. Modificació de la denominació dels llocs de treball de tècnic/a d’esport i escola, 
tècnic/a de lleure i tècnic/a d’activitats esportives, que passaran a denominar-se: 
Tècnic/a d’esports. 
 
2. Modificació de la denominació dels llocs de treball d’adjunt/a al tècnic/a d’esport i 
escola, adjunt/a al tècnic/a d’activitats esportives i adjunt/a , que passaran a 
denominar-se: Tècnic/a especialista d’esports. 
 
3.- Modificació de la denominació del llocs de treball de cap d’Administració que 
passarà a denominar-se: Responsable d’unitat administrativa 
 
4.- Modificació de la denominació del llocs de treball d’adjunt/a al tècnic/ 
d’administració que passarà a denominar-se: Administratiu/va Especialitzat 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de les fitxes dels llocs de treball afectats. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball I de les fitxes dels 
llocs afectats com a conseqüència dels acords anteriors, que s’adjunten en l’annex 1 i 
annex 2. 
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QUART.- Aplicar les modificacions de les denominacions dels llocs afectats en 
l’organigrama funcional de l’Institut d’Esports, segons l’annex 3. 
 
CINQUÉ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports 
de Mataró en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 

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

Popular, indica que aquest és un tema que a nivell sindical no s’acaba de veure del 

tot clar. Això és perquè ara hi ha un procés de subrogació de l’Institut d’Esports cap a 

l’Ajuntament. Potser el que seria més transparent, de cara al Grup Ajuntament, que 

és on acabarà tota la plantilla, seria primer produir aquest procés de subrogació i, un 

cop això estigui fet, establir quins criteris i quines modificacions s’han de tirar 

endavant. Crec que els actuals comitès, tant de l’Institut, com de l’Ajuntament, 

haurien de treballar i discutir sobre aquestes modificacions.  

El posicionament del nostre vot serà l’abstenció. 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció del seu 

grup. Sembla ser que aquí hi ha alguna cosa que no s’ha fet bé. És un tema que s’ha 

parlat a l’Institut d’Esports, però no s’ha parlat prou amb els treballadors de 

l’Ajuntament.  

 

 

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

explica que aquests canvis s’han parlat amb la part social i representativa de l’Institut 

d’Esports, que s’està informant de manera continuada els sindicats que formen part 

de la casa, però, com és preceptiu, la negociació s’ha de fer amb les forces sindicals, 

l’organisme autònom i, en concret, l’Institut d’Esports.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (7), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
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corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 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). 

 

 
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Olga Ortiz, regidora del grup 

municipal de Convergència i Unió.  

 
 
13  - APROVAR L’ACORD DE LA REFOSA DELS 

COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT I CARRERA ACORDAT 

EL DIA 1 DE JUNY DE 2012 EN SESSIÓ DE LA MESA 

NEGOCIADORA CONJUNTA, PELS REPRESENTANTS DE  

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS REPRESENTANTS DE LES 

SECCIONS SINDICALS DE CCOO, UGT, SPPME-CAT, CATAC-

IAC  I CSI-CSIF 
 

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

presenta la proposta següent 
 
“El 4 de desembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar  un acord 
signat  el dia 24 d’0ctubre de 2008 per les seccions sindicals de SPPME-CAT, FSAP-
CCOO, UGT i CATAC-IAC, que estableix, en el seu punt quart, els plans de carrera 
del personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Aquest acord determina que, a partir de l’any 2010, s’inicia el projecte de Plans de 
Carrera per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, prorrogant la meritació del 
complement de productivitat establerta al Text Únic dels acords municipals vigents 
sobre la determinació de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Mataró 2004-2007. 
En aquest mateix acord s’estableix que per als anys 2010 i 2011 s’havia d’abonar una 
quantitat a compte del pla de carrera en els següents termes: 
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- Exercici 2010: una paga individual equivalent a la meitat de l’import percebut 

l’exercici 2009 en concepte de complement de productivitat. 
- Exercici 2011: una paga individual  equivalent als imports percebuts en concepte 

de productivitat en els exercicis 2009 i 2010.. 
 
El pla de carrera, que té la seva fonamentació al Capítol II del Títol III de la Llei 
7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és aplicable al personal que manté un 
vincle jurídic estable amb l’Ajuntament – persones funcionàries de carrera i laborals 
fixes – i no s’aplica al personal interí o temporal. (tampoc s’aplica a les categories 
d’agents, caporal, sergent i sots-inspector del Servei de la Policia Local atès que ja 
tenen el seu propi pla de carrera). Per aquest motiu, a partir de l’any 2010, es va 
produir una diferència en la retribució en raó del vincle jurídic que la persona 
mantenia amb l’Ajuntament: el personal temporal i del Servei de la Policia Local va 
percebre el complement de productivitat calculat en base al Text Únic de condicions 
de treball i el personal de carrera o fix va percebre una quantitat a compte del pla de 
carrera atenent l’acord d’octubre de 2008. 
 
Atès que precisament el personal que manté un vincle jurídic estable amb 
l’Ajuntament (llevat del cas del Servei de la Policia Local) ha estat perjudicat per 
l’aplicació de l’acord negociat, creant una situació contrària a la que es pretenia en 
l’acord de l’any 2008, es planteja la necessitat de negociar una nova distribució més 
equitativa del fons dedicat a retribuir aquests complements. 
 
Per aquest motiu,  es va convocar la Mesa de Negociació conjunta i es va reunir amb 
la part social els dies 18 d’abril, 11, 17 i 25 de maig de 2012, arribant a un acord amb 
els representants del treballadors municipals el dia 1 de juny de 2012, acord que es 
transcriu a continuació: 
 
 
“REFOSA DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT I EL COMPLEMENT DE PLA 

DE CARRERA 

 

“L’import total que es destinarà a complement de productivitat a partir de l’any 2013 
serà de 305.000 euros, i serà un import mínim de caràcter fix. Es garanteix un mínim 
de 480 € per cada treballador que hagi cotitzat tot un any sencer i a jornada 
complerta i la proporcionalitat que correspongui d’aquesta quantia a la resta de 
treballadors que tinguin dret a percebre aquest complement. 
 
Per tal de meritar el cobrament d’aquest complement de productivitat, s’estableix el 
requisit d’haver cotitzat un mínim de 210 dies (7 mesos) com a personal de 
l’Ajuntament de Mataró durant l’any anterior. L’import final a percebre serà 
proporcional a la jornada realitzada i els dies treballats durant l’any. 
 
Aquests 480€ per persona, es podran abonar sempre i quan la quantia resultant per 
aquest concepte no superi el topall màxim de 393.492 €(exclosa la seguretat social). 
Aquest import és el resultat de la suma de les quantitats de productivitat de 
l’Ajuntament, IMAC, IE, i IMPEM de l’any 2012, segons quadre adjunt. En el cas que 
no es pugui arribar als 480 € per persona, sense superar els 393.492 €  es convocarà  
la mesa negociadora conjunta per decidir com es farà l’abonament. 
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En el cas que s’incorpori IME a l’Ajuntament de Mataró caldrà convocar la mesa de 
negociació conjunta per acordar el nou topall màxim d’aquest acord. 
 
L’aprovació d’aquest acord suspèn l’actual sistema de pla de carrera i substitueix el  
complement de productivitat. 
  
Aquest acord serà vigent un cop el Ple hagi aprovat la modificació dels articles 25 de 
l’acord de funcionaris  i de l’article 26 del conveni de condicions laborals del personal 
de l’Ajuntament de Mataró,  que regulen la productivitat.” 
 
Vist l’informe  tècnic de la Direcció de Recursos Humans de 15 de juny de 2012, 
respecte a que l’acord no suposa cap  increment de la massa salarial, atès que s’ha 
negociat una nova distribució econòmica de la partida destinada a retribuir aquests 
complements sense variar-ne l’import global, que és de 305.000 € (exclòs el cost de 
cotització de Seguretat Social). 
 
Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels 
següents  ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’acord de la refosa dels complements de productivitat i 

carrera acordat el dia 1 de juny de 2012 en sessió de la mesa 
negociadora conjunta, pels representants de  l’Ajuntament de 
Mataró i els representants de les seccions sindicals de CCOO, 
UGT, SPPME-CAT, CATAC-IAC  i CSI-CSIF 

 
Segon.-        En conseqüència, modificar l’article 25 del Text Únic dels acords 

municipals vigents sobre la determinació de les condicions de 
treball del personal funcionari  de l’Ajuntament de Mataró i 
l’article 26 del Text Únic dels acords municipals vigents sobre la 
determinació de les condicions de treball del personal laboral  de 
l’Ajuntament de Mataró que regulen el complement de 
productivitat, en els termes acordats en el sí de la Mesa de 
Negociació Conjunta de l’Ajuntament de Mataró.  

 
Tercer.-       Notificar la present resolució a la Junta de Personal i Comitè 

d’empresa.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària    

Vots favorables: Unanimitat. (26).  

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 14 i 15 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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Obres 

 

14  - RATIFICACIÓ DEL  DECRET  3719/20012  DE 6 JUNY DE 

LA REGIDORA DELEGADA D’OBRES, SERVEIS I 

MANTENIMENT I VIA PÚBLICA  RELATIU A L’APROVACIÓ  

INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU  DE REPARACIÓ DEL MUR 

DEL MARGE DRET DE LA RIERA  DE SANT SIMÓ A LA RONDA 

CERVANTES. 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 

“Per Decret 3719/2012, de 6 de juny, la regidora delegada d'Obres, Serveis i 
Manteniment i Via Pública acordà aprovar inicialment el Projecte executiu de 
reparació del mur del marge dret de la riera de Sant Simó a la ronda Cervantes, 
redactat per l’enginyer municipal Ferran Aparicio, amb el suport dels tècnics del 
Servei d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració econòmica de les obres 
necessàries per tal de procedir a realitzar una protecció amb escullera del fonament 
del mur de formigó al marge dret de la riera de Sant Simó i reconstrucció de la part 
del mur esfondrat. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 122.084,11 €, IVA 
inclòs. 
 
Aquesta actuació ha estat seleccionada per a la seva inclusió en el Pla de 
Concertació Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona. 
 
En el mateix decret es justificaven les raons que van portar la regidora delegada 
d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública a adoptar aquesta resolució pel que fa a 
l’òrgan competent per a formalitzar la seva aprovació. 
 
La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública proposa al Ple 
Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el Decret 3719/2012, de 6 de juny, dictat per la regidora delegada 
d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, que en la seva part dispositiva resolia el 
següent: 
 
“La riera de Sant Simó, al tram entre el gual de les Cinc Sènies i el carrer de 
Francisco Herrera, d’una llargària d’uns 240 metres, té els fonaments del mur situat al 
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seu marge dret, formats per un mur de maçoneria, pedres i formigó en massa, molt 
erosionats. Existeix un tram, de 40 metres de llargària, als entorns del carrer de 
Sancho Panza, on l’erosió ha provocat l’esfondrament del mur existent. Això ha estat 
degut principalment a la manca de protecció del fonament del mur, a més d’utilitzar 
materials de poca qualitat.  
 
Els trams de la riera aigües avall, on existeix un mur de formigó armat, presenten un 
bon estat de conservació.  
 
També ha facilitat el procés erosiu la presència de força vegetació i terres que han 
provocat que la llera natural de la riera estigui just al marge dret, enlloc del centre de 
la llera entre els murs existents, el que ha provocat que fins i tot l’aigua en avingudes 
normals passi per sota dels fonaments del mur accelerant-ne la seva erosió.   
 
Les pluges intenses de la tardor de 2011 han accelerat el procés erosiu de les aigües 
de la Riera de Sant Simó, ocasionant greus desperfectes a infraestructures de gran 
importància, com són els murs del marge dret de la riera i el pont sobre el Camí Ral, 
amb el perill que això comporta  i que sense una actuació ràpida ocasionaran el seu 
esfondrament, tal com ha succeït en un tram del mur del marge dret de la riera.   
 
Per aquest motiu, el Servei d’Obres ha elaborat el Projecte executiu de reparació del 
mur del marge dret de la riera de Sant Simó a la ronda Cervantes, que contempla la 
realització d’una protecció amb escullera del fonament del mur d’aquest tram de la 
riera, a tot el seu marge dret, al tram entre el gual de les Cinc Sènies i el carrer 
Herrera, amb un mur d’escullera d’una alçada d’1 metre per sobre el nivell de la riera 
que protegeixi el peu del mur.  
 
Al tram on s’ha esfondrat el mur existent, es proposa reconstruir el mur formant un 
talús d’inclinació 1:1 d’escullera, d’uns 4 metres d’amplada i 4 m d’alçada, i 
reconstruir la vorera de la Ronda Cervantes amb les mateixes característiques que la 
resta del carrer (vorera de panot sobre base de formigó). També es preveu realitzar 
una tanca de protecció de vianants a tot el llarg de la Ronda Cervantes.  
 
El Projecte es redacta seguint les indicacions de l’Agència catalana de l’Aigua.  
 
Al paviment del carrer, es diferenciarà la calçada, l’aparcament i les voreres 
(d’aglomerat asfàltic en calent, llamborda i panot de morter de ciment i panot, 
respectivament), delimitant-se amb un bordó de separació i rigola. 
 
Pel que fa a l’enllumenat públic, es mantindrà l’existent. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 122.084,11 €, IVA 
inclòs. 
 
La durada prevista de les obres és de 7 setmanes. 
 
Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del 
Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que 
han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries. 
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L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar 
el projectes municipals d'obres.  
 
Atès que en el pressupost municipal no existeix consignació pressupostària suficient 
per atendre aquesta despesa, l’òrgan competent per aprovar-la és el Ple Municipal. 
 
Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l’Alcaldia de delegació de 18 
d’octubre de 2011, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu de reparació del mur del marge dret 
de la riera de Sant Simó a la ronda Cervantes, redactat per l’enginyer municipal 
Ferran Aparicio, amb el suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte la 
descripció i valoració econòmica de les obres necessàries per tal de procedir a 
realitzar una protecció amb escullera del fonament del mur de formigó al marge dret 
de la riera de Sant Simó i reconstrucció de la part del mur esfondrat. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 122.084,11 €, IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, 
de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l’article 37 del ROAS, durant el qual es 
podran presentar les al•legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i 
donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions 
dins de l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i 
Contractacions, Gestió Econòmica, Mobilitat i Manteniment, als seus efectes. 
 
Quart.- Ratificar els anteriors acords pel Ple Municipal, als seus efectes.” 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Comunicar-lo també als serveis municipals de Compres i Contractacions, 
Gestió Econòmica, Mobilitat i Manteniment i a la Secció de Medi Ambient, als seus 
efectes.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia que el vot del seu grup municipal serà favorable.  
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Seria una irresponsabilitat no arranjar aquesta situació. Tots sabem que quan es 

produeixen pluges intenses hi poden haver greus problemes, per tant, pensem que 

l’actuació ha de ser immediata per aportar el màxim de seguretat als nostres 

ciutadans. Una altra cosa és el paper de l’ACA, que històricament ha estat el de 

rentar-se les mans del que pensem que són les seves responsabilitats. S’hauria de 

fer una reclamació des de molts ajuntaments perquè l’ACA no compleix els seus 

compromisos i perquè darrere seu hi ha una molt mala gestió que d’alguna manera 

s’haurà de fiscalitzar.  

 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, es mostra satisfet perquè una recomanació que 

es va fer a la comissió informativa es tingui en compte. La recomanació era fer 

aquesta reclamació i arribar fins on es pugui en el tema de l’ACA perquè, en 

definitiva, la responsabilitat és nostra però aquest organisme s’hauria d’obligar a fer-

se càrrec d’aquestes obres.Per tant, el nostre vot serà favorable. 

 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, recorda que el seu 

grup municipal va emetre un vot negatiu a la comissió informativa.  

La nostra opinió va ser molt crítica, no amb l’arranjament que s’ha de fer, no perquè 

considerem que l’Ajuntament no pugui fer de manera subsidiària aquestes obres, sinó 

perquè a la pregunta que vaig fer relativa a si havíem cobrat la desbrossada de les 

canyes de la Riera de Sant Simó i de la Riera d’Argentona, la resposta va ser que no. 

En aquell moment se’ns va dir que hi havia un acord amb l’ACA perquè avancéssim 

els diners des de l’Ajuntament i que l’ACA ens faria arribar després aquests diners.  

La resposta de l’ACA en aquesta reclamació és inacceptable. L’ACA té problemes 

històrics que no vénen d’ara però, en tot cas, que els arreglin. El que nosaltres no 

podem fer és fer servir recursos municipals, encara que vinguin mitjançant 

subvencions de la Diputació, que es podrien destinar a altres finalitats. L’ACA té un 

compromís i els compromisos s’han de complir. És evident que tot això s’ha 

d’arreglar. Nosaltres canviem de vot a positiu perquè el vot negatiu inicial no era per 
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estar en contra que s’arreglés això, sinó que era un vot per cridar l’atenció perquè 

l’Ajuntament faci l’exigència com cal a qui té les competències en matèria 

d’administració hidràulica. Per tant, amb el compromís de la regidora que el govern 

s’adreçarà a l’ACA exigint fins a l’últim euro, nosaltres hi votarem afirmativament. Ens 

n’alegrem i li agraeixo.   

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que no hi havia cap compromís amb l’ACA que ells retornarien 

el pagament del que l’Ajuntament feia.  

El que sí que hi havia és que vam haver de demanar autorització a l’ACA per actuar, 

tant pel desbrossament, com per les obres. És necessari el seu permís perquè, sinó, 

correm el risc d’acabar al Jutjat. Com que el desbrossament ja s’ha fet i ja s’ha pagat, 

per descomptat que ja l’estem reclamant a l’ACA i, en el moment que tinguem 

aprovats aquests projectes d’obra en el ple d’avui, quan els portem a terme, també 

els reclamarem aquests imports perquè entenem que és l’administració competent 

per fer aquestes feines.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix, en relació al desbrossament, que el 

que està fent l’Ajuntament de Mataró és actuar subsidiàriament per resoldre uns 

problemes urgents.  

L’única manera que tenim de fer-ho és avançar nosaltres els diners, que en aquest 

cas ens vénen de la Diputació. L’ACA està amb un deute que multiplica 13, 14 o 15 

vegades el pressupost anual de l’Ajuntament de Mataró. S’estan buscant sortides 

perquè l’ACA està en fallida completa, per tant, cada vegada que nosaltres li anem 

acumulant reclamacions, l’únic que farem és esmerçar-hi diners. Això no vol dir que 

no ens posem en cua per si algun dia podem començar a recuperar una part 

d’aquests diners.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, afirma que 

evidentment que s’actua de manera subsidiària, però que no s’assumeixi una 

competència que no és municipal. Nosaltres també tenim dificultats econòmiques. 

Que no sigui per la no comunicació que acabem assumint de manera històrica i per 

sempre aquesta competència que no ens pertoca.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que la Direcció General de l’ACA 

els deixa les mans lliures per actuar perquè saben que aquesta circumstància 

existeix. No obstant això, nosaltres reclamarem aquests diners perquè no ens 

correspon competencialment.  

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

15 -  RATIFICACIÓ DEL  DECRET  3720/20012  DE 6 JUNY DE 

LA REGIDORA DELEGADA D’OBRES, SERVEIS I 

MANTENIMENT I VIA PÚBLICA  RELATIU A L’APROVACIÓ  DE 

LA MEMÒRIA  VALORADA  DE LES OBRES DE REPARACIÓ 

DELS FONAMENTS DEL PONT DEL CAMÍ RAL AIGÜES AVALL 

DE LA  RIERA DE SANT SIMÓ. 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Per Decret 3720/2012, de 6 de juny, la regidora delegada d'Obres, Serveis i 
Manteniment i Via Pública acordà aprovar la Memòria valorada de les obres de 
reparació dels fonaments del pont del Camí Ral aigües avall de la riera de Sant Simó 
(Mataró), que contempla les obres de formigonat de la llera de la riera, entre les piles 
del pont i la travessa aigües avall, a tota l’amplada de la riera, d’uns 23 m, i 13 m de 
llargària (entre el pont i la travessa), amb un pressupost d’execució per contracte de 
45.757,19 €, IVA inclòs, i iniciar els tràmits pertinents per a la seva contractació.  
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Aquesta actuació ha estat seleccionada per a la seva inclusió en el Pla de 
Concertació, Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona.  
 
En el mateix decret es justificaven les raons que van portar la regidora delegada 
d'Obres a adoptar aquesta resolució pel que fa a l’òrgan competent per a formalitzar 
la seva aprovació. 
 
La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública proposa al Ple 
Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el Decret 3720/2012, de 6 de juny, dictat per la regidora delegada 
d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, que en la seva part dispositiva resolia el 
següent: 
 
“Les pluges intenses de la tardor de 2011 han ocasionat l’acceleració del procés 
erosiu de les aigües de la riera de Sant Simó, provocant greus desperfectes a 
infraestructures de gran importància, com són els murs del marge dret de la riera i el 
pont sobre el Camí Ral, amb el consegüent perill que això comporta per a les 
persones, i que, sense una actuació ràpida, ocasionaran el seu esfondrament, tal 
com ha succeït en un tram del mur del marge dret de la riera. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Obres ha elaborat la Memòria valorada de les obres de 
reparació dels fonaments del pont del Camí Ral aigües avall de la riera de Sant Simó, 
que contempla les obres de formigonat de la llera de la riera, entre les piles del pont i 
la travessa aigües avall, a tota l’amplada de la riera, d’uns 23 m, i 13 m de llargària 
(entre el pont i la travessa). 
 
Els materials a emprar són escullera i formigó en massa.  
 
També es preveu realitzar el reforç amb escullera del fonament del mur del marge 
dret i es conduirien les aigües cap al pont de la carretera N-II per facilitar el desguàs 
de la riera. 
 
En concret, els treballs a executar són els següents: 
 
- Esbrossada i adequació del talús existent i la llera de la riera 
- Excavació de fonaments del mur d’escullera i la plataforma aigües avall de la riera 
de Sant Simó 
- Transport de terres dins de l’obra per a la seva reutilització 
- Estesa de sòl tolerable procedent de l’obra 
- Repàs i piconatge de l’esplanada 
- Murs amb bloc d’escullera de pedra granítica de 3000 a 6000 kg de pes 
- Formigó per a la formació d’una rampa aigües avall del pont 
 
El termini d’execució previst per a la realització de les obres és de 2 setmanes. 
 
La present memòria valorada reuneix el requisits previstos a l'article 34 del 
Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que 
han de contenir aquests tipus de projectes sobre obres locals ordinàries menors. 
 



 45

Atès que en el pressupost municipal no existeix consignació pressupostària suficient 
per atendre aquesta despesa, l’òrgan competent per aprovar-la és el Ple Municipal. 
 
Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de l’Alcaldia de delegació de 18 
d’octubre de 2011, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria valorada de les obres de reparació dels fonaments del 
pont del Camí Ral aigües avall de la riera de Sant Simó (Mataró), que contempla les 
obres de formigonat de la llera de la riera, entre les piles del pont i la travessa aigües 
avall, a tota l’amplada de la riera, d’uns 23 m, i 13 m de llargària (entre el pont i la 
travessa), amb un pressupost d’execució per contracte de 45.757,19 €, IVA inclòs, i 
iniciar els tràmits pertinents per a la seva contractació.  
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord als serveis municipals de Gestió Econòmica, 
Manteniment i Mobilitat. 
 
Tercer.- Ratificar els anteriors acords pel Ple Municipal, als seus efectes.” 
 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, 
Mobilitat i Manteniment i a la Secció de Medi Ambient, als seus efectes.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

16 -  APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

DEL ENTORNS DE LA BIBLIOTECA ANTONI COMAS A L’ANTIC 

ESCORXADOR, VERSIÓ REVISADA,  I  SOL•LICITAR  LA SEVA 

INCLUSIÓ EN EL PROGRAMA  PUOSC 2008-2012, COM 

ACTUACIÓ A EXECUTAR  DINS DE LA ANUALITAT 2012. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents./ 
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5900, de 15 de juny de 2011, 
es va publicar l’edicte corresponent a la informació pública del PUOSC, any 2012, en 
el qual l’Ajuntament de Mataró té atribuïdes inicialment les següents actuacions en el 
Programa General (PG) i pels imports:  
 
Títol de l’actuació: Sala museística de Can Fullerachs 
Pressupost: 615.600 € 
Subvenció: 50.000 € 
 
Títol de l’actuació: Equipament cívic al carrer Muntanya 
Pressupost: 1.240.000 € 
Subvenció: 130.000 € 
 
Títol de l’actuació: Rehabilitació de la Casa Capell al Parc Central 
Pressupost: 378.075 € 
Subvenció: 50.000 € 
 
La suma de les ajudes atribuïdes dins del programa general, anualitat 2012, 
ascendeix a la quantitat de 230.000,00 €. 
 
A l’any 2007, l’Ajuntament de Mataró va seleccionar aquestes actuacions per a la 
seva inclusió en la convocatòria del quinquenni Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-20012, conjuntament amb d’altres, que a hores d’ara  ja s’han 
executat, com les anomenades Casal d’Avis al Parc Central, Escola Bressol Figuera 
Major, Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru i Rehabilitació del Mercat de la 
Plaça de Cuba.  
 
Igualment, també ja s’han executat les obres relatives a la rehabilitació de la casa 
Capell al Parc Central, la qual es va finançar mitjançant el Fons Estatal d’Inversió 
Local, Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, equipament que es troba en 
funcionament i, per altra banda, es va desestimat tirar endavant les relatives a 
l’equipament del carrer Muntanya i Can Fullerachs. 
 
El termini per a presentar al•legacions a l’atribució inicial finalitzava el 30/09/2011, 
període dins del qual l’Ajuntament va formular el canvi de destí d’aquestes tres 
actuacions subvencionades per una altra més prioritària i adequada a les necessitats 
del moment actual, com va ser la urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni 
Comas. 
 
En aquest sentit, i atès que les obres del projecte executiu de construcció de la 
Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador estaven a punt d’acabar-se, i amb la 
finalitat de completar aquesta actuació i posar-la en funcionament amb totes les 
garanties de seguretat i accessibilitat per als ciutadans, el Ple de l’Ajuntament de 
data 6 d’octubre de 2011 va acordar, per raons d’interès públic, seleccionar la 
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urbanització dels entorns d’aquest equipament, com actuació única a executar dins 
de l’anualitat 2012, canviant per tant el destí de les subvencions atribuïdes 
inicialment. 
 
Però, donat que la tramesa a la Generalitat de Catalunya de la documentació 
generada pels anteriors fets es va realitzar de manera defectuosa, la resolució 
dictada per aquesta Administració a les al·legacions presentades per l’Ajuntament no 
va reconèixer la petició municipal de canvi de destí de les subvencions atribuïdes per 
a l’anualitat 2012. 
 
Ara, una vegada que disposem d’una nova versió 2012 més econòmica i estalviadora 
respecte al primitiu projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca aprovat al 
setembre del 2011, procedeix tramitar davant el director general d’Administració 
Local la corresponent autorització per formalitzar l’esmentat canvi de destinació, 
prèvia renúncia de les subvencions atribuïdes inicialment per a l’anualitat 2012, per 
raons d’interès públic i per necessitats noves imprevistes sorgides al llarg del 
quinquenni, com es l’actual situació econòmica que viu  el país. 
 
El Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic 
Escorxador, redactat per l’oficina tècnica del Servei d’Obres, versió 2012, té per 
objecte  la urbanització de l’espai públic interior que envolta i dóna accés a l’esmentat 
equipament. 
 
El document tècnic comporta el tancament del recinte, l’adequació dels accessos de 
vianants a les diverses dependències que conformen aquest equipament, l’ordenació 
de l’enjardinament, recollida d’aigües pluvials, enllumenat públic i instal·lació de 
mobiliari urbà. 
 
L’espai públic a urbanitzar està delimitat pels carrers Enric Prat de la Riba i Don 
Quixot, amb una superfície de 7.550 m2. 
 
El termini d’execució és de tres mesos. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i atès el que disposen el Decret  245/2007, de 6 de 
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya a 2008-2012, el Reglament d’obres i serveis i la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública 
proposa al Ple Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’urbanització dels entorns de la Biblioteca 
Antoni Comas, a l’antic Escorxador, juny 2012”, redactat per l’oficina tècnica del 
Servei d’Obres, que té per objecte la urbanització de l’espai públic interior que 
envolta i dóna accés a aquest equipament. 
 
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a  378.102,77 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art. 219.2 de la Llei municipal 8/87, 
de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es 
podran presentar les al•legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-
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lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Presentar davant el Director General d’Administració Local, Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, la documentació necessària perquè autoritzi el 
canvi de destí de les subvencions atribuïdes per al PUOSC 2008-2012, anualitat 
2012, d’un import total de 230.000,00 € a favor de l’actuació única a executar dins 
d’aquesta anualitat, anomenada Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca 
Antoni Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012, formulant aquesta petició també per 
via telemàtica (portal EACAT),  
 
La diferència entre l’import subvencionat i l’import previst en el projecte es finançarà 
mitjançant ajudes provinents d’altres Administracions i amb recursos municipals. 
 
Quart.- Comunicar a la Direcció General de Cooperació Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a 
l’Institut Municipal de Acció Cultural i als serveis municipals afectats.” 

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

Popular, manifesta el vot favorable del seu grup municipal.  

Des de la CUP sempre hem cregut necessària l’obertura d’aquesta biblioteca per 

cobrir una necessitat de la ciutat, que ara mateix no està coberta, i per la qual molts 

barris no poden disposar del que, per llei, està atorgat en una ciutat de 124.000 

habitants com Mataró. Tinguem clar que és una intervenció deficitària, que en un futur 

necessitarà un arranjament adequat pel fet que és un espai tan potent com una 

biblioteca situada a l’antic Escorxador. Malgrat puguem arranjar l’espai per la seva 

obertura, queda pendent arreglar-lo com estava previst inicialment. 

 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

afirmatiu del seu grup municipal.  

Volem manifestar el nostre malestar per aquests temes d’inversió. Com saben, tenim 

un acord que diu que tractarem aquests temes conjuntament abans de les seves 

aprovacions i, en aquest cas, no va ser així.  

 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

17  - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ UNIÓ DE 

COOPERADORS DE MATARÓ, EL PATRONAT SAGRADA 

FAMÍLIA, EL CENTRE CATÒLIC I LA UNIÓ DE COOPERADORS 

DE MATARÓ, PER LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 

HISTÒRIC DE LA UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, PER 

A ÚS DE LA CIUTAT I SERVEI AL COOPERATIVISME. 

 
 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 
“Durant el mes de juliol, l’Alcalde-President, en representació de l’Ajuntament de 
Mataró i en la seva qualitat de President de la Fundació Unió de Cooperadors de 
Mataró, signarà un conveni amb el President del Patronat Sagrada Família, el  
President del Centre Catòlic i la Presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró, 
amb l’objectiu d’avançar, de forma conjunta, en la recuperació del patrimoni històric 
de la Unió de Cooperadors de Mataró, per a ús de la ciutat i servei al cooperativisme. 
 
La signatura d’aquest conveni,  que te caràcter de marc global i únic per a qualsevol 
negociació entre les parts signants sobre les matèries de les que tracta, esdevé un 
gran pas en el compliment de les voluntats plasmades en el document signat per les 
mateixes parts el 21 de febrer de 2010, en el que es va assumir el compromís de 
cercar camins que permetessin arribar a satisfer les aspiracions i necessitats de les 
entitats, aportant un benefici per a tots els ciutadans de Mataró. 
 
Del conveni a signar, se n’ha donat complida informació a la Junta de Portaveus 
municipals, tal com s’expressa en el pacte Novè i en el mateix es pacten diverses 
actuacions, que s’hauran de portar a terme a curt i mig termini tant per part de les 
entitats signants com per part de l’Ajuntament.  
 
A grans trets, les accions previstes en el conveni, es poden resumir així: 
 

• Obertura provisional, per a gaudi dels ciutadans, de tot l’espai del Pati del 
Cafè Nou  i de l’entorn de La Presó, segons disponibilitats pressupostaries 
municipals. 
 

• Desplegament del planejament urbanístic del sector. 
 

• Cessió provisional a l’Ajuntament, del Pati del Cafè Nou. 
 

• Consensuar i aprovar, per tots els signants del conveni, un projecte d’actuació 
immediata per adequar el Pati del Cafè Nou, per a ús públic.  
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• L’Ajuntament  pressupostarà i agençarà, en el termini d’11 mesos el Pati del 

Cafè Nou, per adequar-lo a l’ús públic.  
 

• Obertura al públic del Pati, en el termini màxim de 12 mesos. 
 

• Desocupació completa dels locals del Cafè Nou, en el termini màxim de 3 
mesos, traslladant les activitats que s’hi realitzen a un altre local adequat a les 
necessitats.  

 
• Tancament provisional de l’edifici del Cafè Nou per adequar-lo a l’ús dels 

ciutadans. 
 

• Establiment d’un calendari per la tramitació i aprovació dels Plans Especials 
de Millora Urbana 03 “Sector La Presó” i 04 “Sector Cercle Catòlic”, definits en 
el Pla General, així com la seva execució, determinant que amb l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació del PMU 03, quedarà sense efectes la 
cessió temporal d’ús del pati del “Cafè Nou”. 

 
• Adquisició per part de l’Ajuntament de l’immoble del Cafè Nou per destinar-lo 

a equipament per la ciutadania, a través  d’una permuta amb el seu propietari 
actual. 

 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció, si s’escau 
dels següents ACORDS : 
 
Primer: 
Aprovar, en tots els seus extrems, el conveni a signar, entre els legals representants 
de l’Ajuntament de Mataró, la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el Patronat 
Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, el qual te per 
objecte avançar, de forma conjunta, en la recuperació del patrimoni històric de la Unió 
de Cooperadors de Mataró, per a ús de la ciutat i servei al cooperativisme. 
El conveni queda unit com annex a la present proposta. 
 
Segon: 
Habilitar les partides pressupostàries necessàries per tal de poder fer efectives les 
despeses que generin les accions previstes en el present conveni, amb aprovació 
dels respectius pressupostos i relació de despeses. 
 
Tercer: 
Encarregar a l’Àrea d’Administració i Participació Ciutadana de l’Ajuntament, la 
realització de tots els actes administratius necessaris, per donar compliment als 
acords del conveni, gestionant els encàrrecs que corresponguin a cada un dels 
serveis municipals responsables en funció de les seves competències.  
 
Quart: 
Encarregar al Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, la realització dels 
treballs necessaris per desenvolupar el planejament al que es refereix el present 
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conveni,  en concret els Plans Especials de Millora Urbana 03 “Sector La Presó” i 04 
“Sector Cercle Catòlic”.  
 
Cinquè: 
Notificar els presents acords a les entitats signants del conveni. 
 
Sisè: 
Notificar així mateix el presents acords, als serveis municipals que, en funció de llurs 
competències hagin de donar compliment als pactes del conveni, donant a cada acció 
prevista, el tràmit que correspongui. 
 
Setè: 
Es nomena com interlocutor municipal únic amb les entitats signants del conveni, al 
Sr. Francesc Esteve Balagué, Coordinador General de l’Ajuntament. 
 
 
Vuitè: 
S’autoritza a l’Alcalde-President per la signatura del conveni i per la realització i 
signatura de tots els actes administratius i acords complementaris necessaris per 
l’execució dels presents acords, donant-ne compte al Ple Municipal.” 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

18 -  AUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DEL 

QUIOSC DE VENDA DE FLORS DE LA PLAÇA SANTA ANNA. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar, el 5 de maig de 1994, el Plec de 
condicions jurídiques i econòmiques administratives del concurs per a la concessió 
d’ús, gaudi i explotació de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, per un termini de 
quinze anys, a comptar des de la data de l’acord d’adjudicació. Es contempla en 
aquest Plec que aquest termini podrà ser prorrogat per set anys si la Corporació 
municipal ho considera convenient. 
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El Ple municipal va adjudicar la concessió dels tres quioscos de la Plaça Santa Anna 
el 22 de setembre de 1994. El mòdul de flors va ser adjudicat a la senyora Maria 
Ferrer Saorín, per un preu d’adjudicació de 6.050.000 de pessetes (36.361,23 euros). 
 
En data 3 de setembre de 2009, el Ple municipal va acordar prorrogar la concessió 
d’ús, gaudi i explotació dels quioscos de revistes i diaris i flors situats a la Plaça Santa 
Anna, per un període de set anys, mantenint-se la senyora Maria Ferrer Saorín com a 
titular del quiosc de flors. 
 
En data 10 de desembre de 2010, el Ple municipal va acordar el traspàs a favor de la 
senyora Núria Roser Franzoni Alcolado de la titularitat de la concessió d’ús, gaudi i 
explotació del quioscos de flors de la Plaça Santa Anna, esdevenint la nova titular 
d’aquest. 
 
En data 13 de juny de 2012, la senyora Núria Roser Franzoni Alcolado va presentar 
en el registre general d’aquest Ajuntament un escrit en el qual manifesta la seva 
voluntat de traspassar la concessió a la societat FLORLAND 97, SL. 
 
En data 13 de juny de 2012, els senyors Joan Pujol Acuña i José Antonio Bueso 
Ramírez, en representació de la societat FLORLAND 97, SL, van presentar en el 
registre general d’aquest Ajuntament un escrit en el qual sol·licita al seu favor la 
concessió del quiosc citat. 
 
La clàusula setzena del Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives 
que regiran el concurs per a la concessió de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, 
aprovat el 5 de maig de 1994, estableix que la concessió és transmissible per la 
persona concessionària, amb la prèvia autorització de la Corporació. El traspàs 
s’haurà de formalitzar mitjançant escriptura pública. L’Ajuntament podrà percebre un 
10% del preu del traspàs. La nova persona concessionària se subrogarà en tots els 
drets i deures de les antigues, inclosa la data de caducitat de la concessió i li seran 
aplicables les clàusules del Plec esmentat. 
 
A l’empara de la clàusula setzena del Plec de condicions aprovat el 5 de maig de 
1994 i, vist l’article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, el 
Reial decret legislatiu 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar el traspàs de la concessió d’ús, gaudi i explotació del quiosc de 
flors de la Plaça Santa Anna a favor de FLORLAND 97, SL. 
 
Segon.- Supeditar l’efectivitat de l’autorització al fet que la persona cedent i la 
cessionària formalitzin el traspàs de la concessió del quiosc en escriptura pública 
d’acord amb la clàusula setzena del Plec de condicions esmentat, ingressant a 
l’Ajuntament l’import equivalent al 10% del preu del traspàs, import concretat en 900 
euros. 
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Tercer.- Requerir FLORLAND 97, SL, com a nova persona adjudicatària de la 
concessió del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna, que en el termini de 15 dies, a 
comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, constitueixi a favor de 
l'Ajuntament la fiança d'un import de 1.007,54 euros corresponent a la garantia 
suficient per a assegurar el bon ús dels bens i de les instal.lacions. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

19 -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE 

DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES 

PLATGES DE MATARÓ PER ALS ANYS 2012 A 2016. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“En data 9 de febrer de 2012, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar el Pla de 
distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2012 
a 2016. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Pla, diverses persones adjudicatàries van 
manifestar la petició de què fos modificat, per tal que la temporada s’allargués, en 
concret fins el dia 30 de setembre, ja que en la segona quinzena del mes de 
setembre encara hi ha força afluència de persones usuàries del servei de la platja. 
 
Per aquesta raó es proposa la modificació de l’apartat 4.a), relatiu a l’horari de 
funcionament de les instal·lacions de temporada de menjars i begudes i bar i el C, 
relatiu al calendari de vigència, de manera que les referències al dia 16 de setembre 
han de ser substituïdes per les del dia 30 de setembre. 
 
Vist allò que disposen la Llei 22/1988, de 28 de juliol de Costes i el Reial decret 
1471/1989, d’1 de desembre, en virtut del qual s’aprova el reglament general per al 
desenvolupament i l’execució de la Llei esmentada, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada 
de les platges de Mataró per als anys 2012 a 2016. 
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Segon.- Notificar el present acord al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar 
l'aprovació de la proposta de modificació del pla de distribució d’usos i serveis de 
temporada de les platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
20 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

PER UN PACTE ECONÒMIC, SOCIAL I PER L’OCUPACIÓ DE 

MATARÓ. 

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

s’han afegit a la proposta els grups municipals d’ICV-EUIA, PxC i PP, i a continuació 

passa a presentar la proposta següent: 

 
“Estem vivint moments incerts i complexos en el marc d’un sistema econòmic que ens 
demana canvis de paradigma importants. Tot i la globalitat d'aquesta situació, més 
que mai el món local i les seves polítiques públiques n'estan patint les 
conseqüències. Però també és important recordar que mai com avui són tan 
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importants les polítiques locals i també l’acord polític que en aquests moments ha de 
deixar de banda l’estratègia política, els interessos partidistes i l’enfrontament de 
curta volada primant els grans acords i els interessos generals. 
 
A Mataró, com és evident, no ens escapem d’aquesta crisi, al contrari, n'estem patint 
el costat més dur, l'atur. Avui som més de 14.000 les persones aturades, conformant 
un 21,34% del total de la població mataronina, des de fa molts mesos és la ciutat 
catalana de més de 50000 hab. de Catalunya amb la taxa d’atur més alta. És clar que 
aquesta situació comporta que les prioritats han d'estar centrades en la lluita contra la 
crisi i en continuar treballant per a assolir un model de desenvolupament econòmic 
per Mataró i el Maresme que ens permeti comptar amb una economia més sòlida i 
solvent. 
 
En aquest sentit la creació del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) suposa 
un important pas endavant de concertació entre agents econòmics i administració. El 
CESM com a  òrgan estable de participació neix amb vocació d’obrir línies de treball i 
propostes en matèria econòmica i social, i també en aquells temes que de forma 
directe o indirecte contribueixin. 
 
Aquest model econòmic es basa en l'educació, la formació i la capacitació 
professional com a eix central del nou model. El coneixement i la innovació han de 
ser el motor de la nostra economia compatibilitzant la tradició industrial i de serveis 
amb els nous sectors emergents. 
 
L'obertura del Corte Inglés suposarà un incentiu positiu i determinat pel comerç i per 
l'economia de la ciutat.  Mataró ha estat sempre una ciutat lluitadora, una ciutat que 
no s'ha conformat amb la realitat que li ha tocat viure. Fins i tot, una ciutat valenta.  
 
Una condició necessària per a l'èxit econòmic i social d'un territori és disposar de 
talent. Les persones són el motor de les ciutats, de l'economia, són les que creen 
idees, innovacions i els projectes empresarials. Des de les ciutats és essencial 
l'aposta per les persones i la seva educació, és la garantia per aconseguir la igualtat 
d'oportunitats. Per això ens calen polítiques educatives que permetin una formació 
d'alta qualitat i amb un enfoc important envers els idiomes, la creativitat i el foment de 
l'emprenedoria. A Mataró sempre ho hem tingut clar i hem desenvolupat polítiques 
educatives molt contundents que han comptat amb un ampli consens polític en la 
majoria dels casos.  La construcció d'escoles bressol, l'impuls de la formació reglada i 
la professional molt arrelada a la realitat econòmica del mercat laboral, l'aposta per la 
formació ocupacional i contínua, i sobretot la universitària, amb la integració de les 
dues escoles existents a la comarca (EUM i EUPMT) dins el TecnoCampus. 
 
Des dels centres universitaris del TecnoCampus estem generant coneixement i 
innovació en sectors emergents i de creixement com la salut, l'oci i l'esport, la 
tecnologia aplicada a la seguretat o a les ciutats intel·ligents. També promovent la 
innovació en les empreses de tots els sectors, tals com la construcció o la indústria, 
permetent-los així crear nous productes, serveis o processos per esdevenir més 
competitius. En aquest camp cal situar el canvi estratègic de CETEMMSA, el centre 
tecnològic de Mataró i el Maresme, especialitzat en teixits intel·ligents i de referència 
nacional i mundial, i la Fundació TICSalut ubicada al TecnoCampus i dedicada a 
l'aplicació tecnològica en el camp mèdic-sanitari. 



 56

 
En paral·lel a fer créixer nou teixit lligat als sectors emergents , cal treballar per a la 
renovació i la consolidació del sectors i les empreses consolidades a la ciutat. La 
reindustrialització i l’enfortiment de sectors com el tèxtil i altres lligats a la industria i 
als seus serveis no es poden deixar de banda. Cal massificar la innovació i la 
internacionalització en aquests sectors i formar els perfils professionals que se’n 
deriven. 
 
A més de la generació i la transferència de coneixement, varem apostar fortament, de 
manera imprescindible, per l'emprenedoria. El talent existent a la comarca i el què es 
genera al TecnoCampus s'ha de localitzar en el nostre territori. Per això cal potenciar 
i liderar la futura Agència de Desenvolupament del Maresme que ens ha de permetre 
ser més eficients i eficaços en matèria de Promoció Econòmica i territorial. 
 
D'aquesta manera, hem anat teixint un model econòmic basat en el coneixement i la 
innovació, un model que ens ha de permetre tenir més solvència, crear nous llocs de 
treball de més qualificació i esdevenir menys vulnerables davant els canvis 
econòmics. 
 
El TecnoCampus  és un projecte comarcal i nacional; és el gran instrument que ens 
ha de possibilitar avançar cap aquest camí amb la aposta clara per la formació 
universitària, la transferència de coneixement o l’emprenedoria.  
 
L'aposta per la fomació de qualitat i l'emprenedoria no pot deixar de banda, el perfil 
comercial i turístic de Mataró. Fa molts anys que Mataró ha optat per un model dual 
conformat per les grans superfícies comercials i el comerç urbà a cel obert. Així hem 
aconseguit una oferta variada i rica que permet atraure milers de visitants cada 
setmana amb ganes de gaudir del nostre comerç i gastronomia. Hem de fer del 
comerç una gran locomotora econòmica potenciant la seva competitivitat i realitzant 
projectes que permetin la cooperació entre el comerç urbà i el comerç de gran 
superfície. 
 
El comerç és un element vertebrador de les ciutats. Els establiments comercials 
creen una dinàmica social molt interessant a les ciutats mediterrànies com la nostra i 
generen un gran volum de llocs de treball. Per això s’ha aconseguit que el Corte 
Inglés ubiqués un dels seus establiments a Mataró, i ho fés al centre de la ciutat. Per 
esdevenir complement al comerç de proximitat i generant una àmplia i atractiva 
oferta. 
 
En els darrers anys, Mataró ha viscut més de cara al mar que mai. L'amplicació del  
passeig marítim, el Port de Mataró, les platges amb la certificació de la Q de qualitat, 
la oferta d'oci a l'entorn del mar són alguns dels atractius que la ciutat ha 
desenvolupat generant més de 25.000 visites durant l'època estival. Cal seguir 
realitzant polítiques en aquesta línia i afegir el valor del patrimoni, la cultura, l'esport   
i la gastronomia per millorar aquestes xifres que generen riquesa a Mataró i sobretot, 
autoestima a la ciutadania. 
 
Avui, en una situació diferent, volem continuar recolzant aquesta aposta, aquesta 
feina. Creiem que és la única manera d'aconseguir una ciutat més competitiva, més 
sòlida i amb ciutadans més formats. I, a més, ho volem fer de manera col·laborativa 
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amb el territori que ens envolta. Volem aprofitar la potencialitat de la xarxa de ciutats i 
la regió de la que formem part. Som una ciutat metropolitana i volem cooperar per 
esdevenir un territori més competitiu, ja que el nostre model de desenvolupament no 
pot consistir en un joc de suma zero. 
 
Creiem fermament que cal destinar més recursos, però també ser més eficients i 
eficaços,a les polítiques d'ocupació i de promoció econòmica, sense oblidar la 
importància de les polítiques socials i al mateix temps necessitem de manera urgent 
polítiques i programes concrets per front a l’atur. Accions que han de tenir concreció 
en plans d’ocupació i en actuacions de formació ocupacional. 
 
Per la rellevància dels nous temps proposem un ACORD polític, econòmic i social 
contra la crisi, per l’ocupació i per un model econòmic basat en el coneixement i la 
innovació. Un acord amb la participació de les forces polítiques, del sindicats, dels 
empresaris, de les institucions econòmiques i també del món educatiu. 
 
Els grups municipals sotasignants volem compartir entre nosaltres i amb el conjunt 
de la societat la necessitat i urgència de treballar junts per superar la crisi. d'anar 
plegat en la definició d'un nou model de desenvolupament econòmic per Mataró.  
Creiem que en tenim les bases i ara cal anar més endavant. En aquest context la 
unitat es fa imprescindible.  
 
Per això proposem obrir el debat sobre un acord polític, econòmic i social contra la 
crisi i per a un nou model de creixement econòmic per Mataró: Un nou model que 
aposti pel coneixement i la innovació, que ens ajudi a crear i desenvolupar la nostra 
indústria tradicional i a que noves empreses de sectors productius que han 
desaparegut de la ciutat tornin a desenvolupar la seva tasca i generin ocupació, que 
reconverteixi la construcció cap a la rehabilitació, que impulsi el comerç de sempre 
amb l’obertura del Corte Inglés.  
 
Un acord amb la participació dels grups municipals, del sindicats, dels empresaris, de 
les institucions econòmiques i també del món educatiu. 
 
És per això que recollint tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals 
sotasignants proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró acorda treballar sobre la perspectiva d'un 
acord polític i social que abordi les polítiques municipals per gestionar la crisi 
a l'hora que es treballi sobre el model de desenvolupament econòmic de la 
ciutat. 

 
2. El Ple acorda que el govern municipal convoqui durant el mes de setembre als 

grups municipals per obrir aquest debat, amb la perspectiva d'elaborar una 
primera proposta de continguts, calendari i interlocutors socials.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, destaca que el seu és l’únic grup municipal que no dóna suport a aquesta 

proposta. Aquesta proposta és un resum de bones paraules, condemnat al fracàs, 

mancat de crítica política i mancat de crítica ideològica. Creiem que les solucions a la 

crisi passen per una alternativa al sistema capitalista.  

El pacte que avui ens presenten no serveix per res perquè no critica l’actual sistema. 

Només serveix per rentar la cara dels grups que avui la presenten. Vostès ens 

demanen que per superar la crisi, deixem de banda l’estratègia política, els interessos 

partidistes i l’enfrontament de curta volada, prioritzant els grans acords i els 

interessos generals. En nom d’aquests interessos generals estem veient que s’estan 

fent múltiples retallades a la classe treballadora. De quin desenvolupament econòmic 

ens parlen si vostès són els corresponsables de la situació de l’espoli social i nacional 

que patim? La classe política dirigent regala dia rere dia milions d’euros a la banca 

que, com tothom sap, és la principal causant del boom especulatiu i de la vergonyosa 

estafa de les participacions preferents. Vostès ens parlen d’austeritat per justificar les 

retallades en el sector públic. Si mirem els Pressupostos Generals del 2012 

presentats pel PP a l’Estat espanyol, queda de manifest que no anem bé. Hi ha 

retallades molt importants com, per exemple, un 21% en educació o un 25% en R+D, 

en l’apartat civil. En el militar i de defensa no hi ha hagut aquestes retallades.  

Les condicions exposades sobrepassen l’àmbit municipal de Mataró, però no volem ni 

podem oblidar la magnitud de les xifres de l’espoli i del frau fiscal. Aquí no falten 

diners, aquí sobren polítiques neoliberals i el cinisme dels qui legitimen unes 

estructures de poder que sostenen aquest sistema depredador i excloent com és el 

capitalisme. Quin sentit té que vostès parlin de promoure un model econòmic basat 

en l’educació, la formació i la capacitació professional si, a la pràctica, s’està 

desballestant l’educació pública? Algú ens estarà enganyant. Vostès segueixen 

plantejant un model comercial de grans superfícies i fan bandera de El Corte Inglés, 

sense tenir en compte l’impacte negatiu que suposarà per al petit i mitjà comerç de la 

ciutat. On són les contrapartides? Som escèptics amb l’actual model del 

Tecnocampus perquè és una sagnia per les arques municipals, però estem disposats 

a treballar per reorientar-lo en benefici de la ciutadania i per redreçar l’actual situació 

d’impàs. Pel que fa a les vagues referències al turisme i al desenvolupament del 

projecte Mataró Marítim, manifestem les nostres reserves i estarem alerta perquè no 
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serveixi d’excusa per mercantilitzar i fer malbé, encara més, el territori i, 

particularment, la nostra costa.  

La CUP no donarà suport a un pacte que és inconcret i que no resoldrà cap dels 

problemes estructurals que tenim plantejats des de la classe treballadora. Tal dia farà 

un any i tot continuarà igual o pitjor. En aquest sentit, els avanço que la CUP 

treballarem per elaborar conjuntament amb els moviments socials, entitats culturals i 

veïnals, les associacions de comerç, l’esquerra sindical de la ciutat, etc., una 

proposta socioeconòmica alternativa i real que prengui com a punts de partida la 

recuperació de la sobirania popular i el repartiment del treball i de la riquesa. Els 

citaré algunes d’aquestes propostes:  

Combinar la democràcia directa, la democràcia participativa i la democràcia 

representativa. 

Iniciar un procés educatiu col·lectiu i solidari, una educació sòlida integral pels 

ciutadans i ciutadanes lliures.  

Construir una societat d’homes i dones iguals en obligacions, drets i oportunitats, una 

societat basada en els principis feministes. 

Garantir la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits i sense cap tipus de discriminació 

o exclusions.  

Repartir la riquesa, com a camí cap a la justícia social. 

Garantir els drets socials com la salut, l’educació, polítiques d’igualtat, rendes 

mínimes i relacions laborals justes i equilibrades. 

Vestir una societat on el sector públic tingui un paper clau de lideratge. 

Prioritzar empreses responsables econòmicament, socialment i mediambientalment, 

que garanteixin la sostenibilitat de la mare terra. 

Crear una banca pública que doni suport a les iniciatives empresarials que apostin 

per la producció local.  

Educar una societat que aposti pel desenvolupament local i sostenible dels recursos 

naturals. 

Construir un nou model de política fiscal equilibrat, modern i solidari, que doti els 

serveis públics i socials dels recursos necessaris i que possibiliti la redistribució de la 

riquesa, tot fent efectiu el principi de solidaritat.  

Facilitar que la nostra xarxa productiva afronti els nous reptes i es pugui ubicar millor 

en els nivells d’alt valor afegit mitjançant la potenciació de polítiques R+D+I que 

cerquin el benefici social. 
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Desenvolupar un marc català propi de relacions laborals i de protecció social que 

garanteixin unes condicions de treball i de vida dignes. 

Garantir a la nostra xarxa productiva la responsabilitat social, el vincle amb el territori, 

el respecte de la salut i el medi ambient, la igualtat de gènere, la democràcia 

econòmica i el servei que afavoreixin el benestar social. 

Apostar per una veritable autonomia municipal que garanteixi l’autonomia política i la 

suficiència financera. 

Garantir relacions comercials internacionals justes i equitatives, oposant-nos a la fuga 

de capitals, a la recerca de condicions laborals d’explotació i als processos de 

deslocalització. 

Apostar per un model laboral basat en la millor qualificació i no pas en la 

competitivitat salarial. 

Necessitem un nou model que possibiliti que el poder resideixi en el poble i estigui 

sotmès al control popular.  

Cal reivindicar la independència per garantir la supervivència de la nostra nació, el 

nostre poble i la nostra cultura i per millorar el benestar i la qualitat de vida de les 

persones que conformen la nació catalana.  

La crisi actual ens demostra que el projecte independentista és més necessari que 

mai. L’independència i el socialisme ens permetrà desenvolupar els instruments 

propis necessaris per construir un nou model econòmic i social. Segurament, també 

caldrà passar a l’acció, tal com s’ha fet aquests dies des d’una institució, com és la 

monja Teresa Forcada, apostant per una vaga general indefinida i la construcció 

d’una assemblea constituent contra el capitalisme. Aquest és el nostre full de ruta per 

superar l’actual situació de crisi i qualsevol altra iniciativa que no abordi aquests 

problemes reals creiem que està condemnada al fracàs.  

 

 

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

Catalunya, expressa que el que ha fet el Sr. Safont-Tria ha estat desvirtuar la 

proposta que ve després.  

Com que després hi ha un acord total, el que fa ara és fer-nos aquest míting que 

després no podrà fer perquè l’acord li impedeix. Tot això que vostè acaba de dir, 
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digui’m on es plasma? A Corea del Nord? A Cuba? A Albània? Aquests són els 

models d’independència i socialisme que vostè ens proposa a tots nosaltres? 

En aquesta ciutat hi ha 1.000 persones que no tenen feina perquè un força política ha 

impedit que el projecte de El Corte Inglés fos una realitat. A Tarragona ja funciona i 

1.000 persones tenen feina, i a Mataró encara no. Vostè ha fet demagògia.   

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: Cap.  

 

 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE LA PLATAFORMA 

ESTAFABANCAMATARÓ, PER TAL QUE L’AJUNTAMENT FACI 

COSTAT A LES PERSONES AFECTADES PER L’ESTAFA DE 

LES EMISSIONS DE PLANS PREFERENTS PER PART 

D’ENTITATS BANCÀRIES. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Milers de ciutadans i ciutadanes mataronines, majoritàriament gent gran i persones 
jubilades, fent confiança a delegats d'entitats bancàries, van subscriure uns dipòsits 
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financers sense que se’ls hagués assessorat de forma precisa del contingut i finalitat 
d'aquests dipòsits. En la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i 
erroni, fruit de la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la Direcció 
de l’Entitat subministrà als seus empleats, en el qual les entitats prometien als seus 
clients que podrien recuperar els seus estalvis quan ells volguessin, amb la única 
condició de notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies d'antel·lació, ara s’ha vist que 
això no ha estat possible. 
 
Quan van anar a recollir els seus diners, es van trobar amb la desagradable realitat 
que la seva oficina, l'oficina de tota la vida, els hi negava el que ells creien que era el 
seu dret: recuperar els seus diners tal i com se’ls havia promès. 
 
Els fets descrits han representat, dins l'actual context de crisi econòmica i laboral, 
multitud de situacions desesperades i casos d’agreujament de malalties. 
 
Les persones afectades de Mataró s'han unit al voltant de diversos col·lectius per tal 
de reclamar els seus drets, i han iniciat tot un seguit de mobilitzacions que tenen per 
finalitat fer visible al conjunt de la ciutadania l'estafa bancària de la qual son víctimes. 
 
La fatxenderia i prepotència de les Direccions de bancs i caixes de la ciutat, entestats 
en no reconèixer l'estafa i les conseqüències personals i socials que se'n deriven, 
estan generant una espiral d'indignació que augmenta cada dia que passa, i que 
també aboca a una creixent desconfiança cap els representants polítics per la manca 
d’implicació real orientada a la solució d’aquest greu problema ciutadà. 
 
És per aquests motius que els Grups Municipals que subscriuen aquesta proposta de 
resolució, a instàncies de la Plataforma EstafabancaMataró, proposen al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
1). Delegar a l’Alcalde de Mataró per tal que, amb la màxima premura, creï una 
comissió de seguiment del problema de l’estafa de les emissions de Plans Preferents, 
amb representants dels Grups Municipals i amb representants de les diverses 
plataformes d’afectats, per tal d'establir una estratègia comuna de defensa. 
 
2). Delegar a l’Alcalde de Mataró per tal que, en el termini màxim de 15 dies, 
comuniqui a les entitats bancàries la revisió, per part de l'Ajuntament, de les seves 
necessitats creditícies a les Caixes i Bancs que no contemplin una solució que 
respongui als interessos dels seus clients, ciutadans de Mataró, que se senten 
estafats. 
 
3). Delegar a l’Alcalde de Mataró, com a màxim representant de tots els ciutadans de 
la ciutat, per tal que faci un comunicat públic sobre les repercussions negatives que el 
comportament de les entitats financeres, està generant sobre les necessitats 
econòmiques i la salut dels ciutadans afectats. 
 
4). Que l’Ajuntament de Mataró doni suport als diferents col·lectius d’afectats. 
 
5). Transmetre aquests acords del Ple de l'Ajuntament a les persones i entitats 
següents: 
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 Als Presidents de totes les entitats financeres amb presència a Mataró 
 
 Al Consell Comarcal del Maresme 
 
 A la Federació i a l’Associació de Municipis 
 
 Al President de la Generalitat de Catalunya 
 
 Al President del govern espanyol” 
 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Diego Herrera, 

en representació de la Federació d’Associació de Veïns de Mataró i en nom de la 

Plataforma Estafa Banca Mataró, qui expressa la seva satisfacció perquè en aquest 

ple es discutirà una proposta de resolució a instància dels estafats i estafades per les 

participacions preferents i altres productes tòxics comercialitzats de forma fraudulenta 

per fins a 52 entitats bancàries del nostre sistema financer.  

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, recorda que el primer grup que va presentar el tema de les estafes de les 

participacions preferents a Mataró va ser PxC i després Iniciativa. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR DE CARA A ADOPTAR LES MESURES 

NECESSÀRIES PER A MANTENIR I AMPLIAR L’OFERTA DE 

PQPIS DE LA CIUTAT AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL 

RETORN ALS CIRCUITS FORMATIUS DEL COL•LECTIU DE 
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JOVES DE LA CIUTAT QUE ACABEN L’ESO SENSE  HAVER 

OBTINGUT EL TÍTOL DE GRADUAT ESCOLAR. 
 

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

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

 
“És ben conegut per tots els membres del consistori que l’actual situació de crisi 
econòmica té com una de les seves conseqüències més dramàtiques els elevats 
índexs d’atur, i que dins del col·lectiu de ciutadans i ciutadanes en aquesta situació, el 
col·lectiu de joves entre 16 i 24 anys hi representa el 50,12% (dades extretes de 
l’Idescat referides al primer trimestre de 2012). De totes aquestes persones joves, és 
també àmpliament conegut que el percentatge amb més dificultats per a fer realitat el 
seu projecte vital, integrant-se a la societat com a membres actius, és el d’aquelles 
que tenen el nivell d’estudis més baix. 
 
La nostra ciutat, a l’igual que la gran majoria de ciutats de Catalunya, té al voltant 
d’un 25-30% de fracàs escolar. Això vol dir, posant números absoluts als 
percentatges, que cada curs, al voltant d’uns 350 nois i noies, mataronins i 
mataronines, acaben els estudis obligatoris sense la possibilitat de seguir un itinerari 
formatiu reglat dins dels anomenats estudis post obligatoris, ja siguin a la FP o als 
Batxillerats. 
Si pocs anys enrere aquests joves trobaven feina fàcilment, especialment en la 
construcció, avui en dia aquests joves no tenen altra sortida que formar part del 
col·lectiu anomenats “ni-ni” és a dir, que ni estudien ni treballen, però no pas per 
voluntat pròpia, sinó perquè no els oferim cap més alternativa. 
 
Per aquest col·lectiu de joves, els Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) representen un espai i un temps on reorientar la seva formació i els seus 
objectius. 
 
Fa pocs dies, el comitè d’empresa de l’Institut Municipal d’Educació (IME) denunciava 
en els mitjans locals de comunicació la supressió d’un grup dels Programes de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI) organitzats per aquest organisme autònom 
municipal, concretament de l’especialitat d’Electricitat i Electrònica. En la mateixa 
notícia, es donaven dades de preinscripció: hi havia hagut una demanda de més de 
80 sol·licituds per a 32 places que, finalment, amb la supressió d’aquest grup, havien 
quedat en 16. Per tant, més de 60 nois i noies que no tindran l’opció ni d’estudiar ni 
de treballar. 
 
Atès que els dos grups municipals majoritaris en aquest consistori varen subscriure 
el passat dia 28 de juny un “Acord de voluntats, entre CIU i PSC relatiu a la revisió de 
la ponència de valors cadastrals i al manteniment de polítiques socials, educatives i 
d’ocupació”. 
 
Atès que en aquest acord de voluntats es manifesta que “En el pressupost general 
de l’Ajuntament vigent per l’exercici 2012, la consignació pressupostària destinada a 
bonificacions, .../... no s’ha esgotat en la seva totalitat. Per la qual cosa, i atès que en 
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moments de dificultats com el present, es considera imprescindible el manteniment 
dels recursos econòmics que siguin possibles per garantir un suport a les polítiques 
socials, educatives i d’ocupació, el govern de l’Ajuntament es compromet a destinar el 
romanent de la partida econòmica destinada a bonificacions de l’IBI, per reforçar 
econòmicament els següents projectes: 
- Programes de Qualificació Professional Inicial 
- .../... 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen que el Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró adopti els següents acords: 
 

1. Retirar la decisió de tancament d’un grup de PQPI i estudiar la possibilitat 
d’obrir-ne algun altre, a redós de l’acord signat el passat 28 de juny entre els 
dos grups majoritaris d’aquest consistori. 

 
2. Presentar, amb la màxima urgència, un Pla unificat del tots els recursos 

públics que des dels diferents serveis poden acollir als joves en situació de 
més vulnerabilitat per haver estat exclosos del sistema educatiu ordinari en 
acabar els Ensenyaments Secundaris Obligatoris. 

 
3. Presentar als organismes municipals competents (comissions informatives, 

plenaris d’organismes autònoms, consell escolar municipal, etc.) la valoració 
que fa el govern municipal del primer any d’implementació del Dispositiu Local 
d’Inserció, liderat conjuntament per l’IME i l’IMPEM, i que té com a objectiu la 
previsió i seguiment dels col·lectius de joves en situació de vulnerabilitat.” 

 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comenta que 

estan treballant, arran de l’acord que hi ha hagut amb el grup municipal del PSC, en 

un dels punts importants d’aquest acord de l’IBI, relatiu a la revisió de la ponència 

dels valors cadastrals i al manteniment de polítiques socials i educatives i d’ocupació. 

Aquest fet fa que puguem destinar 35.000 euros a crear un nou grup de PQPI.  

Ara mateix tenim quatre cursos de PQPI i la idea és tenir-ne cinc. No li hem fet saber 

abans perquè estem pendents d’aquesta aprovació. Va ser un acord al qual es va 

arribar el dijous passat amb el PSC. El pla de lliurament de la documentació s’acaba 

el dia 10 i suposo que en un curt termini aconseguirem aquesta confirmació. 

A part d’això, hem de recordar que s’ofereixen dos cursos de PQPI-PTT, que és el 

pla de transició al treball. En total estem parlant de set cursos.  

Per al curs vinent podrem disposar d’un nou grup de mòdul 1 de PQPI. Aquest és un 

mòdul per a les persones que volen aconseguir el graduat escolar. També tindrem un 

nou grup de GES, de graduat en educació secundària. Fins ara en teníem dos i 
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estem treballant perquè n’hi hagi tres. Recordem que a la ciutat també se’n fan altres 

de PQPI. A Valldemia i als Salesians se’n fan dos i a Santa Anna se’n fan dos més. 

El nostre posicionament serà positiu. 

Respecte al punt dos, ens comprometem a fer-ho. Creiem que a finals de setembre, 

principis d’octubre, tindrem els resultats per poder-los presentar i treballar-hi.  

Pel que fa al DLI, ahir al vespre es va fer una presentació en aquesta sala, durant el 

consell del FP, i no tenim cap problema a continuar-hi treballant i fer-ho extensiu als 

altres òrgans de participació que vostès ens indiquen per fer la valoració de govern.  

Per altra banda, indicar que amb el PQPI d’electricitat, els alumnes tenien molta 

dificultat en trobar un lloc on anar a fer pràctiques.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa entén que el que es fa és restituir l’oferta 

municipal de PQPI, cosa que els alegra molt perquè el col·lectiu al que van adreçats 

és el col·lectiu més vulnerable.  

Hem de veure si hi ha l’opció que, a partir d’aquesta consignació pressupostària de 

bonificacions, quedés la possibilitat, juntament amb la reclamació a Treball i a la 

Generalitat, que subvencionin una part d’aquests cursos, que són d’absoluta 

necessitat en el conjunt de Catalunya, i que es pogués seguir incrementant l’oferta de 

PQPI, perquè entenem que el que fem ara és només restituir-la. Tenim molts joves 

sense formació.  
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta el 

seu suport a aquesta proposta de resolució perquè dóna continuïtat al que ja ha 

explicat el regidor Galbany respecte a l’acord de l’IBI.  

Estem parlant del col·lectiu més vulnerable, per tant, caldrà fer mans i mànigues per 

mantenir aquesta oferta i, si és possible, ampliar-la, perquè no ens podem permetre 

el luxe de tenir joves que ni estudiïn ni treballin. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL 

DE QUÈ ELS SERVEIS JURÍDICS DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ ESTUDIÏN SI HI HA HAGUT POSSIBLES 

NEGLIGÈNCIES EN EL PROCÉS DE LICITACIÓ I 

CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE EL RENGLE. 

 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Un cop coneguts els processos i motius que van provocar el sobrecost de l’edifici del 
Rengle al Consell de PUMSA del 26 de juny. Un cop analitzats els informes que es 
van lliurar als consellers a la mateixa reunió (un dels quals sense signar). 
 
Atès que segons recullen els mateixos informes es va produir un desviament del 
42’7% del preu inicial al preu final. Que va passar a ser de 15.647.859 euros de 
Pressupost adjudicat inicialment a 22.329.850 de cost real final (ambdós preus sense 
IVA). 
 
Atès que entenem que hi ha una part d’aquest sobrecost que està justificada pel 
canvi d’orientació de la finalitat d’espais de l’edifici, però que hi ha una part important 
d’aquesta desviació que no està justificada. 
 
Atès que no s’han demanat responsabilitats pels errors que es van cometre en el 
procés de construcció dels fonaments de l’edifici la qual cosa va suposar una part 
important d’aquest desviament, 3.799.404 euros i un 21’45% del total. Aquests errors 
van provocar, a més a més, que l’execució de l’obra s’endarrerís, cosa que vàries 
empreses van argumentar per desistir d’instal·lar-se a l’edifici, i per tant va suposar un 
evident perjudici. 
 
Atès que es van fer obres, que podríem qualificar per encàrrec, que van suposar 
també una desviació important, en concret una que va suposar un encariment de 
700.000 euros, sense que es firmés cap contracte ni hagués cap penalització si no 
s’executava la compra, cosa que ha suposat també un perjudici. 
 
Atès que entenem que la desviació del 42% en el preu de l’obra molt probablement 
hagués fet necessari una posterior licitació de l’obra. 
 
Presentem a la consideració del Ple el següent ACORD: 
 
1.-   El Govern Municipal instarà als serveis jurídics municipals a estudiar tota la 
documentació que fa referència a l’adjudicació, construcció i desviació respecte al 
preu licitat de l’Edifici del Rengle, per tal de comprovar si es poden demanar 
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responsabilitats i/o fer algun tipus d’actuació que permeti a PUMSA recuperar una 
part del sobrecost de l’obra;  i certificar, o no, que la desviació del 42% hagués 
requerit una posterior licitació de l’obra, de la mateixa manera es produirà a realitzar 
un “Estudi del Pressupost d’execució Material” independent de la mateixa obra.” 
 

 

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

Popular, opina que una desviació del 42% d’una obra que suposi quasi 7 milions 

d’euros desperta un seguit de preguntes, preguntes que no tenen un resposta clara i 

que els agradaria que s’aclarissin. Crec que és positiu per al conjunt dels grups 

municipals, per a la ciutadania i per als consellers que són a PUMSA que això 

s’aclareixi. Si hi hagués alguna cosa mal feta, ja es depurarien responsabilitats.  

Per aquests motius hi donarem suport.  

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta el seu desig que hi hagi la màxima transparència i que el seu grup 

municipal hi votarà a favor.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que el seu grup municipal també vol 

transparència. No podem deixar caure un vel de sospita ni sobre el que han fet els 

tècnics, ni sobre la gent de la casa, ni sobre els polítics. El que passa, Sr. López és 

que, en comptes d’una proposta, això podria ser un prec.  

Hi ha altres espais per haver tractat aquest tema i no s’ha fet. Parlo del Consell 

d’Administració i la Comissió Informativa Municipal. Vostès tenen un representant al 

Consell d’Administració i, si van detectar això, allà era el moment de denunciar 

aquests possibles errors. Després, fan un vel d’acusació quan diuen que es va fer un 

encariment de 700.000 euros sense que es firmés cap contracte, ni hi hagués cap 

penalització si no s’executava la compra, cosa que va causar un perjudici. Jo no sé si 

això va més enllà del simple perjudici o estem parlant d’una flagrant vulneració de la 

llei. Aquesta és una sospita que vostè llença sobre la gestió que es va fer amb aquest 

edifici. No sé si, amb aquesta proposta de resolució, vostè està fent de fiscal i exigim 

als serveis jurídics municipals que actuïn. Hi havia uns mecanismes a seguir per 

veure si hi ha responsabilitats o no i, si n’hi ha, demanar-les. El que no podem fer és 
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llençar una sospita general sobre tot el que ha passat al voltant d’aquest edifici, sense 

saber a qui estem atacant, sigui als polítics, sigui als serveis de la casa, sigui al seu 

gerent, etc. Nosaltres ens hi abstindrem i li demanaria que aquesta proposta de 

resolució passés a prec.  

 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el suport 

del seu grup municipal a aquesta petició. Vam demanar dies enrere explicacions i que 

es donés a tots els grups municipals representants al Consell d’Administració de 

PUMSA la informació relativa al procés de construcció i els possibles canvis en la 

realització d’aquesta obra. Estarem satisfets també que es pugui aclarir qualsevol 

altra consideració que sol·liciti algun altre grup.  

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

Ambient i Sostenibilitat, anticipa el vot favorable del seu grup municipal. Des que vam 

advertir d’aquesta circumstància, hem començat a parlar amb els tècnics que han 

portat l’obra, tant els externs com els interns, per veure per què s’ha produït aquesta 

ampliació del pressupost. Hem de treballar amb la gestió d’aquesta ampliació des de 

l’adjudicació per ordenar-la i legalitzar-la de la millor manera possible perquè no hi 

hagi responsabilitats, especialment, pels nous membres del Consell d’Administració. 

S’ha de saber què ha passat, amb tota transparència i normalitat, perquè aquesta 

circumstància quedi clara.  

 

 

 

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

Catalunya, agraeix als grups el seu suport a la proposta de resolució. Jo no dic a cap 

partit si ha de fer precs o propostes de resolució, Sr. Martínez. Evidentment que hi ha 

altres espais. Respecte a això de posar un vel, de vel cap ni un, tot el contrari. Hi ha 

uns fets i tenim un informe que es va lliurar als consellers, que diu que es va fer una 

obra per una empresa per 700.000 euros, que aquesta empresa se’n va anar, allò es 

va quedar allà i l’edifici va costar 700.000 euros més. L’informe també diu que es van 

fer malament les prospeccions per fer els fonaments, que això va generar un 

perjudici econòmic i, a més a més, va generar que es trigués més a fer l’obra i que 

empreses que havien de venir a instal·lar-s’hi no ho fessin. Imagini’s com és el 



 70

perjudici que ara estan tremolant per veure què passarà amb el pagament d’aquest 

edifici. De posar un vel, cap ni un, de confiança amb els tècnics, tota. El que volem 

saber és què ha passat. 

 
 
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), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),  i corresponent al membre 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

 
 
 
 

24   - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER 

SOL•LICITAR LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE 

MALTRACTADORS D’ANIMALS. 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Vist que el nostre país és un dels més laxos quant a legislació de protecció d'animals 
i els maltractadors gaudeixen de certa impunitat i la sensibilitat institucional és 
mediocre. 
 
Vist que l'article 337 del Codi penal no preveu la retirada de la possessió de l'animal 
maltractat o la prohibició de tinença d'animals, i tan sols s'estableix la inhabilitació 
d'un a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb 
animals, sent les penes per aquest tipus d'acció insuficients. 
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Considerant que la presa de consciència de la problemàtica és de vital importància 
per realitzar una política de protecció d'animals, entenem que és necessari dur a 
terme una sèrie de mesures per garantir la integritat dels mateixos. 
 
Considerant que la violència cap als animals segons diversos estudis també 
constitueix l'avantsala de la crueltat envers els humans. 
 
Vist que hi ha projectes legislatius en diversos estats que plantegen la creació d'un 
registre del maltractadors d'animals, amb la intenció de la protecció dels animals i 
amb el compromís social per a la rehabilitació dels agressors. 
 
Vist que ja han aparegut algunes propostes de caràcter local com el cas de València, 
on l'Ajuntament treballa en un registre d'aquest tipus per evitar que els agressors 
puguin adoptar un animal. 
 
Atès que la intenció de crear un registre és evitar que una persona amb antecedents 
de maltractament tingui accés a adquirir una nova mascota així com accés a treballs 
relacionats amb animals durant un temps estipulat. 
 
Considerant que els animals han de comptar amb una protecció homogènia en la 
totalitat del territori, així com ocorre amb les persones,considerem positiva la creació 
d'un marc estatal per realitzar una protecció més efectiva dels animals, que no es 
redueixi a l'àmbit municipal. 
 
En tot cas considerem que una acció municipal fitada territorialment és un avanç en la 
defensa dels drets dels animals. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític de Plataforma *per Catalunya sol·licita al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que s'estudiï la possibilitat de crear un registre municipal de maltractadors 
d'animals. 
 
Segon.- Que s’insti al Govern de la Generalitat perquè procedeixi a la modificació de 
la normativa existent en matèria  de protecció d’animals  a fi i efecte de procedir a la 
creació d’un registre de maltractadors d’animals. 
 
Tercer.- Que s’insti al Govern de l’estat perquè procedeixi, en el mateix sentit que 
l’anterior  a la modificació de la normativa existent en matèria  de protecció d’animals 
  
Quart.- Que es traslladin aquests acords a totes les associacions que treballen per la 
protecció dels animals a la Comarca del Maresme. “ 
 

 

 

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

Popular, manifesta la seva posició en defensa dels animals i els seus drets. Anuncio 
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que votaré a favor d’aquesta moció, encara que jo n’hagués presentat una altra, 

entenent que hi ha altres prioritats. Només un 25% dels animals que arriben a les 

protectores estan identificats amb el microxip. De la resta no se’n coneix el propietari 

ni cap mena d’identitat en la qual pugui recaure la responsabilitat i el cost que 

generen a la protectora. El primer pas seria promoure polítiques perquè el 100% dels 

animals tinguessin una identificació. Ara mateix és molt difícil tenir un llistat de 

maltractadors i imputar a aquesta gent les responsabilitats que es derivin del 

maltractament. Els maltractaments són quotidians, des de qui deixa a cel obert un 

animal en condicions meteorològiques adverses a aquelles persones que porten lligat 

molt curt, etc. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que el seu grup municipal està d’acord amb 

la idea. Ens agradaria que la regidora ens expliqués si tècnicament és possible, o no, 

tenir un registre de maltractadors, tenint en compte l’eficiència de tot plegat, perquè hi 

ha molt pocs animals amb microxip. 

 
 
 

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

Catalunya, expressa el seu suport a la proposta. És un dels temes amb els que tenim 

un recorregut. El que han relatat els companys és un fet. Crec que la gent ha de ser 

conscient del que costen algunes actituds.  

 
 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Tot aquest sistema de 

registre prové d’una proposta de resolució de l’Ajuntament de València de l’any 2008, 

en què es va adoptar aquest tipus d’acord, vinculat a un xip que permetés també 

identificar gossos que hagin estat agredits per tal que no tornin a tenir aquell amo que 

els havia maltractat. A partir de l’any 2012 hem començat a tenir notícies que 

provenen d’Estats Units, concretament d’una proposta del senador de Florida, que 

demana l’aprovació del que s’anomena la Llei Dexter, que és la creació d’un registre 
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de maltractadors i obligar al pagament d’una quota anual. Sembla que a Nova York ja 

s’està aprovant una iniciativa legislativa similar, que entraria en aplicació a finals 

d’aquest any, i altres estats estan promovent registres d’aquestes característiques.  

En relació amb la creació del registre municipal, com diu la proposta, cal s’ha 

d’estudiar vinculat a la Llei catalana 2/2008 de Protecció del Animals, que preveu 

sancions i comís dels animals en cas de maltractaments. La modificació l’any 2010 de 

l’article 337 del Codi Penal permet també el comís de l’animal perquè no torni amb el 

seu propietari, amb penes de presó en cas que provoqui lesions greus o la mort de 

l’animal. Hi ha una absència de normativa que s’ha de començar a fer des de dalt i 

baixar als municipis. Sé que Iniciativa per Catalunya i la CUP han parlat amb l’SPAM i 

els han fet saber el tema dels xips. Des de la Regidoria s’està treballant en aquest 

sentit perquè creiem que és important que els propietaris siguin curosos a l’hora 

d’identificar els seus gossos, la qual cosa permet el retorn de l’animal al propietari, 

perquè també es poden perdre. No tothom vol abandonar els seus gossos. Això 

reduiria la despesa.  

Donem suport a la proposta perquè entenem que pot entrar en estudi i perquè la 

força social i la força dels ajuntaments i d’altres administracions aconsegueix els 

canvis, com així va ser amb la modificació del 2008, que va abolir la pena de mort 

dels animals que estaven a les gosseres.  

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

l’abstenció del seu grup municipal. Tenim dubtes més que seriosos sobre la viabilitat 

d’aquest registre. Demanem que, des de la Secretaria General de l’Ajuntament, 

s’emeti un informe al respecte. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),  i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

25  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ ES REALITZI UN PLA AMB 

LES MESURES NECESSÀRIES PERQUÈ DURANT EL MES DEL 

RAMADÀ NO ES REPRODUEIXIN LES MOLÈSTIES QUE HAN 

PATIT VEÏNS DE DIFERENTS BARRIS DE LA CIUTAT EN ANYS 

ANTERIORS I, EN TOT CAS ES GARANTITZI EL DESCANS 

DELS VEÏNS APLICANT LES ORDENANCES RELATIVES A LA 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN HORARI NOCTURN. 
 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 

“En els últims anys el mes del Ramadà ha suposat un mes festiu per les persones 
que a la nostra ciutat el celebren, però també un mes sencer de molèsties per les 
persones que viuen a zones properes a les Mesquites on es celebra o bé a vials que 
connecten aquests centres de culte amb els carrers on viuen aquestes persones. 
 
El Grup Municipal del PPC  s’ha preocupat i ocupat  d’ aquesta problemàtica en anys 
anteriors, però degut a que ha coincidit amb el mes d’agost que és inhàbil, s’ha hagut 
d’actuar de manera retroactiva, quan ja era difícil solucionar el que estaven patint 
molts veïns.  
 
De la mateixa manera, amb l’arribada del bon temps i de les vacances, s’han produït 
incidents, de vegades seriosos, a alguns carrers i places de la ciutat amb 
enfrontaments entre veïns i persones que feien un ús inadequat de la via pública, 
molestant a les persones que resideixen en aquests carrers i que tenen dret al legítim 
descans. 
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Donat que aquest any el Ramadà s’avançarà  amb respecte a l’any 2011 i que es 
desenvoluparà a partir del 20 de juliol, quan encara no han arribat les vacances i les 
persones que treballen tenen uns horaris més rígids la problemàtica ocasionada pot 
esdevenir més gran. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següents PRECS: 
 
1.-L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a les Associacions responsables de 
l’organització del Ramadà a la nostra ciutat per tal de que realitzin les tasques de 
conscienciació  necessàries entre aquelles persones que el celebrin per que siguin 
coneixedors  de que no poden constituir una molèstia pels veïns. 
 
2.-L’Ajuntament de Mataró disposarà un efectiu especial per tal de garantir el descans 
dels veïns durant els dies que dura el Ramadà tant als carrers més propers com 
també a les vies de pas més freqüentades i transitades pels fidels, tenint present que 
enguany hi ha una part important que coincideix amb un període laborable a 
diferència de l’any 2011. 
 
3.-L’Ajuntament de Mataró farà les gestions necessàries per tal de que es garantitzi, 
malgrat les dificultats del servei, la presència policial als carrers i places i horaris on ja 
coneixem d’anys anteriors que es provoquen aquestes molèsties, bé amb agents de 
la policia local o bé demanant un increment del nombre d’efectius dels mossos 
d’esquadra per tal de garantir i millorar el servei. 
 
4.-Donat que la problemàtica no és nova a la ciutat, si no que l’arrosseguem de ja fa 
uns anys, demanem que s’apliqui amb el màxim rigor l’ordenança de civisme i tota la 
normativa referent a la contaminació acústica tant als espais públics de la ciutat per 
part de particulars com la referent als establiments on es celebren qualsevol tipus 
d’aconteixements i que fan referència a les entrades i sortides dels mateixos.” 
 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta els precs. De fet, ja hi estem treballant. Amb l’antecedent de 

l’any passat, ja ens hem pogut avançar al fet que no arribi el moment del problema. 

El Servei de Ciutadania i Convivència de l’Ajuntament de Mataró, juntament amb la 

Policia, ja han fet les gestions oportunes, no només amb les mesquites, sinó també 

amb entitats que tenen usuaris susceptibles d’utilitzar aquests centres de culte per tal 

que, a través dels representants de les entitats i els imams, facin aquestes 

advertències i donin aquestes recomanacions per evitar que poder celebrar 

lliurement una festivitat religiosa, com és el Ramadà, provoqui molèsties als altres 

veïns i ciutadans.  
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Respecte el segon prec, la Policia Local realitzarà una vigilància en els llocs més 

conflictius, malgrat això es produeix en un temps de vacances, que és quan tenim 

menys efectius. Intentarem que aquesta manca de recursos no deixi desatesa 

aquesta problemàtica.  

Pel que fa al tercer prec, intentarem mantenir la presència policial als carrers i places 

conflictius, sempre que sigui possible i, per descomptat, atendre tots els requeriments 

puntuals que vagin sorgint arran de les possibles molèsties per la celebració del 

Ramadà, que esperem que no es produeixin. 

Quant al prec quart, aquesta problemàtica no és nova. Malgrat això, la Policia, com a 

modus operandi, sempre intenta aplicar de forma habitual la normativa en cas que es 

produeixi alguna molèstia. 

 

 

 

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

Catalunya, agraeix l’acceptació del prec. Som conscients de la manca d’efectius per 

motiu de les vacances. Els anys anteriors la resposta sempre era aquesta. No ens 

agradaria que passés com en anys anteriors en què es trucava a la Policia i aquesta 

deia que no tenia efectius. Em consta que hi han hagut reunions i que en aquestes 

reunions els propis responsables de les mesquites han verbalitzat la dificultat de 

controlar una part de la gent. Demano un especial èmfasi en aquest tema. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que efectivament aquest és un 

tema que preocupa i que s’ha d’abordar des de tots els punts de vista. El fet que la 

Policia estigui de vacances no és excusa. Els ciutadans de Mataró tenen dret a 

descansar. S’ha de prioritzar i planificar: primer estan les necessitats del ciutadà i 

després les pròpies del servei.  
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26  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ ES DUGUIN A TERME 

ELS ACORDS PRESOS AL PLE DE JULIOL DE 2007 SOBRE 

DEDICAR UN CARRER DE LA CIUTAT A LES VÍCTIMES DEL 

TERRORISME. 

 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 

“Atès que aquest Grup Municipal va presentar al Ple del 19 de juliol de 2007 una 
Proposta de Resolució per tal de que es dediqués un carrer de Mataró a la memòria 
del jove regidor assassinat per ETA, Miguel Angel Blanco Garrido, coincidint amb el 
desè aniversari de la seva mort. 
 
Atès que la PdR es va aprovar per una amplíssima majoria del Ple (només un vot 
contrari) amb l’acord següent:  
 
"L’Ajuntament de Mataró dedicarà a totes les víctimes del terrorisme un element 
emblemàtic en una plaça o carrer de la ciutat tot indicant-hi que es fa amb motiu del 
10è aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco". 
 
Atès que al dia de data de presentació d’aquest Prec es compleixen 25 anys de la 
masacre d’Hipercor, que va suposar l’atemptat amb més víctimes dels que perpetrà 
ETA en el que van morir 21 persones i en van resultar greument ferides 45 més. 
 
Atès que ja han passat 5 anys de la presa de l’acord de Ple al qual feiem referència 
amb anterioritat. 
 
Atès que tornem a recordar un fet que ens retrotrau a l’acord icomplert del Ple que es 
celebrà al juliol de 2007. 
 
Atès que les motivacions que ens van dur a presentar aquella iniciativa tornen a tenir 
plena vigència. 
 
Atès que des de la presa de l’acord al qual fem referència hi ha hagut l’oportunitat de 
dur-ho a terme ja que s’han aprovat en diferents ocasions nous noms pel 
Nomenclàtor de la ciutat. 
 
Presentem el següent PREC: 
 
El Govern Municipal elevarà a la Comissió del Nomenclàtor la proposta recollida als 
acords de Ple  juliol de 2007 per tal de que es prengui en consideració i s’acompleixi 
amb el que es va acordar en sessió plenària.” 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, accepta el prec. 

En aquell moment, l’acord que es va prendre deia: “El Govern municipal dedicarà a 

totes les víctimes del terrorisme un element emblemàtic en una plaça o carrer de la 

ciutat, tot indicant-hi que es fa en motiu del 10è aniversari de l’assassinat de Miguel 

Ángel Blanco”. Tal com està redactat aquí, això no és competència de la Comissió 

del Nomenclàtor. Hi ha un informe de l’època, que hem recuperat, que així ho diu. 

Continuem-ne parlant i intentem trobar quin ha de ser el redactat exacte i, si no ha 

d’anar a la Comissió del Nomenclàtor i ha d’anar a un altre servei, ja li farem arribar.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 27 i 32 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES NOTICIES 

APAREGUDES DE COBRAMENTS INDEGUTS PER ALTS 

CÀRRECS DE LA SANITAT CATALANA. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació, arrel d’un 
auditoria que s’està realitzant a l’Ajuntament de Reus, i més concretament a 
l’empresa municipal Innova, s´ha descobert un nou cas d’elevats pagaments de 
diners públics en benefici d’alts càrrecs de la sanitat catalana. 
 
Segons aquestes informacions, Carles Manté, director del Servei català de la Salut de 
gener de 2004 a 2006), va començar, poc desprès de deixar  aquest càrrec, a cobrar 
13.000 euros mensuals (15.600 € amb IVA) des de la empresa Innova (i la seva filial 
Shirota Functional Foods) per suposats “honoraris de consultoria estratègica”. 
Aquests pagaments es van realitzar a través de la empresa “CCM Estratègies i 
Salut”, propietat de Carles Manté i la seva esposa. 
 
Amb el canvi de color polític a l’Ajuntament de Reus al juny de 2011, de mans del 
PSC a CiU, l’exdirector del Consorci Sanitari del Maresme i exregidor de Sanitat de 
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l’Ajuntament de Mataró, va continuar facturant a Innova factures per l’import citat, 
però que van ser retornades per “injustificades”.  
 
Així doncs, les quantitats cobrades per Manté entre 2007 i 2011, ascendeixen a 
695.000 euros, a raó de 155.000 euros anuals.  
 
Segons fonts de l’Ajuntament de Reus citades per diversos mitjans de comunicació, 
l’Ajuntament de Reus no ha trobat treballs que justifiquin les factures ni el seu import.  
 
Aquestes quantitats de l’exdirector del CatSalut venen a sumar-se a altres casos 
coneguts en els últims mesos pels mitjans de comunicació i que han beneficiat amb 
fons públics a càrrecs sanitaris. Per citar alguns: el citat Josep Prat director general 
d’Innova,  el diputat de CiU Xavier Crespo, l’ex-gerent adjunt de l’Hopital de Sant Pau, 
Ricard Gutierrez Martí; i l’empresari i ex-acalde de Calella, Ramon Bagó. 
 
L’entramat del model sanitari públic català, del que és diu que Manté és un dels 
principals artífexs, permeten que la gestió mitjançant associacions (fundacions o 
consorcis abans sense afany de lucre i ara societats anònimes) de caràcter públic 
però amb una autonomia de gestió molt elevada, tinguin discrecionalitat per 
proporcionar elevats ingressos i contractes sanitaris. 
 
Preguntes: 
 

1) S’ha efectuat alguna contractació, pagament o relació mercantil per part de 
l’Ajuntament de Mataró i alguna de les empreses o persones físiques citades 
anteriorment? 

 
2) Interessa a aquest Grup Municipal saber si s’ha efectuat alguna contractació, 

pagament o relació mercantil per part del Consorci Sanitari del Maresme i 
alguna de les empreses o persones físiques citades anteriorment. Pel que 
demanem al vice-president  del Consorci Sanitari del Maresme, i Alcalde de 
Mataró, que ens faciliti  aquesta informació.” 

 

 

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, REFERENT A LA 

RELACIÓ ENTRE EL CONSORCI SANITARI DEL MARESME I 

L’EMPRESA CCM ESTRATÈGIES I SALUT, SL. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Les darreres setmanes s’han fet públiques unes presumptes irregularitats 
econòmiques en la sanitat pública que el gener de 2012 van ser denunciades per la 
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CUP de Reus davant la fiscalia de l’Estat per presumpta prevaricació del president de 
l'institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat. 
 
Un informe del secretari General de l’Ajuntament de Reus conclou que, tenint en 
compte els antecedents i documentació facilitats per INNOVA SA (empresa reusenca 
de capital íntegrament municipal), es posen de manifest irregularitats que poden 
arribar a donar lloc a dos tipus de responsabilitats: responsabilitat comptable i 
responsabilitat penal tant del director general d'INNOVA, SA, el Sr. Josep Prat,  com 
de l’empresa CCM Estratègies i Salut SL vinculada a la ciutat de Mataró. 
 
Aquest dijous 28 de juny Josep Prat, esquitxat per les presumptes irregularitats que 
va poder cometre en els seus càrrecs en empreses sanitàries públiques i privades ha 
presentat la seva dimissió com a president de l’ICS davant del conseller de Salut de 
la Generalitat, Boi Ruiz. 
 
Atesa la situació crítica del Consorci Sanitari del Maresme provocat per la baixada 
dels ingressos i pel no cobrament de compromisos de deute històric per part de la 
Generalitat.  
 
Atès l’endeutament del Consorci Sanitari del Maresme i les retallades en els serveis 
sanitaris que pateix la ciutadania de Mataró. 
 
Atès que l’alcalde de Mataró és vicepresident del Consell rector del Consorci Sanitari 
del Maresme. 
 
Atès que les institucions públiques hem de garantir que no s’hagi malbaratat ni un sol 
cèntim. 
 
Atès que és imprescindible la transparència i una bona gestió de la sanitat pública. 
 
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula a l’alcalde de Mataró 
les preguntes següents:  
 

1. El Consorci Sanitari del Maresme, ha rebut en algun moment factures de 
l’empresa CCM  Estratègies de Salut, SL? Per quin concepte i import? 

2. Després de conèixer l’escàndol de presumptes irregularitats en el qual hi ha 
implicada una empresa mataronina, ¿podem garantir que no s’ha produït una 
situació similar al Consorci Sanitari del Maresme?” 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, pensa que abans de contestar aquestes 

preguntes, el primer que cal és aclarir les coses. L’Alcalde de la ciutat és un membre 

més del Patronat. Evidentment, sóc el primer interessat que el bon nom del Consorci 

Sanitari del Maresme no quedi tocat per aquesta mena de sospita. Si comencem a 

generar aquesta dinàmica, els ciutadans acabaran pensant que a tot arreu és igual. 
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El que jo exigiria és que la justícia fos més ràpida, perquè una justícia que és lenta ja 

no és justícia. Pel que fa a la primera pregunta del PP, hem transferit al Sr. Secretari 

aquesta petició perquè ell la traslladi a tot el grup Ajuntament. Tan aviat com tinguem 

la informació dels últims cinc anys els serà facilitada a través de la comissió 

informativa o a la Junta de Portaveus.  

Respecte a la segona pregunta del PP, donat que aquesta proposta va coincidir el dia 

27 de juny, un dia que teníem Consorci Sanitari i havien aparegut, aquella setmana i 

anteriors, notícies com aquestes, ja estava dins del dossier de l’Alcalde proposar al 

Patronat que tinguessin a bé no estimar aquesta proposta seva, sinó què estava 

passant amb aquella situació i que no era convenient que, pel bon nom del Consorci, 

això quedés sense resoldre, ja que estaven apareixen notícies als mitjans de 

comunicació que podien tacar el nom del Consorci Sanitari del Maresme. Com que 

això es va tractar al Patronat, tant el President del Consorci com el seu Director, 

estan ja treballant per intentar esbrinar tot això. Es va demanar que fos el mateix 

Consorci qui emetés aquest comunicat. Quan tinguem la informació els hi farem 

arribar. Per part del Consorci, quan tinguin aquesta informació i la que ells estimin 

convenient, la publicaran. 

Entenc, Sr. Safont-Tria, que aquestes respostes contesten també les seves 

preguntes perquè l’empresa que vostè deia queda també emmarcada en la recerca 

en el Grup Ajuntament de Mataró.  

 

 

 

El Sr. Alcalde proposa avançar la pregunta núm. 36 de l’ordre del dia. 

 

36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A 

L’INCREMENT DEL PRESSUPOST DE BENESTAR SOCIAL, ALS 

LLOGUERS SOCIALS PER A FAMÍLIES DESNONADES I A LES 

CONDICIONS DEL CENTRE D’ACOLLIDA PER A FAMÍLIES AMB 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Atesa la constant presència de persones que cada dia demanen assistència a 
Benestar Social, a la Creu Roja, a Càritas, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), a la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró (FAVM). 
 
Ateses les constants demandes d’ajuts per poder acabar de pagar el lloguer, d’un pis 
on poder viure pagant un lloguer social, d’ajuts per menjar i altres necessitats 
bàsiques. 
Atesos els continuats casos de desnonaments de famílies a la ciutat de Mataró. 
 
Atès que el Centre d’Acollida Municipal actualment en funcionament disposa d’unes 
24 places on han de conviure famílies amb infants i altres usuaris habituals. 
 
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les preguntes 
següents:  
 

1. Quines previsions té el govern municipal per incrementar la dotació 
econòmica de Benestar Social? 

2. En quina situació es troben les converses entre l’Ajuntament i les entitats 
bancàries amb la finalitat d’aconseguir la cessió de pisos en modalitat de 
lloguer social? 

3. Pel que fa al Centre d’Acollida, quin és el cost per usuari/dia? 
4. S’ha plantejat o s’està plantejant alguna alternativa diferent al Centre 

d’Acollida per al cas de les famílies amb nens petits?” 
 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Sebastià Tena, 

en representació de la Federació d’Associació de Veïns de Mataró i com a membre 

de la Plataforma, qui diu que davant la situació social i econòmica s’han de buscar 

respostes positives com ampliar les ajudes o com sigui, fent ús de la Comissió Mixta. 

 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 

Consum, expressa, en resposta a la primera pregunta, que està previst augmentar la 

dotació econòmica mitjançant l’aportació de la Generalitat de Catalunya, regulada a 

la fitxa 1 del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 

col·laboració en matèria de serveis socials, que es va signar el 12 de juny, per un 

import de 82.935 euros. També, en virtut de l’acord dels grups municipals de CIU i 
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PSC, es preveu incrementar les quantitats destinades a prestacions econòmiques 

d’urgència social i subvenció a la taxa de brossa, imports que es fixaran a la propera 

modificació pressupostària que aprovi el ple.  

 

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, explica que es va demanar a les entitats bancàries que es 

personessin a la comissió i que aportessin les seves opinions. Va haver-hi una 

negativa rotunda dient que no tenien cap poder de decisió en aquesta comissió. 

Després se’ls va demanar que designessin un interlocutor perquè les persones que 

tenim dins l’Ajuntament i Càrites i les demés entitats poguessin parlar amb una única 

persona. Això es va aconseguir.  

Respecte a l’estat de les converses en relació amb els pisos, es va treballar amb la 

idea que posessin a disposició de l’Ajuntament —pagant l’Ajuntament 150 euros— 

els pisos que tinguessin buits per poder cedir-los a les famílies que poguessin 

accedir a aquest cost. En un primer moment, semblava que les entitats que tenen 

obra social estaven avançant en aquesta línia, especialment Servihabitat, però 

finalment es va fer enrere perquè ho volen fer a través de la seva obra social. Per 

altra banda, hem parlat amb entitats com la CAM, Unnim, amb les quals s’ha avançat 

molt, fins i tot  tècnics de la casa han anat a veure pisos, però l’oferta ha estat 

superior a 150 euros, per tant, no s’ha pogut arribar a cap acord. Pel que fa a 

Catalunya Caixa, també estàvem avançats i finalment han decidit que no volen 

tractar amb els ajuntaments, sinó a través de l’Agència Catalana de l’Habitatge. A 

l’Agència Catalana de l’Habitatge no en saben res d’això. Quant als bancs, BBVA, 

Banc de Santander i Banc de Sabadell s’han negat rotundament a parlar-ne. 

Ens hem posat en contacte amb altres municipis que lideren comissions similars a la 

nostra i, en el si de la Federació de Municipis, vam parlar amb Sabadell i Terrassa. 

La conclusió és que a tot arreu ha passat el mateix:: s’ha treballat, s’ha parlat i fins i 

tot s’han arribat a redactar convenis, però finalment no hi ha hagut una resposta 

positiva. Sembla que tenen por de signar això amb un ajuntament i que s’hi apunti la 

resta. És per això que a la Federació de Municipis vam decidir fer una proposta 

comuna, atenent que efectivament hi ha un rescat que ha fet la societat i aquest 

rescat ha de tenir una resposta davant d’aquestes situacions socials, o bé econòmica 
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o bé de disposició de pisos a preus assequibles. A Badalona, per exemple, sembla 

ser que han signat dos convenis però la possibilitat real que les famílies entrin per 

150 euros sembla que té poc resultat. Ens han dit que han tancat un tema.  

Per tant, les entitats bancàries no estan donant el pas enlloc i és per això que s’ha de 

continuar insistint.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, reconeix que li ha arribat la queixa del PP 

que a la Sra. Torres no se la convocava a la Comissió. Com que estic convençut de 

la bona fe de tothom, he d’entendre que hi ha hagut algun problema, per tant, 

intentarem que això no passi més. Segurament no hem adoptat la via correcta per 

arribar als bancs i a les entitats. Els haurem de pressionar d’una altra manera perquè, 

si fan oferiments públics, no pot ser que en realitat no ens n’acabem sortint. Alguna 

cosa fem malament nosaltres, perquè tenim molta capacitat de pressió si la utilitzem 

correctament. Sembla que hi hagi els mecanismes, que la Generalitat tingui la seva 

assegurança, que els bancs estiguin disposats a fer-ho, tenim una Plataforma, tenim 

una Comissió... però finalment no ens movem gaire del lloc. De tota manera, 

assumim el compromís de tirar endavant aquest tema d’alguna manera perquè ens 

n’acabem sortint.  

 

 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 

Consum, explica, en resposta a la tercera pregunta, que el cost mitjà per estada al 

Centre d’Acollida Municipal al 2011 era de 68,79 euros.  

Pel que fa a la quarta pregunta, les famílies que utilitzen el Centre d’Acollida 

requereixen una atenció social integral, perquè sovint han esgotat totes les vies 

alternatives per a l’allotjament i no disposen de mitjans econòmics per cobrir les 

seves necessitats bàsiques. A aquest efecte, l’Ajuntament de Mataró presta al Centre 

d’Acollida Municipal el Servei d’Acolliment Residencial, garantint la cartera de serveis 

socials, aprovada pel govern de la Generalitat. Aquest servei té l’objectiu de suplir 

temporalment la llar familiar en casos puntals d’urgència i garantir la cobertura de les 

necessitats bàsiques essencials. La seva organització està adaptada per cobrir les 
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necessitats de famílies amb menors. El centre disposa de 21 places, allotjament, 

menjador, bugaderia, higiene personal i ofereix atenció continuada les 24 hores els  

365 dies de l’any. Durant el 2011 s’han atès 130 persones en un total de 7.467 

estades. La diferència de col·lectius sí que es contempla. La PAH i la FAVM ens 

havien fet arribar aquesta preocupació. La Creu Roja ens ha dit que estan adaptats a 

les necessitats.  

 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, PERQUÈ SIGUI 

RETIRADA LA BANDERA ESPANYOLA QUE ONEJA AL TERRAT 

DE LA CASA GRAN. 
 

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

Popular, presenta el prec següent, que considera un “clàssic” del Ple municipal : 

 
“Amb la imminent celebració de Les Santes, l’Ajuntament es convertirà en el centre 
de la festa popular. Malauradament, la bandera espanyola que hi oneja és un símbol 
imposat pels borbons, qüestionat durant els dos períodes republicans i que, tot i els 
canvis introduïts en l'ordre constitucional postfranquista, continua essent un símbol 
que genera malestar i crispació social. L'actual llei de banderes, del 1981, vincula la 
bandera espanyola a la idea de la "unitat i integritat de la nació espanyola", un 
objectiu que també fixa per a l'exèrcit, tal com estableix l'article 8 de la Constitució 
espanyola. 
 
Des de la CUP pensem que per superar aquestes limitacions democràtiques i les 
imposicions simbòliques, cal trobar un mínim comú denominador en allò que uneix 
tota la ciutadania. Conseqüentment, entenem que amb les banderes de Mataró i 
Catalunya ja n'hi ha prou. Per tant, considerem que aquest tema, que no és exclusiu 
dels dies assenyalats (Les Santes, Diada Nacional, 23 d'abril, etc.), cal resoldre'l de 
manera satisfactòria i duradora retirant de forma definitiva la bandera espanyola que 
oneja al terrat de l'Ajuntament. 
 
Per això, el grup municipal de la CUP fa al govern municipal el prec següent:  
 
Retirar, a partir de Les Santes i amb caràcter permanent, la bandera espanyola que 
oneja al terrat de l'Ajuntament de Mataró.” 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, expressa que el 

Sr. Safont-Tria té raó quan diu que és un “clàssic.” He buscat anys anteriors i només 

en citaré un, que és al 2008, quan vostè presentava literalment la mateixa proposta, 

el que passa és que llavors era un proposta de resolució i avui és un prec. En aquell 

moment afegia abans un paràgraf citant un article publicat al diari Avui, però després 

era exactament la mateixa proposta. Com pot endevinar, no li acceptarem el prec 

perquè en aquell moment CIU ja no va votar a la proposta de resolució que vostè 

presentava. Per explicar-li les raons em limitaré a llegir-li algunes frases que en 

aquell moment el cap del grup municipal de CIU, avui alcalde, li deia a vostè: 

“Mai recolzarem cap posició que pugui fer que els extrems s’acabin tocant, perquè 

quan un comença una petita ofensa, acaba aixecant respecte de l’altre costat una de 

més gran i això s’acaba retroalimentant”. “CIU treballarà en la línia d’aconseguir 

majors quotes de sobirania, però sense ofendre mai ningú.” 

També he buscat propostes similars a aquesta presentades per CIU en aquest ple i 

n’hi he trobat una de l’any anterior al que abans ha citat. En aquell moment nosaltres 

dèiem que Catalunya, al llarg de la seva historia mil·lenària, s’ha anat construint amb 

l’esforç i les aportacions de generacions de catalans i de gent vinguda d’altres terres 

que han arrelat i s’han sumat a aquest projecte col·lectiu de fer de Catalunya un país 

solidari, tolerant, amant de la llibertat i singular, en el que creiem que cal promocionar 

la cultura catalana i defensar els nostres símbols. Per tant, nosaltres creiem que els 

símbols d’un poble són l’exponent més clar i evident de la seva identitat i de la seva 

personalitat. Això ho creiem en un to constructiu, que un dia faci que hi hagi una 

majoria que vulgui el que vostè demana, però mai en contra de ningú, mai ofenent 

ningú, que és el que entenem que fa la seva proposta.  

Nosaltres utilitzarem els mitjans possibles per promocionar que per Les Santes i per 

l’Onze de Setembre hi hagi a la ciutat el major nombre possible de banderes 

catalanes i de la ciutat, però mai actuarem en contra d’altres ciutadans.  

  

 

 

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

Popular, no entén que penjar només la bandera catalana i la de Mataró sigui una 

ofensa. Nosaltres en cap moment hem plantejat una proposta que sigui una ofensa a 
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cap col·lectiu ni a cap persona. Estem parlant de la representació institucional de tots 

els mataronins. Amb la bandera catalana ens hi sentim tots representats. La bandera 

espanyola ofèn un col·lectiu important d’aquesta ciutat, amb la qual no ens sentim 

identificats i la identifiquem com una bandera d’opressió i una bandera que nega els 

nostres drets. Nosaltres també creiem en un projecte col·lectiu i singular, en el qual hi 

ha diversitat de maneres de pensar, diversitat d’orígens, de sentiments i d’emocions. 

Hi ha gent a la ciutat que s’identifica amb la bandera espanyola i ho respectem. Cap 

problema en aquest sentit, però l’Ajuntament de Mataró, la institució, ens representa 

a tots. Nosaltres posem l’èmfasi en què aquesta institució és del poble català i de la 

ciutat de Mataró i ens hi hem de sentir tots identificats. Que onegi la bandera 

espanyola al terrat de l’Ajuntament de Mataró és una ofensa a una ciutat que ha patit 

les conseqüències d’una opressió nacional, les conseqüència d’una negació dels 

nostres drets lingüístics, socials i polítics. Lamento que rebutgin el prec. 

 

 

 

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

Catalunya, opina que si el Sr. Safont-Tria diu que la bandera espanyola actual és la 

bandera del franquisme, també es pot dir que moltes vegades es veuen banderes 

estelades de les que vostè utilitza al costat de banderes que utilitzen terroristes que 

maten gent. Aquí s’ofèn qui vol. A mi cap bandera m’ofèn. A mi m’ofèn el que fa i el 

que diu la gent que les porta. Quan algú que porta un tipus de bandera destrossa els 

vidres de la seu del meu partit, m’ofèn, és més, m’agredeix. Perquè jo, amb la 

bandera espanyola o la senyera, que és tan meva com seva, no pego ningú, ni pinto 

la seu de ningú, ni penjo cartells demanant la llibertat de terroristes, etc. Entenc que 

vostè hagi de presentar aquesta proposta de cara a la seva gent, però no va més 

enllà. El que no li deixarem passar a vostè és que insulti ningú i aquí acaba d’insultar 

molta gent. Les coses es poden dir sense ofendre, sense insultar, sense comparar. 

Sempre que digui que la bandera espanyola actual és franquista i que la gent que la 

porta és franquista, ens trobarà a nosaltres en contra. 
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29  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA MANCA D’ESPAIS 

D’APARCAMENT A LA ZONA DEL CARRER ALEMANYA I LA 

POCA O NUL•LA MOBILITAT DELS VEHICLES ESTACIONATS. 
 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 
“Per la manca d´espais d´aparcament a la zona del Carrer Alemanya i la poca o nul·la 
mobilitat dels vehicles estacionats, des del Grup Municipal de PxC demanem que un 
sector de l´esmentat carrer passi a ser ”zona taronja”, en concret el sector que 
comprèn des dels números 42-44 fins al número 52-54, o bé del número 27 fins al 
número 33, o deixar-ho al criteri dels tècnics. És per això que s´ha fet una recollida de 
signatures, en total 109, que el nostre Grup Municipal ha entrat al registre de 
l´Ajuntament amb data 29 juny del 2012. 
 
 PREC : 
 
1-  Que un sector del C/ Alemanya passi a ser regulada com a zona taronja. “ 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, diu que no pot acceptar el prec tal com està plantejat. Sí que ens 

podem comprometre, una vegada tinguem damunt la taula aquestes signatures que 

vostè manifesta que han entrat, a estudiar l’opció. La zona taronja està prevista 

perquè hi hagi rotació de vehicles en les zones comercials a fi que la gent accedeixi a 

aquesta activitat comercial. Els tècnics han anat a inspeccionar la zona que vostè 

ens demana del carrer Alemanya i no és una zona excessivament comercial. És cert 

que hi ha un supermercat, però que disposa d’una zona de càrrega i descàrrega i 

aparcament propi, per tant entenem que la necessitat aquesta està coberta. Ens 

comprometem a rebre aquest escrit per iniciar el procés de parlar amb els veïns i 

amb els comerciants de la zona, i si es considera que és una necessitat i que val la 

pena tècnicament posar-la, la podem posar.  
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30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIR POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS 

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS 

ENTITATS BANCÀRIES O CAIXES. 
 

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

Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

 

 

31  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL 

PLE DE MAIG PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS QUE 

TREBALLEN PER LA IGUALTAT DE GÈNERE A MATARÓ. 

 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, coneixedor de la 

trobada entre la regidora i el regidor Joaquim Fernàndez amb les entitats en la qual 

s’està treballant, retira el Prec, malgrat que estaran a sobre perquè es compleixi. 

 

 

  

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, REFERENT A LA 

RELACIÓ ENTRE EL CONSORCI SANITARI DEL MARESME I 

L’EMPRESA CCM ESTRATÈGIES I SALUT, SL. 
 

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt nª 27 de l’ordre del dia. 
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33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LA RETALLADA QUE TÉ PREVIST 

APLICAR EL GOVERN MUNICIPAL EN ELS DIES 

D’ASSUMPTES PROPIS I LA REDUCCIÓ DEL TERÇ DE 

JORNADA ALS TREBALLADORS PÚBLICS MUNICIPALS. 
 

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

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

 
“El passat 20 de juny, l’Ajuntament va comunicar als sindicats presents a la Mesa 
Negociadora Conjunta que vol aplicar al personal funcionari una retallada en els dies 
d’assumptes propis i la reducció del terç de la jornada amb el 100% de la retribució, a 
l’empara del que estableix la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya 5/2012 per al personal de la Generalitat. 
  
Segons la direcció de Recursos Humans, aquesta aplicació al personal funcionari no 
és negociable i en el cas del personal laboral caldrà negociar la retallada dels 
mateixos drets que al personal funcionari per tal de mantenir el principi d’equitat que 
ha regit fins al moment entre els dos col·lectius a l’Ajuntament de Mataró, i que s’ha 
traduït en l’equiparació pel que fa a permisos i llicències. 
  
La part social, per acord unànime de tots els sindicats, ja ha expressat que no està 
d’acord amb l’aplicació d’aquestes mesures, perquè considera que existeix un 
conveni laboral i un acord de condicions de treball vigents. En aquest sentit, es va 
lliurar a l’Ajuntament un document amb tots els motius i els fonaments jurídics pels 
quals es vol demostrar que aquestes retallades no són d’aplicació. 
  
La part social ha posat recentment sobre la taula de l’equip de govern municipal una 
proposta, a la qual s’afirma que tots els sindicats comparteixen el principi d’equitat 
entre el personal funcionari i el personal laboral de l’Ajuntament. En aquest sentit, la 
part social es mostra disposada a negociar aquest tema i d’altres en el marc d’un nou 
acord i conveni, un cop s’hagi assolit el procés d’integració dels instituts municipals 
dins de l’estructura de l’Ajuntament, un procés recentment posat sobre la taula per 
part del govern municipal. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el grup municipal d’ICV-EUiA formula les 
següents preguntes: 
 
Primera: quina resposta té previst donar el govern municipal a aquesta proposta que 
ha presentat la part social? 
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Segona: té previst el govern municipal efectuar aquestes retallades en els dies 
d’assumptes propis i la reducció del terç de la jornada amb el 100% de la retribució? 
En cas afirmatiu, quan té previst implementar aquesta mesura?” 
 

 

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

manifesta que actualment estan en el procés negociador entre l’Ajuntament i la part 

social de la casa i que, per tant, no pot dir-li com acabarà. El problema que es 

planteja és una interpretació diferent de la norma entre la part social i l’Ajuntament. 

Fins ara, les relacions laborals en aquest Ajuntament s’han caracteritzat per l’equitat 

de tots dos col·lectius. Aquesta equiparació ha sigut normalment a l’alça quan les 

coses han sigut positives, però ara ens trobem que hi ha normatives d’obligat 

compliment que difereixen. És aquest punt el que s’està negociant. La normativa de 

la Generalitat parla d’aspectes com són la jornada laboral, permisos i llicències.  

Respecte a la jornada laboral, planteja la reducció d’un terç de la jornada i el 

cobrament del 100% del sou i ens obliguen a aplicar-ho de forma diferent en ambdós 

col·lectius: s’aplica d’una determinada manera al personal funcionari i d’una altra 

manera al personal laboral, perquè no inclouen aquest col·lectiu en la normativa.  

Pel que fa als permisos i les llicències, sí que s’hauria d’aplicar, però sí que hi ha un 

marge de negociació, donat que la normativa ha sortit ja començat l’any i hi ha gent 

que ja havia demanat els permisos. Es tractaria de passar de 9 dies de permisos a 6.  

L’Ajuntament i la part social ens hem compromès a arribar a un organisme 

d’arbitratge, en aquest cas seria el CEMICAL, per tal que un expert ens pugui dir 

quina és la interpretació de la normativa. En diferents aspectes hi ha molts articles en 

què nosaltres interpretem que sí s’equipara amb el personal de les entitats locals i, 

per tant, aplica aquesta reducció dels permisos.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que entén que això està resolt. A mi 

no em fa res, Sr. Martínez, parlar de retallades, però vostè un dia m’haurà d’explicar 

com és que als sindicats aquí se’ls diu part social.  
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34  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA PLURALITAT D’OPINIÓ A LA PÀGINA 

WEB DE MATARÓ RÀDIO. 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“L’emissora municipal Mataró Ràdio, des dels seus inicis, ha volgut ser un espai 
participatiu i participat. Un espai a on es reflectís el conjunt de la diversitat de la 
nostra ciutat.  
 
Per això, des del primer moment, es va decidir que una bona part de la programació 
es faria a iniciativa de la ciutadania. Ja fos a nivell de ciutadania organitzada, a partir 
de les entitats i col·lectius, o a nivell particular de grups de persones expertes en un 
tema que fan el seu propi programa. 
 
A més, ja sigui en el magazine com en el conjunt dels informatius de la cadena, 
sempre hi ha hagut una àmplia participació del conjunt de sectors que conformen la 
realitat de la nostra ciutat. 
 
Per això, des de la creació del nou web exclusiu dels informatius de Mataró Ràdio, es 
va creure convenient que hi hagués un espai d’opinió en llibertat a on hi hagués 
elements de reflexió d’allò que podia afectar, directa o indirectament, al conjunt de la 
ciutadania.  
 
Aquest espai estava coordinat amb total llibertat pels professionals de l’empresa 
concessionària dels informatius, que eren qui decidia qui hi participava i amb quina 
periodicitat. 
 
Malauradament, amb l’arribada de CiU al Govern de Mataró, i d’un nou President, 
s’ha perdut aquest espai d’opinió i aquesta llibertat per sumar elements de reflexió a 
les notícies de la nostra ciutat. Entenem que a aquest Grup, a aquest Alcalde i a 
aquest President no els agrada la opinió lliurement expressada de diverses persones 
com així havia estat fins llavors. 
 
Els representants del Grup Municipal Socialista al Consell d’Administració de Mataró 
Audiovisual, l’empresa que gestiona Mataró Ràdio hem demanat en diverses 
ocasions a les darreres sessions del mateix que es tornés a obrir aquest espai 
participatiu i d’opinió, mentre es treballava al sí del Consell una nova proposta de com 
havia de ser aquest espai. 
 
Hores d’ara, i set mesos després de demanar-ho per primera vegada el 28 de 
novembre, i demanat repetidament per aquest Grup Municipal i per altres membres 
del Consell d’Administració en successives sessions, encara no tenim resposta per 
part del President del Consell que així es va comprometre, ni s’ha acceptat la nostra 
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proposta d’obrir temporalment aquest espai d’opinió. És un altre compromís 
incomplert per part del President del Consell d’Administració. 
 
És per això que presentem el següents precs: 
 

1. A partir d’una primera proposta del President, es debatrà un nou model 
d’opinió participatiu al web http://www.mataroradio.cat/mataronoticies al sí del 
Consell d’Administració de Mataró Audiovisual a on es convidarà també al 
Consell Assessor a participar-hi. 

2. Es comunicarà el resultat a totes les persones, entitats i col·lectius que 
participen amb els seus programes o en seccions d’aquests de la programació 
habitual de Mataró Ràdio.” 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, manifesta que el 

govern no li accepta aquest prec. La Sra. Maria José Recoder va ser una de les 

persones de CIU que més va treballar en aquest projecte i va ser en aquell moment 

que es va dissenyar aquesta emissora de ràdio, com un espai participatiu i participat, 

que reflectís el conjunt de la diversitat de la nostra ciutat. El President de Mataró 

Audiovisual pensava que l’espai d’opinió de la web, que no la programació de Mataró 

Ràdio, no complia aquests objectius. Va ser per revisar-ho i per analitzar-ho que es 

va suspendre en aquell moment.  

No li puc acceptar el prec perquè, en primer lloc, no em demana que estudiem 

fórmules i que mirem com podem garantir aquesta participació, sinó que vostè ja em 

diu com ho he de fer. Acceptar-li aquest prec seria acceptar-li tot el que vostè diu a la 

part expositiva, i no ho comparteixo. Permeti’m que no comparteixi que això seria un 

altre compromís incomplet del president de Mataró Audiovisual. Tampoc no 

comparteixo altres coses que diu, com que això s’ha demanat reiteradament, perquè 

tampoc em consta que sigui tan reiterat. 

Em comprometo a continuar treballant, no només amb el president, sinó també amb 

tot el Consell d’Administració del Mataró Audiovisual perquè l’emissora de ràdio 

continuï sent una eina i un espai participatiu i participat on es reflecteixi tot el conjunt 

de la diversitat, tal com tots vam voler des del primer moment.  
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El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, recorda que li van 

demanar això en el Consell del novembre i li van tornar a demanar en el Consell 

d’Administració del passat mes de març. Nosaltres pensàvem que al Consell 

d’Administració de la setmana passada, vostè ens portaria una primera proposta i ens 

va sorprendre que no va ser així. Ja han passat tres Consells d’Administració. Són 

més de set mesos des que nosaltres li vam demanar i gairebé un any des que vostès 

van retirar aquest espai d’opinió. Entenem que puguin revisar tot el que necessitin, 

però no se’l carreguin i després se’l revisin.  

Per descomptat que li demanem ja com ho ha de fer, perquè és el mateix que li hem 

dit al Consell d’Administració i, com que vostè no ens fa cas i no ha aportat cap opció 

per veure com podem debatre entre tothom, per això li hem de demanar aquí. 

 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez deixa constància que el que primer eren successives 

sessions ara és només el mes de març.  

Això s’està treballant i hi ha una proposta, que és el que va fer el president, 

demanada a la Direcció de l’emissora. La proposta que hi ha, malgrat contempla un 

ampli ventall d’entitats que hi puguin participar, no està garantit que aquesta gent 

pugui respondre això. Per tant, el que farà el president és portar-ho al Consell 

d’Administració en el moment que tingui la proposta tancada. D’altra banda, vam tenir 

un Consell la setmana passada i jo no recordo que es preguntés res de tot això.  

 

 

 

35  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES RETALLADES EDUCATIVES A LA 

CIUTAT. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 
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“Durant aquests darrers dies els centres escolars de Mataró han estat rebent per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les 
comunicacions que fan referència a les plantilles docents pel curs 2012-2013. Unes 
plantilles que pateixen unes importants retallades amb les conseqüències que això 
comporta sobre el funcionament ordinari dels centres i el desenvolupament 
d’activitats de suport personalitzat i atenció a la diversitat. 
 
Per posar un sol exemple es calcula que la retallada de quatre logopedes del CREDA 
afectarà a un mínim de 100 nois i noies amb deficiència auditiva en l’àmbit territorial 
del Maresme-Vallès Oriental. Aquest exemple, i només en educació infantil i primària, 
podria ampliar-se amb les retallades anunciades als plans d’entorn, les aules 
d’acollida, educació especial, audició i llenguatge, especialistes d’anglès i l’increment 
d’hores dels tutors que disposaran de menys hores per desdoblar grups, atendre 
individualment als alumnes amb dificultats i un llarguíssim etcètera. 
 
Aquest grup municipal està interessat en saber l’abast quantitatiu real de les 
retallades, l’efecte que sobre la qualitat de l’ensenyament que es produirà i el 
capteniment del govern municipal doncs fins el moment el silenci ha estat la norma 
imperant. 
 
És per això que aquest grup municipal formula els següents precs: 
 
1.- El govern municipal elaborarà, en el termini màxim d’un mes després d’haver-se 
iniciat el curs escolar, un informe exhaustiu dels efectes quantitatius (nombre de 
places disminuides) i qualitatius (efecte sobre els programes educatius especialment 
els d’atenció a la diversitat) de tots i cadascun dels centres escolars d’educació 
infantil, primària i secundària de la nostra ciutat per presentar-lo a la CMI 
corresponent, al Plenari de l’IME i al Consell Escolar Municipal. 
 
2.- El govern municipal valorarà políticament aquests efectes i l’impacte sobre la 
qualitat de l’educació a la nostra ciutat.” 
 
 
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, accepta el prec. 

Nosaltres també ens afegim a aquest interès per saber les conseqüències de les 

retallades. Treballarem per tenir aquestes dades i les analitzarem. Intentarem trobar 

mesures que afectin el menys possible aquestes possibles retallades que ens puguin 

arribar i desitgem que de cap manera afectin els alumnes. Els docents són un graó 

preferent a l’educació dels nostres joves i hem d’estar al seu costat. El punt segon per 

descomptat que també l’accepto.  
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36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A 

L’INCREMENT DEL PRESSUPOST DE BENESTAR SOCIAL, ALS 

LLOGUERS SOCIALS PER A FAMÍLIES DESNONADES I A LES 

CONDICIONS DEL CENTRE D’ACOLLIDA PER A FAMÍLIES AMB 

INFANTS. 
 

Aquesta pregunta ha estat avançada i tractada abans del punt núm. 28 de l’ordre del 

dia. 

 

 

37  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER A QUÈ ES PROCEDEIXI A 

HABILITAR L’ESPAI DE LES ANTIGUES PISTES D’EXAMEN 

PER A OBTENIR EL CARNET DE CONDUIR COM A 

APARCAMENT DE SUPERFÍCIE. 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“L’espai destinat antigament a pistes per a obtenir el carnet de conduir, situat just 
davant de l’Hospital de Mataró, el Cementiri dels Caputxins, l’Estadi  d’atletisme i molt 
a prop del Camp de Futbol de l’U.D.Cirera, resta buit des de que es va traslladar el 
servei, i que  aquest Grup sàpiga no s’hi realitza cap activitat en ell. 
 
És obvi que pels serveis que s’hi donen molt a prop d’aquest solar hi ha una evident 
manca d’aparcament a la zona cosa que s’ha agreujat per actuacions que han anat 
encaminades a corretgir l’indisciplina viària que es dona a la zona. 
 
Pensem que mentre no se li doni una altra utilitat aquest solar es podria convertir en 
un aparcament lliure de superfície, tal i com hi ha a d’altres indrets de la ciutat. 
 
És per això que presentem el següent PREC: 
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.-En tant en quant no es doni cap altra utilitat al solar que ocupaven les Pistes de 
Conduir es condicionarà com a aparcament lliure de superfície per que pugui ser 
utilitzat pels ciutadans en general.” 
 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment explica que després de valorar la petició de donar aquest ús a aquest 

espai, va demanar als serveis de la casa que la valoressin legalment. Resulta que ja 

hi havia un informe del gener del 2011, és a dir, anterior al fet que nosaltres 

entréssim al govern, que condicionava poder utilitzar les antigues pistes de conduir 

perquè està urbanísticament qualificat com a sòl urbanitzable no delimitat i que, 

mentre no s’aprovi definitivament el pla parcial, per poder-li donar qualsevol ús,  o bé 

tramitem un pla especial urbanístic, o bé hem d’aprovar un projecte, d’acord amb el 

que regula l’article 48 de la Llei d’Urbanisme. En qualsevol dels dos casos, qui ha 

d’autoritzar l’ús que se li vulgui donar és el Departament d’Urbanisme de la 

Generalitat. Ja s’està treballant, des d’Urbanisme, per redefinir aquest sector i donar-

li un tractament unitari. Entenem que fet tot aquest tràmit urbanístic, fer un ús 

provisional d’aparcament seria un esforç costós. Per altra banda, per adequar aquest 

espai s’hi requereix fer unes obres d’adequació del ferm i de la il·luminació. Això ens 

provoca més impediments que els propis tràmits de legalitat.  

No li podem acceptar el prec per un tema de legalitat urbanística que ens ho 

impedeix. Lamento no poder donar un ús a aquest espai. 
 

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya creu que s’hauria de fer alguna cosa amb el tema de l’aparcament de la 

zona, com parlar amb l’Alcampo pel solar enorme que té darrere de l’Hospital. La 

gent que va a l’Hospital normalment no hi va amb autobús. S’hauria de facilitar 

l’accés, com ja fa temps es va fer a Can Ruti, que es va deixar de pagar. Al final, 

sembla que l’únic que es busca és que Saba, l’empresa que gestiona l’aparcament 

de l’Hospital, faci caixa. L’Hospital no és precisament un lloc per anar a cobrar 

l’aparcament. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment manifesta que es pot estudiar. M’agradaria aclarir que l’aparcament de 

l’Hospital no és municipal, per tant, l’Ajuntament no ha de tenir interès directe en què 

es faci caixa o no. De tota manera, mirarem de buscar-hi una solució. 

 

 

 

38  -  PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LES 

SOSTRACCIONS D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA.  
 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

presenta la pregunta i prec següent: 

“A causa que tenim coneixement que cada vegada són més els ciutadans i 
ciutadanes que sofreixen una sostracció d'objectes i moltes vegades de valor en la 
via publica, fins i tot en el portal de casa. I el que és més preocupant és que en la 
majoria de casos són persones grans.  
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró formula la 
següent pregunta i precs:  
 
1. L'Ajuntament te constància de que aquests fets s'hagin incrementat?  

2. Es tenen previstes mesures en matèria de prevenció d'aquests casos? Com 
per exemple: xerrades en els Casals de gent gran o en les escoles.  

3. De la mateixa manera que s'han fet campanyes sobre altres temes que aquest 
Ajuntament ha cregut oportú. Des de PxC sol·licitem una campanya de prevenció 
d'aquests casos, com podria ser aprofitar els espais publicitaris de l'Ajuntament, per 
informar als ciutadans i ciutadanes de mesures de prevenció. O el que es cregui més 
oportú.” 

 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment reconeix que tenen constància que s’ha produït un augment dels 

delictes de robatori amb violència, altrament conegut com estrebades. Aquest 

increment no es dóna només a Mataró, sinó que és un augment generalitzat a tot 
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Catalunya. Tant la Policia Local, com els Mossos d’Esquadra, amb les meses 

conjuntes de programació, ja estan reforçant els serveis d’investigació i de prevenció 

per pal·liar, en la mesura del possible, aquest augment. Aquest augment té una 

explicació clara: és un delicte fàcil de cometre —la víctima sol ser gent gran— i 

l’objecte sostret té una sortida fàcil —els “Compro Oro” abunden molt a Mataró—. 

Pel que fa a la segona pregunta, la Policia ja ve realitzant campanyes de prevenció, 

donant xerrades a la gent gran i a les escoles, etc. De fet, des del març al maig del 

2012, és a dir, en els darrers quatre mesos, s’han fet xerrades a 9 casals municipals, 

amb un total d’assistència de 276 persones. També, des del web municipal, hi ha uns 

fulls amb consells de seguretat a la gent gran. 

Acceptem el prec, doncs. Ja estem utilitzant mitjans de difusió per transmetre 

aquests consells de seguretat i continuarem fent-ho.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el fet que proliferin les botigues 

de compravenda de metall preciós no vol dir que aquestes tinguin cap funcionament 

irregular. Ja sé que no és el que vostè volia dir, però que quedi clar.  

 

 

39  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE EL MANTENIMENT 

DE LES PAPERERES I CONTENIDORS A ROCAFONDA. 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Vist l'estat de les papereres de Rocafonda plenes els caps de setmana i l’època de 
l’any que ens trobem, la qual fa que les olors de les papereres s’intensifiquin. Sense 
comptar ja amb els grans contenidors 
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró formula les 
següents preguntes i un prec:  
 
Preguntes: 
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1. Perquè no es fa manteniment i buidatge de les  papereres els caps de 
setmana? 

2. Cada quan es fa manteniment de neteja dels contenidors soterrats, els quals 
en temporada d’estiu s’intensifiquen les males olors? 

Prec: 
1. Que no es deixi tant abandonat el barri de Rocafonda, tant en neteja com en 

altres temes. Ja que són molts els veïns i veïnes de Rocafonda que es senten 
abandonats per l’Ajuntament.  

2. Que s'augmenti en temporada d'estiu, la freqüència de neteja dels 
contenidors. “ 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que el manteniment i buidatge de les papereres el cap de 

setmana no es fa perquè no està previst dins la programació del servei de recollida. 

No obstant això, al barri de Rocafonda, que està dividit en cincs zones, és una de les 

zones de Mataró on més s’actua, on es neteja amb més freqüència i on s’està més 

atent, el que passa és que és una zona on la densitat de població és més alta i es 

genera més volum de deixalles. Tot i així, això no és excusa. Des que hem rebut 

queixes, s’està treballant amb els tècnics de l’empresa Fomento de Construcciones 

per reorganitzar el servei en aquesta zona tots els dies de la setmana, fins i tot algun 

dissabte i algun diumenge. Juntament amb algunes altres zones, com Cerdanyola, 

Peramàs i l’Eixample, són els punts de la ciutat on més s’escombra el carrer. 

Pel que fa a la segona pregunta, els contenidors soterrats es renten aproximadament 

un cop cada mes o mes i mig, depenent de la durada del circuit dels equips que els 

netegen amb aigua a pressió, excepte els contenidors del carrer Perú, que sembla 

que es netegen cada setmana perquè hi deu haver una problemàtica especial. 

L’interior es tracta amb un producte especial anomenat Parador que, a més de ser 

desinfectant, redueix les pudors, i s’aplica puntualment quan l’operari de la zona 

detecta que es comença a sentir l’olor a través de la bústia. Aquest producte també 

s’aplica barrejat amb l’aigua a pressió de la neteja mensual de les bústies. Malgrat 

això, li hem dit a l’empresa que tingui més cura amb els contenidors que tinguin una 

especial concentració perquè ho facin, no cada mes, sinó també de forma preventiva.  

El primer prec no li puc acceptar tal com el redacta. No està gens abandonat el barri 

de Rocafonda, sinó tot el contrari, com ja li he dit. En cap moment és intenció del 
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govern baixar-hi aquesta freqüència de neteja, sinó que fins i tot la podem 

incrementar els caps de setmana si es detecta que hi ha aquesta problemàtica amb 

les papereres. Respecte al segon prec, l’hi acceptem. Hem donat instruccions a 

l’empresa perquè apliqui aquest producte també de forma preventiva, de manera que 

no aparegui la pudor. 

 

 

40 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ESFONDRAMENT D’UN IMMOBLE AL 

CARRER SANT ANTONI. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“El passat dia 23 de febrer d'enguany es va produir l’ensorrament d’una casa 
deshabitada al carrer Sant Antoni, fruit de diverses circumstàncies. D'aquesta situació 
i per causes no del tot aclarides, el dia 27 de març va caure una segona casa, sembla 
que afectada per la caiguda de l’anterior i resultant afectades altres cases properes.  
 
Com a resultat d'aquests fets s'han produït diverses circumstàncies: des del 
desallotjament d’alguns veïns, el tancament del carrer al trànsit, o l'encàrrec d'un 
estudi geotècnic que havia de determinar les causes dels ensorraments. 
 
El Grup municipal Socialista es va interessar des d'un primer moment, varem 
presentar una pregunta al Ple d’abril i hem estat amatents a totes les notícies que des 
del govern se'ns ha donat, totes amb escassetat i fa molt de temps que no se'ns ha 
donat cap més informació. 
 
Els veïns afectats han decidit constituir-se en Plataforma per a vetllar pels seus 
interessos legítims, garantint la seva pròpia seguretat, la integritat del seu patrimoni i 
la recuperació i/o normalització de la seva vida habitual, tant la dels particulars com 
de les empreses d'aquest àmbit de la ciutat. 
 
Des del Grup municipal socialista, hem seguit amb paciència i des de la 
responsabilitat, totes les decisions que el govern ha pres per trobar respostes i 
aportar solucions. Però, pensem que ha passat molt temps i calen explicacions i/o 
respostes amb molta més profunditat, claredat i per suposat acompanyades de les 
solucions necessàries per a que aquestes famílies afectades, i tota la ciutat, recuperin 
la tranquil·litat i la confiança en l'administració més propera, l'Ajuntament i en totes les 
forces polítiques que la formem. 
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Atès que el nostre Reglament Orgànic Municipal estableix en el seu article 55, que 
parla sobre el lloc i periodicitat de les sessions de les Comissions informatives 
municipals, estableix que: “ Així mateix, podran assistir-hi els tècnics representants 
d’entitats o persones especialment qualificades que el President estimi convenient o 
quan ho demani un membre de la Comissió.”. 
 
Atès que el nostre Reglament Orgànic Municipal estableix en el seu article 93, sobre 
la participació a les Comissions informatives i als organismes autònoms, estableix, 
que: 
 
“De forma general o puntual, a l’únic efecte de rebre informació detallada i manifestar 
l’opinió, per aquest reglament es garanteix el dret d’assistir a les Comissions 
informatives i al s organismes autònoms municipals, als representants d’aquelles 
associacions degudament inscrites al Registre d’Entitats que acreditin ser part 
interessada d’un expedient concret i així ho manifestin i ho sol·licitin per escrit. El 
mateix dret s’entén quan l’òrgan municipal en qüestió debati una proposta 
presentada per una associació ciutadana. 
 

Per tot això, el Grup municipal socialista creu imprescindible la convocatòria d’una 
Comissió informativa extraordinària de Serveis Territorials i Via pública on tots els 
grups municipals puguem conèixer amb detall tota la informació generada fins al 
moment relacionada amb aquest afer: informes tècnics del personal propi, d'altres 
que s'hagin contractat a tercers, les comunicacions que s'han dirigit als diferents 
membres del govern per part dels veïns, a les empreses constructores,... i qualsevol 
altre que pugui ser d’interès per tal de debatre-la plegats. Documentació que ha de 
ser enviada conjuntament amb la convocatòria de la comissió. 
 

Així mateix, i en base als articles 55 i 93 del ROM, creiem necessari donar la 
possibilitat d’assistir a aquesta comissió informativa, a representants dels veïns i 
comerços afectats, i a l'empresa constructora actuant a la finca veïna del primer 
immoble. 
 
És per tot això, que el Grup municipal socialista presenta aquest prec: 
 
Que es convoqui una Comissió informativa de Serveis Territorials i Via Pública 
extraordinària segons el demanat a la part expositiva d’aquest prec.” 
 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, manifesta que així es farà. Deixar constància que tenen la 

porta oberta del meu despatx i del despatx dels tècnics. Farem una comissió 

informativa extraordinària per tractar el tema. Per suposat que tenen al seu abast 

aquesta informació.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, constata que s’està a sobre d’aquest tema. 

Per part de l’Alcaldia estem al damunt dels tècnics perquè acabin les seves reunions i 

les seves decisions, però hi ha molts tècnics implicats en el tema. Concretament ahir, 

em deien que prendran una decisió de seguida. La decisió tècnica ha trigat més del 

que tots voldríem, és cert, inclosos els propis veïns. 

 

 

 

41  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA RESPECTE DE L’ACORD ADOPTAT PER 

AQUEST AJUNTAMENT DE MANTENIR EL PROJECTE 

“4CORDES” DE L’ESCOLA GERMANES BERTOMEU. 

 

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

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

 
“Al darrer Ple municipal ordinari, celebrat el 7 de juny, l’Ajuntament de Mataró va 
aprovar una proposta de resolució que tractava sobre les mesures necessàries que 
garanteixin el suport i el disseny de polítiques educatives destinades a compensar el 
risc de fracàs escolar en les escoles en situació de desavantatge. A un dels acords 
aprovats es recollia, textualment: “Mantenir el projecte “4 cordes” fins al 2014, tal i 
com estava previst, amb l’objectiu de fer-ne una avaluació i tenir prou elements per 
pensar en la seva ampliació o finalització”. 
 
Atès que es tracta d’un tema sensible que requereix d’una actuació ràpida per part de 
l’Ajuntament, el grup municipal d’ICV-EUiA realitza les següents preguntes: 
 
Primera.- Ha efectuat el govern municipal alguna actuació per tal de donar 
compliment a aquest acord, segons el qual hi ha el compromís de mantenir el 
projecte “4 cordes” fins al 2014, tal i com estava previst? 
 
Segona.- En cas negatiu, quan té previst el govern municipal efectuar alguna 
actuació en aquest sentit?” 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que des 

del 7 de juny sí que s’han vist amb la Direcció de l’Escola. També ens hem vist amb 

Serveis Territorials referent al projecte “4 cordes” i, en breu, tindrem novetats per 

acabar de treballar.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa manifesta que li consta que hi estan treballant, 

però hi ha un tema de calendari. Són projectes que l’Escola ha de deixar tancats 

abans de Les Santes perquè, altrament, és molt difícil d’implementar-los al llarg del 

segon curs. D’aquí ve la petició de que allò que acordem es pugui fer real.  

 
 
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que el cost 

d’aquest servei s’havia planificat amb uns ingressos extraordinaris dels que ara 

aquest Ajuntament no disposa. Això fa que hàgim de lluitar per mantenir tots els 

serveis i per la seva eficiència. Estem treballant en aquest sentit i estem mirant com 

fer-ho de cara al curs vinent. Ha sorgit un altre factor que no teníem en compte i és 

que no hi havia autorització per part dels Serveis Territorials per realitzar aquest 

projecte durant l’horari normal d’escola. Aquest tema l’està tramitant l’Escola amb 

Serveis Territorials. Esperem que acabi satisfactòriament.  

Per part nostra, estem fent pressió a qui l’hem de fer perquè això sigui així si la 

normativa ho permet. En el cas que la normativa no ho permeti, s’haurà de buscar 

una solució per continuar  “4 cordes” fora de l’horari lectiu. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa recorda que d’acord n’hi havia, perquè hi ha un 

document signat, entre zona educativa i el municipi, de la primera vegada que es va 

implementar aquest projecte “4 cordes”. Aquest document existeix: no un, dos; els 

dels dos anys anteriors.  
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Sembla ser que en alguns llocs de Catalunya una de les retallades que es pensen fer 

pel Departament d’Educació, pot ser la de no permetre aquestes col·laboracions entre 

territori i escola. Si és així, ho lamentaré molt perquè perdem una capacitat molt 

important d’enriquir les escoles que estan en un territori. Si això no es materialitza, 

prego al regidor que es prenguin totes les mesures necessàries perquè aquest 

projecte, en un barri tan sensible com Rocafonda, en una escola amb tantes 

dificultats per garantir l’èxit escolar dels seus alumnes, pels desavantatges socials 

dels seus components, sigui un element a tenir en compte en un entorn de la ciutat 

difícil, amb un equilibri molt precari quant a la cohesió social.  

 

 

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

completament la definició del projecte “4 cordes”. Aquest document que vostè diu que 

hi ha per duplicat a Serveis Territorials no els consta. De tota manera, era un servei 

que tots coneixíem que es desenvolupava, per tant, no entenem com no hi havia 

aquest coneixement. Estem darrere del tema i ho solucionarem perquè aquesta és la 

voluntat del govern i del centre educatiu. Espero que també sigui la voluntat de 

Serveis Territorials. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de dotze de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  


